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Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas 1 

e quinze minutos, teve início a Trigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara 2 

Municipal de Belterra, sob a direção do senhor Presidente Vereador Sérgio 3 

Cardoso de Campos, tendo como Primeira Secretária Vereadora Maria de 4 

Lourdes de Souza 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 

Rubiney de Miranda Braga PP após os cumprimentos regimentais disse que viu 8 

um vídeo do Presidente Bolsonaro onde o mesmo grita “Lula Livre” onde ele e o 9 

ministro Sérgio Moro reconhecem que lula foi injustiçado, onde mesmo cita o 10 

incêndio ocorrido nas margens do igarapé entre Belterra e Santarém onde a 11 

população concluiu que atearam fogo para receber doações para as ongs, 12 

inclusive de um ator famoso o “Leonardo de DiCaprio”, ação essa criminosa 13 

desvendada pela polícia. Disse que a Amazônia é nossa e que é um dever nosso, 14 

pois não precisamos de outras pessoas para dizer como cuidar na nossa 15 

Amazônia. Se disse indignado com o governador Helder Barbalho com troca do 16 

comando das investigações. Disse também o Bolsonaro está certo e que o Brasil 17 

está andando no caminho certo. A Vereadora Auseni Monteiro deixou para o 18 

segundo momento. O Vereador Amarildo Rodrigues do PSC após os 19 

cumprimentos regimentais, agradeceu em nome do PSC de Belterra a ex 20 

deputada Julia Marinho e ao Senador Zequinha Marinho por uma emenda de 228 21 

mil reais de um Micro-Ônibus Escolar um grande presente de natal para Belterra, 22 

pois ira evitar despesas com aluguel de ônibus. Agradeceu o Prefeito que foi dado 23 

o apoio na substituição de uma Bomba de um poço na comunidade de Nazaré. O 24 

mesmo informa que a comunidade de Nazaré esta mais de uma semana sem 25 

energia, e repudiou a atitude da Celpa com esse total desrespeito com a região 26 

do tapajós e com a população de Belterra. O vereador Alaildo Abreu dos Santos, 27 

Vice-Líder do PT após os cumprimentos regimentais mencionou que lembrava dos 28 
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Vereadores Braga e Malú. Disse  que estava em velório na comunidade do km 68 29 

na BR 163, e que o assunto da política sempre é lembrado,  ouviu  uma situação 30 

onde foi mencionado o  ramal do fundiário onde o ônibus não entra mais, não se 31 

sabe se é por má vontade do motorista do ônibus escolar  ou  porque o ramal não 32 

oferece condições de trafegabilidade. Onde as crianças estrão sendo 33 

prejudicadas andando cerca de três quilômetros para pegar o ônibus escolar. 34 

Disse que é fácil de saber quando se estar em Mojuí dos campos ou Belterra, 35 

basta ver as condições da estrada, se estiver boa é Mojuí, e se, estiver ruim é de 36 

Belterra. Enquanto isso tem ramal que ainda não passou uma maquina da 37 

Prefeitura. Disse que é preciso uma equipe da Semov e da Semed ir nesses 38 

ramais para verificar o que está acontecendo.  Disse também que em 2020 muita 39 

coisa vai mudar devido ser ano político e que é o ano da população dar o troco. 40 

Disse ter sempre esperança na mudança para o melhor de Belterra. O Vereador 41 

Jurandy deixou para o segundo momento. O Vereador Ulisses Medeiros deixou 42 

para o segundo momento, o Vereador Jonas Palheta dos Santos do PSD  após 43 

as saudações inicias Disse que o único Governador Presente em Belterra e o 44 

melhor governador do estado do Pará o Saudoso Almir Gabriel , lembrou também 45 

da ex governadora Ana Julia que em sua gestão valorizou os municípios pequenos 46 

e  não investiu na capital, acabou perdendo a reeleição, e atualmente não se elege 47 

nem  vereadora em Belém. Disse ouvir na tribuna que o governador é presente, 48 

mas, é só blabla, sendo só enganação para Belterra, disse que a população do 49 

centro de Belterra merece ter suas ruas asfaltadas, e que quando terminar a 50 

manutenção em Piquiatuba será feita a manutenção no ramal do Fé Deus, no 51 

Açaizal do Prata, 108 e que será feita todos os travessões, e dizer que esse 52 

problema não é de agora, pois houve mais de 20 anos de desgoverno em Belterra. 53 

