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Ao primeiro  dia do mês de Outubro  do ano de dois mil e dezenove, às nove horas 1 

e quinze minutos, teve início a vigésima nona Sessão Ordinária da Câmara 2 

Municipal de Belterra, sob a direção do senhora Presidente  Vereadora Maria de 3 

Lourdes de Souza, tendo como Primeiro Secretário Vereador Jurandy Batista 4 

Dantas e Antônio Rocha Junior Segundo Secretário. Implorando a proteção de 5 

Deus a Senhora Presidente declarou aberta a Sessão. Em seguida Passou a 6 

palavra aos Vereadores para as considerações iniciais. O vereador Alaildo Abreu 7 

dos Santos, Vice-Líder do PT após os cumprimentos regimentais mencionou que 8 

até a igreja é preocupada com a situação política do nosso país, comentou sobre 9 

o aumento da taxa de iluminação pública onde na reunião com as duas 10 

representantes da Celpa, mencionou a indignação de alguns comerciantes com o 11 

valor da Iluminação pública e pergunta da presidente pra onde foi esse valor da 12 

iluminação pública nos últimos dois anos, e pediu para quando for a votação da 13 

CIP , para que esta seja votação nominal. Para deixar bem claro e transparente 14 

para população que acompanha os trabalhos desta casa. Em seguida passou a 15 

palavra para a vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso do PSDB, onde a mesma 16 

deixou para o segundo momento. O Vereador Amarildo Rodrigues do PSC 17 

também deixou para o segundo momento. O Vereador Jonas Palheta do PSD 18 

após os cumprimentos rotineiros, mencionou a presença de comunitários do 19 

Jenipapo solicitaram algumas demandas como ACS e transporte escolar para a 20 

comunidade. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os 21 

cumprimentos rotineiros, disse que seguindo a orientação de seu partido o PT,leu 22 

a carta do do ex presidente Lula e relação a polêmica de sua prisão e em relação 23 

a lava jato. Mencionou também o êxito da reunião com a rede Celpa, faltando 24 

apenas a informação dos valores arrecadados dos consumidores pela CIP. E 25 

disse que câmara vai solicitar o demonstrativo dos valores arrecadados e que o 26 

Prefeito disse não problema em passar os valores detalhados, que inclusive já 27 

deu tempo de enviar esse relatório do executivo para a câmara.  Onde os valores 28 
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arrecadados com CIP de acordo com o relatório que foi recebido e com assinatura 29 

do tesoureiro onde informa que de janeiro de 2018 a janeiro de 2019 foram de 227 30 

mil e 2019 de janeiro a agosto foram mais 113 mil reais totalizando pouco mais de 31 

341 mil reais, onde foram usados para manutenção e ampliação de novos pontos 32 

de acordo com informação recebida do executivo, porém informa que fez uma 33 

pesquisa de preço e que mesmo com valores acima da média ainda sobra uma 34 

quantia significativa com saldo de mais de 100 mil, mas pra ter um valor mais 35 

exato pede uma cotação do material em questão. Disse que com o valor da CIP 36 

que está sendo cobrado hoje a prefeitura ainda sobra saldo e afirmou que todo e 37 

qualquer aumento que tiver no município ele será contra. Pois não é o momento 38 

de se aumentar nada no município. A senhora Presidente passou a palavra ao 39 

vereador Rubiney de Miranda Braga do PP que após os cumprimentos 40 

regimentais. Disse o que o prefeito não está preocupado com o cidadão 41 

Belterrense, que onde ele anda houve reclamação em relação a poeira, devido o 42 

barro argiloso, e que ainda teve coragem de aumentar a CIP, onde a obrigação 43 

era para ser da Celpa, sendo que o cidadão já paga um absurdo na conta de 44 

energia. Disse também que protocolou em 2018 um projeto onde o valor da CIP 45 

seria de 15 reais para todas as residências inclusive para quem tem terreno baldio. 46 

