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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 1 
nove horas e quinze minutos, teve início a vigésima Oitava Sessão Ordinária da 2 
Câmara Municipal de Belterra, sob a direção do senhor Presidente Vereador 3 
Sérgio Cardoso de Campos, tendo como Primeiro Secretário Vereador Jurandy 4 
Batista Dantas e Antônio Rocha Junior Segundo Secretário. Implorando a 5 

proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Em seguida 6 

Passou a palavra aos Vereadores para as considerações iniciais. O Vereador 7 

Ulisses José Medeiros Alves PSDB após os cumprimentos regimentais 8 
Mencionou o falecimento de seu tio Silvestre pela manhã onde o mesmo dedicou 9 
toda sua vida para cuidar de sua família, Mencionou o trabalho de terraplanagem 10 
no município  e parabenizou toda a equipe da SEMOV, ao Prefeito, ao Presidente 11 

da Câmara  e que o Asfalto chegará em muitas ruas de Belterra, Agradeceu a 12 
todos e desejou ótimo dia. Em seguida o senhor Presidente passou a palavra ao 13 
Vereador Amarildo Rodrigues do PSC após os cumprimentos regimentais fez 14 

condolências  ao falecimento do senhor Silvestre tio do Vereador Ulisses, 15 
mencionou também o empenho do Senador Zequinha Marinho no oeste do Pará, 16 

Informou o problema grave da água na estrada oito. E pediu ajuda dos setores 17 
responsáveis para minimizar o problema da falta de agua na estrada oito. O 18 
vereador Alaildo Abreu dos Santos, Vice-Líder do PT após os cumprimentos 19 

regimentais mencionou o fechamento areal por estar irregular e que o prefeito 20 

disse que não permitiria que nada que estivesse ilegal funcionaria em Belterra. 21 
Disse estar surpreso com as maquinas da prefeitura tirando areia, e perguntou 22 
para o líder do governo se o areal foi liberado somente para prefeitura ou se vai 23 

ser liberado para a população também. Disse que lei deve valer para todos, pois 24 
com a dificuldade para conseguir deixou o preço muito alto da areia dificultando 25 

para quem mais precisa. Disse que vai aguardar uma resposta para dar ao público 26 
que tanto pergunta. A Vereadora Aleuda Rodrigues do PSDB deixou para se 27 
pronunciar no segundo momento, o senhor Presidente passou a palavra ao 28 

vereador Rubiney de Miranda Braga PP após os cumprimentos regimentais 29 
perguntou sobre a empresa que está gravando os discursos onde o mesmo está 30 

levando soco nas montagens e por que os vereadores não têm acesso as 31 
gravações, e disse estar muito chateado com essa situação, disse que os 32 
vereadores não são contra a liberação do areal, mas sim o modo como liberado 33 

para somente para poucos, e disse que filmou onde estava aberto a porteira onde 34 

o suposto proprietário disse que o servidor vulgo Branco estava retirando areia do 35 
local e que vai apurar o que estava acontecendo. Disse que quer a liberação do 36 
Areal, assim como da piçarreira, pois está sendo retirado barro e trazendo 37 

bastante poeira, que até o Prefeito está usando máscara devido a poeira. Fez a 38 
denúncia de um trator que esta desmontado em uma oficina de Santarém quase 39 
em frente o atacadão na oficina do Santos, onde quem deixou o trator foi o 40 
secretario Lineu secretário da agricultura. Onde o custo da manutenção chega em 41 
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torno de 100 mil para arrumar o trator de acordo com dono da oficina o senhor 42 
“Dos Santos”. E pediu providencias aos demais pares para que essa situação seja 43 
resolvida. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os 44 
cumprimentos rotineiros mencionou a melhoria em relação ao serviço de  45 
terraplanagem nas ruas  , mais que está trazendo um grave problema em relação 46 

a poeira nas ruas do município, prejudicando a saúde dos moradores nas ruas de 47 
grande movimento, e que se não for resolvido tal situação pelo poder público o 48 

mesmo vai tomar providencias e vai reunir a comunidade  para tomar as devidas 49 
providências, a exemplo do ano passado onde a comunidade fechou a rua até a 50 
prefeitura  jogar areia. Disse já ter apresentado a proposta do estabilizador de solo 51 
que evita a poeira nas ruas. Disse também que em relação a areal se houve uma 52 

retirada indevida é uma situação grave e deve ser averiguada. Em relação ao 53 
abandono do trator na oficina em Santarém, lembrou que na gestão passada foi 54 
aberta uma CPI para apurar o abandono de uma máquina moto niveladora no km 55 