Que o Governador Helder Barbalho não está fazendo nada em Belterra. 54 

Mencionou o Vereador Junior Rocha que disse que o governador nunca prometeu 55 

nada para Belterra, mas, disse ser testemunha da promessa de 05 quilometros 56 
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em sua última viagem para Belém. Que disse que estava na pauta e fizeram todos 57 

de palhaço na colocação das placas de asfalto. Que Belterra está abandonada 58 

pelo governo do estado. Que possui um ensino médio precário e a polícia militar 59 

só tem alguma estrutura na cidade por que a Prefeitura paga. Que se não for o 60 

apoio da prefeitura o município perde a segurança pública que é dever do estado. 61 

O Vereador Antônio  Rocha Junior do MDB, após os cumprimentos rotineiros 62 

respondeu ao líder do governo sobre o discurso que o governador não está 63 

fazendo nada pelo município, onde só tem onze meses de governo já foi feito algo 64 

por Belterra, a exemplo da reforma da escola Waldemar Maués foi toda reformada, 65 

mandou sexta básica na época das fortes chuvas, onde usada para politicagem. 66 

Onde o Prefeito de Belterra é fácil de achar, ou ele estar no hospital municipal de 67 

Santarém, na Câmara de Belterra e a tarde na casa de um certo vereador da 68 

cidade, na Prefeitura ninguém acha mais ele. Concordou com o vereador Amarildo 69 

The que Belterra tem uma energia precária. Pagamos a energia cara do Brasil e 70 

temos esse grande problema de energia e a pouco tempo atrás foi votado o 71 

aumento da taxa de iluminação pública. Pediu iluminação pública para Porto novo, 72 

Aramanaí e Cajutuba. Perguntou a Presidente se é verdade que a Prefeitura não 73 

vai mais renovar o convenio com a Polícia Militar de Belterra em represália ao 74 

Governador. Que já veio em Belterra inclusive e em seis meses concluiu a reforma 75 

da escola Waldemar Maués. Mencionou o Vereador Braga dos Povos que falou 76 

do desmatamento e deixou de ser Lula e agora apoia o governo Bolsonaro, mas 77 

cada um decide o que é melhor, e quanto a intervenção do governador na 78 

mudança de comando da investigação do caso das queimadas foi para preservar 79 

o a imagem do Delegado que estava sendo bombardeada pela mídia, mas 80 

ressalta que isso é em Santarém, e os nobres pares devem se preocupar com os 81 

problemas de Belterra que não são poucos. Informou que participou na última 82 

terça de uma reunião no centro regional de governo a pedido da Presidência desta 83 

casa, que não pode ficar até o final devido um problema de coluna. Contudo a 84 
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Vereadora Malú participou de todo o evento. Onde o conhecimento obtido serve 85 

para repassar para a população. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza do 86 

DEM, após as saudações inicias, lamentou a perda do sobrinho do senhor Moisés, 87 

o jovem José Ribamar de 35 anos, parabenizou o Vereador Amarildo The e a ex 88 

deputada Julia Marinho pela emenda parlamentar do ônibus escolar para Belterra. 89 

Parabenizou o ministério da agricultura pela lancha Murupita. Onde serão 90 

atendidas 12 comunidades e mais de 2 mil famílias que serão beneficiadas. 91 

Parabenizou a Escola Sagrada Família pela culminância do Projeto gente minha 92 

raízes nossas onde todas as escolas participaram. Com praça de alimentação e 93 

cultura afro indígena. Parabenizou professores, gestores e alunos e todos e que 94 

participaram. Agradeceu o governo municipal pelo serviço de iluminação pública 95 

que está chegando nas comunidades. Disse ao Vereador Tinem que quanto a 96 

questão das estradas dos ramais já está na programação, e já foi conseguido em 97 

parceria inclusive a piçarra, mencionou o Açaizal do Prata onde será resolvido não 98 

só a questão da estrada, mais também do ACS que será feito um processo 99 

seletivo para a contratação do agente comunitário de saúde. Disse que participou 100 

no centro regional de governo do encontro parcerias pelo Pará juntamente com o 101 