Disse que recebeu uma denúncia senhor Heuder Pereira Pires, que inclusive foi 47 

denunciada no ministério público com relação a um trator de esteira da prefeitura 48 

que se encontra abandonado em uma oficina em Santarém. Sendo de 49 

responsabilidade do senhor Lineu com relação ao abandono do  trator na oficina 50 

do Santos na Fernando Guilhon em Santarém, mas que vai apurar e ver a 51 

veracidade da denúncia para ver o que  realmente aconteceu. E quanto a votação 52 

da CIP o aumento da taxa quem vai decidir serão os vereadores. A senhora 53 

presidente passou a palavra para o Vereador Ulisses José Medeiros Alves do 54 

PSDB que após os cumprimentos regimentais que os investimentos só podem ser 55 

feitos se houver arrecadação e que esta referida Lei votada na gestão do ex 56 
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prefeito Geraldo Pastana, onde o mesmo estava presente e votou contra, lembrou 57 

também que teve vários pedidos de pontos para a comunidade de são Jorge onde 58 

a energia chegou somente em 2008 e poucos pontos de iluminação pública foram 59 

colocados somente quatro anos depois. E que essa Lei tem 10 anos e está sendo 60 

atualizada e que será possível investir em mais de duzentos novos pontos. Disse 61 

que mesma precisa de atualização para ajudar na mão de obra e transporte para 62 

melhoria do serviço. E agradeceu a todos e finalizou. O Vereador Antônio Rocha 63 

Junior do MDB, após suas considerações iniciais, disse que sobre a CIP, concorda 64 

com o vereador Ulisses Medeiros que o município precisa arrecadar, temos que 65 

também verificar o lado social, e a realidade do município é outra,  devido à crise 66 

no pais, e perguntou se é a hora certa de dar esse presente para o povo de 67 

Belterra , onde a realidade da cidade é muito diferente, o desemprego é grande 68 

onde mais de duas mil famílias dependem do bolsa família que nós já pagamos a 69 

energia mais cara do País. Disse que precisa buscar outras alternativas para 70 

ajudar Belterra, como exemplo de buscar convênios Federais e Estaduais, onde 71 

diz que seu partido trouxe mais de 350 mil reais de emendas para a saúde. Disse 72 

que é preciso atrair empresas para o município para melhorar a fonte de renda e 73 

geração de empregos. Disse que é preciso pensar um pouco mais no povo, deixar 74 

esse aumento para outro momento, pois muitos não vão dar conta de pagar suas 75 

contas de energia. Disse que por divergências de idéias jamais vai atrapalhar o 76 

município. Pediu informação da secretaria de meio Ambiente sobre a questão do 77 

ICMS VERDE, onde tem a informação que o município já recebeu mais de 3 78 

milhões e quatrocentos mil. E que esse repasse seria para ser usado 79 

exclusivamente para o combate ao desmatamento e defesa do meio ambiente, e 80 

perguntou onde foi invertido esse recurso, pois é um valor muito alto que foi 81 

repassado até agosto desse ano e pediu para a Presidente que seja esclarecido 82 

em que foi que a secretaria gastou, pois diz que foi o povo que colocou é papel 83 

do vereador fiscalizar, disse que vereador não executa obra e sim fiscaliza o 84 
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executivo, mencionou sobre o asfalto, ou manta asfáltica e que comparam errado 85 

e disse que ouviu falar em rede social que vão trocar o material e pergunta que se 86 

não for trocado para onde vai esse dinheiro se não para o ralo. Disse que isso se 87 

chama inexperiência e irresponsabilidade com o dinheiro público, e que essa 88 

política velha não existe mais, onde castiga três anos e no último ano quer ser 89 

bom com o povo. E já pede desculpas antecipadas se não for verdade o que 90 

mencionou. O Vereador Jurandy Batista Dantas do PV, após suas considerações 91 

iniciais, mencionou sobre a denúncia do trator, e que segundo informações do 92 

secretário Lineu Sarturi foi feito a tentativa de concertar o trator, porém a secretaria 93 

não tinha orçamento para fazer os reparos necessários naquele momento. Quanto 94 

a taxa da CIP disse que é preciso estar bem informado sobre o assunto, para votar 95 

corretamente sobre a aprovação da lei ou não. Disse que há uma expectativa para 96 

que o governo do estado mande recursos para o asfalto de Belterra e pediu ajuda 97 

do vereador Junior Rocha para que interceda junto ao governador para para que 98 

esse recurso possa chegar o mais rápido possível. Disse também que para se 99 

instalar mais empresas no município para gerar empregos é necessário destravar 100 

a questão fundiária do município. Mencionou a necessidade de um porto em 101 

Belterra para ajudar no desenvolvimento da cidade, evitando que o município 102 

continue sem empregos e sem expectativa de melhorias. A senhora Presidente 103 

mencionou sua viagem a Belém onde esteve na Eletronorte com o engenheiro 104 

Luiz Galiza onde foi cobrar agilidade pois foram contempladas oito famílias do 105 