115 da BR 163, onde foi trazida para o pátio da SEMOV, onde hoje não tem mais 56 
nem uma peça da mesma. E que essa máquina que custa em torno de 400 mil 57 

deve voltar para o pátio da SEMOV. Disse apesar de ser oposição está presando 58 
pelas necessidades da população. O Vereador Jonas Palheta do PSD após os 59 
cumprimentos rotineiros disse que cada vez mais as sessões estão ficando um 60 

pouco acaloradas e que o papel do vereador é de denunciar onde está errado e 61 
fiscalizar, e com relação ao trator o mesmo irá mandar uma explicação para 62 

esclarecer o ocorrido. Também perguntou  ao vereador Braga do Povo o que ele 63 
tem contra o povo de Belterra, o tem contra as ruas estão sendo recuperadas, e 64 

vem denunciar a retirada de piçarra e ainda cita servidores que trabalham dia e 65 
noite; Uma calúnia contra servidores  que trabalham incansavelmente pelo 66 

município. O vereador Jurandir Dantas do PV deixou para o segundo momento 67 
seu discurso. O  Vereador Júnior Rocha do MDB após suas considerações iniciais  68 
diz que se foi realmente cometido um crime com relação ao areal. Pois se foi 69 

descumprido a ordem judicial por parte do poder público é grave e que a justiça 70 
foi feita para ser respeitada e que não tem nada contra o progresso do 71 

município. Que lei é lei precisa ser cumprida. Mencionou que tem gente que acha 72 
que está acima da Lei, mas não está. Disse que ele tem contrato com o povo e 73 
que pode passar os quatro anos e depois pode ser mandado para casa. Quem 74 

Decide é o povo. Disse repudiar essa situação de ilegalidade e que é preciso 75 
procurar sempre caminhos dentro da lei. Disse quem conversa com o secretário 76 

Lineu. O mesmo informou que levou o trator para fazer o serviço em Santarém, 77 
porém não foi possível. Devido ao pouco orçamento da secretaria. Me informou 78 

que está fazendo cotações das peças para poder resolver o problema mais rápido 79 
possível. E parabenizar a pessoa do secretário Lineu. Mencionou também que 80 
chegou o material da manutenção preventiva da escola Waldemar Maués. 81 
Agradeceu  o governador e toda sua equipe e parabenizou os alunos e 82 
professores  da Waldemar  Maués  pela conquista. O Senhor presidente 83 
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mencionou o vereador Rubney de Miranda Braga que ele comentou que existe 84 
uma empresa que está fazendo a gravação das sessões. E quanto ao direito de 85 
imagem? Quando se torna uma pessoa pública, se perde esse direito o senhor 86 
Presidente também informa que não pode controlar o trabalho da Imprensa. Pois 87 
ele disse que não pode interferir na Liberdade de imprensa. Em seguida o 88 

senhor  Presidente deu dez minutos de recesso. Após o intervalo  o senhor 89 
Presidente  colocou em discussão  as contas do ex prefeito  Geraldo Pastana de 90 

2005, em seguida iniciou a discussão  sobre a CIP. Onde o vereador  Jonas 91 
Palheta do PSD mencionou que existe uma expansão  de 45% em relação  a CIP. 92 
O vereador Helivelton Noronha no PT Mencionou que apesar do levantamento 93 
feito pelo vereador Jonas Palheta. Faltou mencionar os custos com cada ponto de 94 

iluminação instalado. Que precisa de um relatório de custos de cada ponto  95 
instalado pela prefeitura. O senhor Presidente informa que a arrecadação da CIP 96 
hoje não se pode nem pagar os servidores  que prestam  serviços  que os mesmos  97 

recebem seus  proventos  pagos pela administração. Inclusive  menciona a 98 
necessidade  de num carro próprio tipo camionete  para auxiliar  no serviço e 99 

informa também  que está  ficando  com a Celpa  uma média  de 65 % do valor  100 
arrecadado.O vereador Amarildo Rodrigues dos Santos do PSC informa que em 101 
2017 na sua gestão como secretário de administração foi investido 100% do 102 

recurso da CIP com compra de material. Disse também  que os vereadores  tem 103 
o dever de saber os valores  arrecadados pela CIP mensalmente. O Vereador  104 

Helivelton  Noronha Lima do PT ressalta que sabe o valor arrecadado  com a CIP, 105 
o vereador  Amarildo lembra que quando o a atual  gestão  assumiu existia uma 106 

dívida  de mais  de 800 mil reais com a Celpa. O senhor Presidente pediu o mesmo 107 
empenho que estão  tendo com a CIP para seja feito o mesmo com o sistema  de 108 

distribuição  de água. Em seguida o senhor  Presidente encerrou a discursão 109 
sobre a CIP e  passou as considerações  finais. E passando a Palavra a Vereadora 110 
Aleuda do PSDB. Parabenizou o secretário pelos trabalhos realizados de 111 

terraplanagem  nas comunidades, e diz que não se pode resolver problemas todo 112 
de uma vez, mas tem esperança que ainda possa ser asfaltado boa parte da 113 

cidade ainda  nessa gestão.O vereador Rubiney de Miranda Braga do PP 114 
mencionou que entrou juntamente com o vereador Amarildo Rodrigues. 115 
Solicitando a implantação de  lombadas   na cidade. Diz que é papel do vereador 116 