Vereador Helivelton e Junior Rocha, onde disse ficou até o final pois os nobres 102 

colegas tiveram que se ausentar, onde foram realizadas 07 palestras e que na 103 

primeira palestra, um dos temas abordados  foi a modalidade Pregão Eletrônico 104 

onde os municípios de 15 a 50 mil habitantes terão até abril de 2020 para se 105 

adequar ao novo processo de licitação. Destacou a nova ferramentas de projetos 106 

desenvolvida pela FAMEP que vai beneficiar os municípios da região. Abordou 107 

também o microcrédito e subsistência família e crédito familiar. Foi colocado 108 

também a questão do SINCONV, pois precisa ter mais profissionais cadastrados 109 

em nosso município, pois Belterra tem apenas três cadastrados. Mencionou 110 

também a expansão da iluminação pública no município onde pode destacar a 111 

comunidade de Nazaré e do Amapá. E que aos poucos todos serão atendidos. O 112 
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senhor Presidente destacou o nome da fazenda nossa senhora Aparecida Nelore 113 

Menoleto que está concorrendo ao prêmio Agropará e está entre as três finalistas 114 

e melhores do Pará, levando o nome do município de Belterra e orgulho que tem 115 

o trabalho reconhecido e hoje estra entre os 100 melhores criadores do Pará. Em 116 

seguida o senhor Presidente deu intervalo de 10 minutos. Após o intervalo o 117 

senhor Presidente pediu desculpas ao Vereador José Helivelton por não ter 118 

concedido a palavra no primeiro expediente da sessão, em seguida deu até dez 119 

minutos para as considerações O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, 120 

Líder do PT, após os cumprimentos rotineiros mencionou sua participação no 121 

encontro do centro regional de governo parcerias pelo Pará, onde, disse ser muito 122 

esclarecedora os temas sobre linha de créditos para empresas e micro 123 

empreendedores  e  para entidades  parceiras, disse ter sentido falta de 124 

representação do executivo municipal, e que foi um evento pouco divulgado. Disse 125 

ter pouco interesse do executivo municipal na participação do evento. Disse que 126 

o governo municipal está sentindo na pele o que o governo anterior sentiu com a 127 

ausência do governo do estado no município. Lembrou das parcerias do governo 128 

Pastana com o Governo estadual na época Ana Julia e com o Governo  Federal, 129 

onde foram construídas várias escolas, como Eny Ataíde, Darcy Vargas entre 130 

outras no município além de asfalto para a cidade. Disse que foram dois anos de 131 

alinhamento com o governo Jatene e não viu resultado e agora disse que esta 132 

tendo uma queda de braço entre o executivo municipal e estadual, e questionou 133 

que quem perde com isso é a toda população de Belterra. E uma situação 134 

preocupante onde Belterra pode ficar igual nos anos anteriores só a ver navios 135 

,mas,  cada gestor tem seu posicionamento e sua forma de trabalhar, e que cada 136 

um faz sua parte como gestor, e que sempre vai continuar solicitando as 137 

demandas e anseios da População, que vai continuar cobrando sempre onde for 138 

necessário, que já foram entregues vários ofícios, indicações e projetos de lei 139 

solicitando melhorias, mas, somente os pedidos da base do governo são 140 
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atendidos em parte, a exemplo da estrada oito, onde a situação da água está bem 141 

complicado, onde foi feito a troca da tubulação com promessas de melhorar o 142 

abastecimento, disse fez uma solicitação para implantação de um micro sistema 143 

na estrada oito bem próximo a escola, pois o micro sistema Amorim não suporta 144 

o número de pessoas que residem na área, forçando as pessoas a usarem bomba 145 

d’água na rede para tentar se manter. E agora foi feita a troca da tubulação mas 146 

não tem água, onde a solução será investir em um micro sistema, para poder dar 147 

suporte a população. Disse que foi procurado pelo servidor Leandro, onde o 148 

mesmo foi orientado a fazer um documento de próprio punho sobre a questão do 149 

assédio no trabalho inclusive com documentos que provam esse tipo de situação, 150 