Jaguarari com o projeto Luz para todos e a mesma foi orientada a procurar a 106 

Celpa, em sua viagem a Belém foi recebida pela deputada Heloísa Guimarães 107 

para solicitar apoio quanto a situação geográfica do município onde a mesma é 108 

Presidente da comissão da comissão territorial na Alepa na oportunidade se 109 

encontrou com o Deputado Federal Hélio Leite onde o mesmo garantiu a entrega 110 

em breve de  ônibus para os idosos. Disse também que esteve na Prodepa com 111 

o novo presidente onde teve a confirmação da entrega do projeto Navegapará, 112 
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onde o mesmo confirmou a presença do governador na inauguração, disse que a 113 

Deputada Heloisa garantiu o foco cirúrgico para o município através de emenda 114 

parlamentar onde vai atender toda a população, foi também no gabinete do 115 

Deputado Hilton Aguiar onde as emendas para uma ambulância 4x4, e uma no 116 

valor de 100 mil reais para reforma de uma barco que foi doado, e a perfuração 117 

de dois poços profundos no centro do município, disse também que esteve com o 118 

senhor Álvaro Bressan na Celpa onde o mesmo confirmou que falta apenas a 119 

liberação ambiental   no ICMBIO no trecho do Jaguarari. Mencionou também que 120 

esteve na SEGUP onde foi solicitar o efetivo para São Jorge, onde solicitou 121 

também equipamentos para o posto de identificação no município de Belterra. 122 

Onde aproveitou também para solicitar o aumento no número de carteiras de 123 

identidades para o município. Disse que o vereador deve aproveitar o momento 124 

para procurar seus deputados para buscar emendas para o município de Belterra. 125 

Em seguida a senhora Presidente deu dez minutos de intervalo, após o intervalo 126 

a senhora Presidente passou a leitura dos documentos para votação onde teve a 127 

moção de aplausos do Vereador Rubney de Miranda Braga PP para o senhor  128 

Jansen Melo coordenador da defesa civil, Requerimento 06 de Autoria do 129 

Vereador Jonas Palheta dos Santos PSD solicita Asfaltamento para rua Felisberto 130 

Camargo no município de Belterra. Venda de Fração de Solo da senhora Anita 131 

Marlene Shutz e Nelson da Silva Borges, sendo que todos os documentos tiveram 132 

o pedido de vista de todos os processos de alienação de venda de Solo. Em 133 

seguida a senhora Presidente passou  para as considerações finais passando a 134 

palavra para o Vereador Alaildo Abreu dos Santos do PT, onde o mesmo 135 

agradeceu a Deus por mais uma sessão, disse que sempre a democracia vai 136 

prevalecer, e quanto a questão da Iluminação pública que no dia da votação 137 

deverá ser decidido o que for melhor para o município. E que sempre vai continuar 138 

lutando pelo melhor de Belterra. O Vereador Rubney de Miranda de Braga do PP 139 

em suas considerações finais mencionou o valor do ICMS verde e pediu 140 
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esclarecimento do Prefeito e seus secretários com relação a prestação de contas 141 

desse valor de mais de 3 milhões de reais. E pediu a Presidente para esclarecer 142 

o uso desse dinheiro. A Senhora Presidente passou a palavra para a Vereadora 143 

Aleuda Rodrigues Pedroso do PSDB, que em suas considerações finais 144 

parabenizou todos os vereadores pelo seu dia, mencionou as festividades de São 145 

Francisco de Assis no Portão, e parabenizou toda a comunidade. Disse que os 146 

trabalhos de terraplanagem são feitos com muita rapidez devido o verão ser 147 

bastante curto, desejou boa semana a todos e finalizou. O Vereador José 148 

Helivelton Noronha Lima do PT em suas considerações finais mencionou um dado 149 

importante repassado pela Sulamita Cecilia executiva da Celpa o valor pago em 150 

torno de 67 centavos por quilowatts , onde foi feito um oficio onde ficou de ter 151 

resposta em três dias pela executiva da Celpa, para que possa fazer os cálculos 152 

para ser analisado, pois como relatou o vereador Tinen onde só um consumidor 153 

paga mais de duzentos reais na CIP.  Disse para a senhora Presidente que precisa 154 

desse relatório para fazer os cálculos corretamente desses valores que foram 155 

aumentados no projeto de lei e também pediu apoio da câmara para auxiliar com 156 

o apoio do contador, para ter um respaldo maior com relação a esses cálculos 157 

agradeceu a todos e finalizou. O vereador Amarildo Rodrigues do PSC, que em 158 

suas considerações finais mencionou que viu uma matéria de jornal que 159 

municípios poderão perder o ICMS verde, que caso não seja feita a prestação de 160 

contas o município perde, e que é papel do vereador cobrar e fiscalizar inclusive 161 

sobre os processos de licitações. Mencionou que trabalhador Rural que tem CAR 162 