Jonas defender o governo. E o que o seu papel é defender o povo com relação 117 
ao trator da secretaria de agricultura, o mesmo informa que teve informações que 118 

em breve chegará consertado. Diz que prefere uma estrada bem empiçarrada do 119 
que  asfaltada e esburacada, desejou um bom almoço a todos. O vereador 120 

Herivelton Noronha  do PT em suas considerações finais ressalta que seus 121 
projetos são críticas construtivas em relação  ao governo. Que ao invés de se usar 122 
manta asfáltica usando o ipermeabilizador pode acabar gerando um trabalho 123 
parecido. Disse que Belterra tem um potencial muito grande para crescer hoje em 124 
relação ao turismo, principalmente dentro da área da APA, disse que espera que 125 
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a Secretaria de Meio Ambiente. Possa resolver problemas ambientais do 126 
município. O vereador Amarildo Rodrigues no PSC mencionou que hoje o 127 
problema da secretaria da agricultura com o trator é referente a basicamente ao 128 
orçamento. Destacou que o seu partido PSC já trouxe quase 1 milhão em 129 
emendas para Belterra e perguntou aos demais pares quanto que os seus 130 

deputados Já trouxeram. O Vereador Alaildo Abreu do PT Diz que sempre foi 131 
contra o fechamento do Areal. Disse também que era para o secretário verificar 132 

sabendo que a prefeitura não ia ter verba para arcar com a despesa do trator e 133 
que parasse o serviço. Pois  objeto da prefeitura não pode ser usado em serviços 134 
de terceiros, e se ofereceu com ajuda mecânica se for preciso, disse não ter nada 135 
contra o Lineu, mas que foi uma decisão errada, contribuindo para o sucateamento 136 

da máquina, pois se não tivesse condição de arrumar que continuasse no pátio .  137 
e finalizou desejando boa tarde a todos. O Vereador Jonas Palheta do PSD, em 138 
suas considerações finais disse que em relação a liberarão do areal sendo para 139 

uso público está beneficiando a população, na manutenção das ruas da cidade e 140 
a piçarreira logo estará licenciada, disse está defendendo as ações do governo 141 

em benefício da população. O Vereador Jurandy Dantas   disse quando se cria 142 
uma APA precisa de um instrumento de gestão e precisa ser destravada, quanto 143 
a poeira, é preciso arrumar as maquinas sucateadas e quanto a CIP é preciso ter 144 

clareza de tudo que é cobrado.  Desejou todos ótima semana. O vereador  Júnior 145 
Rocha esclareceu sobre que não é contra o asfalto e que está se empenhando 146 

bastante para trazer o asfalto que o governo Jatene não cumpriu. Mas se for para 147 
liberar o areal que libere para as famílias que foram prejudicadas em 2017, mas 148 

não pode justificar um crime. Lembrando que a votação da Apa foi para beneficiar 149 
o gestor do município, e disse ter documentos que comprovam essa situação, pois 150 

o que é certo é certo e o que é errado é errado, disse estar acompanhando a 151 
situação da estrada do Jamaraquá, e Bragança onde os moradores vão ser 152 
beneficiados com a manutenção da mesma, e disse que jamais vai ser contra o 153 

desenvolvimento do município. Desejou bom almoço a todos. O senhor Presidente 154 
esclareceu que a secretaria de agricultura não tem recursos próprios com apenas 155 

05 por cento do orçamento sendo vinculada a SEMAF, lembrou que no passado 156 
na criação dos assentamentos do INCRA, disse que foi criado de forma irregular 157 
esses assentamentos, esclareceu também que areal e área de interesse 158 

municipal de acordo com o decreto municipal, e disse que as áreas desafetadas 159 
foram de várias pessoas não só de um proprietário sendo uma área com mais de 160 

10 quilômetros de extensão . E disse não ver problema se um proprietário de uma 161 
área antiga resolver fazer um investimento não há problema algum, e pediu para 162 

os nobres pares inclusive revogar a Lei da APA,  e refazer da forma correta, e 163 
disse não reconhecer nenhum vereador como oposição mais sim como amigos 164 
verdadeiros.  O Senhor Presidente agradeceu a todos desejou uma ótima semana 165 
a todos. Nada mais havendo a registrar o senhor Presidente declarou encerrada 166 
a Sessão Ordinária,  contou com a presença de oito Vereadores, Plenário das 167 
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Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte 168 
e quatro de setembro de dois mil e dezenove.      169 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  170 

1ª Secretário: Jurandy Batista Dantas -    171 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 172 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos – 173 

Vereadora Aleuda Rodrigues-  174 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 175 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 176 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  177 

Ulisses José Medeiros Alves- 178 

Vereador Rubiney de Miranda Braga 179 