informou que o mesmo é servidor efetivo do município, e que o mesmo está sendo 151 

impedido de exercer sua atividade. Disse também que servidor nenhum deve ser 152 

assediado, que não é por que se é Secretário ou Prefeito que pode fazer o servidor 153 

passar por esse tipo de constrangimento, pois existem leis que amparam o 154 

servidor, e que como vereador está a disposição, pois também é servidor público 155 

e não vai aturar esse comportamento de qualquer chefe imediato no 156 

comportamento de tolir o servidor de prestar o seu serviço no município pois o 157 

mesmo merece respeito, e que vai analisar a documentação e procurar fazer os 158 

encaminhamentos dentro da lei trabalhista. Em seguida o mesmo passou as suas 159 

considerações finais, agradeceu a oportunidade de concluir mais um ano de 160 

mandato, disse que foram apresentadas várias proposituras para incluir na LOA 161 

para o ano que vem, que é ano das emendas dos parlamentares que entraram 162 

esse ano, e que se possa alavancar o desenvolvimento do município. E pediu 163 

esclarecimento em relação a emenda do ex deputado Zé Geraldo. O Senhor 164 

Presidente informou o Vereador José Helivelton que está sendo dado o devido 165 

encaminhamento na emenda dos banheiros e o micro sistema do bairro são 166 

Cristóvão está dentro da normalidade e que inclusive será retomado o convênio 167 

com a Funasa onde será feito um microssistema de agua na creche da estrada 168 
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oito, em seguida o senhor Presidente passou a leitura dos documentos em Pauta 169 

para votação. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sendo todos 170 

aprovados por unanimidade e seguida passou a Votação da LOA onde foi 171 

aprovada por unanimidade. Em seguida passou as considerações finais dos 172 

vereadores. O Vereador Rubiney de Miranda Braga do PP em suas considerações 173 

finais mencionou a moção de aplausos ao coordenador da defesa civil Jansen 174 

Melo, mencionou o ex governador do estado fez os todos  passar vergonha com 175 

a colocação da placa de asfalto na estrada oito e que nada foi feito, que essa 176 

cadeira de governador é uma cadeira maldita que esquece o nosso município com 177 

exceção da ex governadora Ana Júlia que dou um trator que estar abandonado 178 

na oficina e perguntou ao presidente quando o secretário Lineu vem fazer 179 

esclarecimento com relação a situação da mesma. Onde o trator se for recuperado 180 

vale em torno de 500 mil reais, e que seria bastante útil ao nosso município. 181 

Questionou a substituição do Delegado feita pelo governador de forma arbitrária 182 

segundo ele no caso das queimadas em Alter. A Vereadora Auseni Monteiro em 183 

suas considerações finais, disse, não estar bem de saúde que está se 184 

recuperando de uma pneumonia, que logo vai estar bem, andando por aí, mas 185 

levando o trabalho e o comprometimento da população. Disse ser solidária em 186 

relação ao discurso do vereador Braga em relação ao governador, que foi uma 187 

tremenda falta de respeito com a polícia civil de Santarém, que se solidariza com 188 

a polícia civil e apoia incondicionalmente o trabalho da Polícia civil de Santarém. 189 

O Vereador Amarildo Rodrigues em suas considerações finais justificou que o 190 

serviço da troca de encanação da estrada oito, ainda não foi concluído, pois a 191 

demanda de várias ruas, que um microssistema para a estrada oito é muito 192 

importante, assim como a retomada do convenio com a Funasa será muito 193 

importante Belterra e reduzir a frota com carro Pipa, desejou bom almoço a todos 194 

e finalizou. O Vereador Alaildo Abreu em suas considerações finais disse que cada 195 

um busca melhorias para o município. O Vereador Jurandy Batista Dantas 196 
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agradeceu a todos e mencionou a Celpa que presta um serviço precário na zona 197 

rural, onde somente uma equipe fica de plantão para cidade toda, e que falta 198 

manutenção por parte da empresa. Disse estar feliz pela construção da escola na 199 