é isento da taxa de iluminação pública, mencionou que já chegou a pagar mais de 163 

800 reais de iluminação pública. Mencionou que conforme informação da CELPA 164 

que se não houver uma atualização na CIP vai chegar um momento que vai ficar 165 

inviável para o município de manter. Disse que pode até existir outros meios mais 166 

está inviável no momento. Mencionou o déficit do setor de agua que é grande, e 167 

sabe que é um tema polêmico mais necessário ser discutido. O Vereador Jonas 168 
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Palheta dos Santos do PSD, em suas considerações finais mencionou a tentativa 169 

do secretário de concertar o trator de esteira, mais também destacou os tratores 170 

e equipamentos novos da secretaria fruto de muito trabalho e competência da 171 

gestão do Prefeito e do Secretário Lineu. Disse que o vereador Braga por não 172 

morar no município não sabe nem o nome do secretário de agricultura, onde o 173 

mesmo foi chamado de Irineu, disse que ele parasse de se meter em confissão 174 

na câmara de Santarém ele saberia mais dos problemas do município. Disse que 175 

o vereador Braga só atrapalha os trabalhos do município, pois só traz bobagens 176 

a tribuna. Com relação a CIP, disse que poderia ser repassado o serviço para a 177 

Celpa, e contestou os valores apresentados pelo vereador Helivelton, onde o 178 

mesmo diz que é preciso ter consciência para analisar essa situação da CIP, 179 

garantiu um relatório detalhado na próxima sessão com relação ao pedido de 180 

explicação quanto ao ICMS verde. O Vereador Antônio Rocha Junior do MDB em 181 

suas considerações finais que quanto ao aumento de impostos precisar ser 182 

buscado ostras alternativas, informa também que a energia aumenta todo ano e 183 

que automaticamente aumenta a arrecadação para o município. Mencionou o 184 

vereador Jurandy sobre o asfalto onde foi prometido pelo ex governador asfaltar 185 

a estrada 04 e estrada oito, e que não tem conhecimento dessa promessa pelo 186 

governador Helder Barbalho, esclareceu que quanto ao comentário da vereadora 187 

Aleuda em relação as obras do município agora por causa do verão e gestores 188 

passados,  é que a primeira coisa quando se é candidato a Prefeito é preciso 189 

conhecer o município e seus problemas, que o gestor deveria ter conhecimento 190 

da situação de Belterra, onde a justificativa de não estar fazendo nada no 191 

município é colocar a culpa na gestão passada, que o Prefeito deve buscar 192 

solução em Brasília ou com o governador para os problemas da cidade e correr 193 

atrás dos recursos. Desejou boa semana a todos. O Vereador Jurandir Dantas em 194 

suas considerações finais reconheceu que o asfalto não foi cumprido pelo ex 195 

governador, mas que agora tem uma confirmação do governo do estado que será 196 
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concluído o quanto antes, e pediu ajuda aos nobres toda ajuda possível para 197 

ajudar com essa demanda. Disse que o município padeceu muito tempo com 198 

problemas de gestão. Disse que o papel dos vereadores é fiscalizar o governo e 199 

buscar melhorias para o município. Desejou a todos ótima semana. A senhora 200 

Presidente em suas considerações finais disse que pode ser dado um espaço ao 201 

secretário Lineu para  esclarecer sobre a situação da secretaria de agricultura e 202 

deixou mensagem do dia do vereador  através da Lei federal de nº 7.212  de julho 203 

de 1984 onde o decreto da Lei definiu o dia 01 de outubro como dia do vereador.A 204 

Senhora Presidente agradeceu a todos desejou uma ótima semana a todos. Nada 205 

mais havendo a registrar a senhora Presidente declarou encerrada a Sessão 206 

Ordinária,  contou com a presença de dez Vereadores, Plenário das Sessões José 207 

Maia de Sousa, às onze horas e trinta e cinco minutos do dia um de outubro de 208 

dois mil e dezenove.      209 

Presidente: Maria de Lourdes de Souza  210 

1ª Secretário: Vereador Jurandy Batista Dantas    211 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 212 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  213 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso 214 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 215 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 216 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  217 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves- 218 

Vereador Rubney de Miranda Braga- 219 