comunidade Jamaraquá onde foi acordado através de emenda do deputado 200 

federal Hélio Leite. Onde vai beneficiar as crianças com uma estrutura bem melhor 201 

que tem hoje. O vereador Jonas Palheta em suas considerações finais mencionou 202 

a questão das estradas e que recebeu muitas reclamações com relação a 203 

comunidade de fé em Deus e do Açaizal do Prata, e que tem conhecimento da 204 

atua situação do governo tem conhecimento da dificuldade que se refere a 205 

máquinas, que essas vicinais serão concluídas até o final do ano. Disse ao 206 

vereador Helivelton que não existe uma queda de braço com o governador mas 207 

sim um descontentamento, pois é muito pouco investimento para Belterra por 208 

parte do governador em 11 meses de governo, e que agentes políticos do 209 

governador  estão atrapalhando para a culpa cair no Prefeito, que já virou folclore 210 

a  a frase do Governador Presente, onde só estar presente os seus fiéis 211 

corregelionários de partido que vendem uma falsa imagem que o governador está 212 

atendendo Belterra. E o governo do estado está ameaçando tirar a polícia militar 213 

de Belterra caso a Prefeitura não renove o convênio com o estado. Pois a 214 

segurança pública é dever do estado, assim como a educação indígena que é 215 

dever do estado mas que continua a deixar com a prefeitura de Belterra essa 216 

obrigação. Parabenizou o Vereador Braga do Povo que deixou de ser Lulista para 217 

Bolsonariano. O Vereador Antônio Rocha Junior em suas considerações finais 218 

mencionou o líder do governo e disse que o governador tem olhado sim com 219 

carinho para Belterra, disse que o governador prestigiou os agricultores de 220 

Belterra, onde o mesmo transferiu a abertura da colheita para Belterra a pedido 221 

do Lira Maia. Que o estado do Pará é um estado muito  grande com muitas 222 

dificuldades de acesso, mas que em  cinco meses concluiu a reforma da escola 223 

Waldemar Maués em Belterra. E que apesar de ter vários pais, a obra estar aí, e 224 
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disse estar a disposição dos colegas, da presidência, do Gestor independente de 225 

Partido e que não ajuda mais por que o Prefeito não convida e que sabe até onde 226 

ele pode ir como vereador, e que sempre vai estar a disposição do município de 227 

Belterra. Disse que foi falado que o governador prometeu cinco quilômetros de 228 

asfalto, mas o mesmo diz que se recorda dessa promessa do governador. Mas 229 

sim apenas uma solicitação. E ele acredita que até o final do mandado Belterra 230 

vai ser contemplado com esse asfalto, onde o Jatene que enganou o Prefeito, e 231 

finalizou desejando boa semana a todos. A Vereadora Maria de Loures de Souza 232 

em suas considerações finais disse esperar que o governador faça o que o outro 233 

não fez, e que ele possa trabalhar pelo Pará, segundo suas próprias palavras. 234 

Mencionou a Aprovação da LOA, que a questão da polícia militar é de 235 

responsabilidade do estado. Que possa nos dar essa segurança de que é de 236 

competência do estado. O Senhor Presidente mencionou que a secretaria já 237 

entrou com pedido para Celpa e que não houve nem um pedido com relação a 238 

situação da falta de  Energia em Nazaré. Que teve uma obra do Jatene em 239 

Belterra, que foi o posto do Trevo, quanto a situação das placas das obras, disse 240 

que o vereador acredita quando é prometida uma obra, que ele vai pedir para  o 241 

município e quando a promessa não é cumprida  e o vereador passa vergonha 242 

por não ter o poder da execução da obra. O Senhor Presidente agradeceu a todos 243 

desejou uma ótima semana a todos. Nada mais havendo a registrar o senhor 244 

Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, contou com a presença de 245 

onze Vereadores, Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às onze horas e 246 

trinta minutos do dia três de dezembro de dois mil e dezenove.      247 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  248 

1ª Secretário:  Maria de Lourdes de Sousa 249 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 250 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  251 
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Vereadora Auseni da Silva Monteiro 252 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 253 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 254 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  255 

Vereador Jurandy Batista Dantas- 256 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves- 257 

Vereador Rubiney de Miranda Braga - 258 


