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oiuene uurutctPAl DE BELTERRA
VILA AMERICANA Ne 213 CENTRO CEP: 68143 - 000
CGC: 01.614.120 /0007 - 41. FONE: 93 - 99172-224A
SECRETÁRIA DA CÂMÂRA MUNICIPAL.

ATA DA 489 SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA, REALIZADA AO
TERCEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Atr da 48a (Quadragésima oitava) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra
do biênio 202112022, realizada ao terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e
dois, com início às nove horas e vinte e oito minutos. lmp_lorando a proteção de Deus,
o Senhor Presidente; Jonas Palheta dos Santos - UNIAO BRASIL, declarou aberta
a Sessão deste dia. Logo após o Senrror Presidente: fez a aprovação da ata da
17" (Quadragésima sétima/, sessáo ordinária, que foi aprovada por unanimidade.
Em seguida a palavra foi concedida ao vereador: José Helivelton Noronha Lima do
PL (Professor Helivelton), Que em nome do senhor Presidente Saudou a Mesa
Diretora deste Poder, saudou também os pares que participam desta sessão e iniciou
seus pronunciamentos parabenizando Belterra pelos seus 88 anos de labuta pela
população. O vereador falou sobre o processo de emancipação da cidade, que tornou
Belterra independente, e disse que foi uma decisão aceÍada de todos que lutaram
para emancipar nossa cidade. E disse que precisamos avançar bastante em vários
segulmentos em nossa cidade. Principalmente na geração de emprego e renda. O
vereador parabenizou o deputado Íederal: Hélio Leite, que investiu mais de 04
milhões em nosso município. lsso não é qualquer deputado que consegue fazer. O
Vereador registrou também que os deputados da bancada do PT, têm contribuído
com desenvolvimento de nossa cidade; e citou alguns como o Ex. Deputado Federal,
Zé Geraldo, o deputado Estadual Ayrton Faleiro, o senador Paulo Rocha, e dentre
outros. O vereador finalizou esse assunto pedindo ao líder do governo nessa casa
que possa levar uma mensagem até o Prefeito Municipal; que convide os deputados
que alocaram recursos, que foram investidos em nosso município, para virem
participar das inaugurações dessas obras. E citou como exemplo a emenda do Ex.

Deputado Federal, Zé Geraldo, que destinou, mas de 500 mil reais, para a construção
de banheiros, trazendo melhorias sanitárias para nossa cidade. E pediu que o
deputado possa estar presente nessas inaugurações para prestar contas com a
população de seu trabalho. Em seguida registrou que o Deputado Estadual: Ayrton

Faleiro: destinou 200 mil para o custeio da Saúde de nosso Município e destinou
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estão de parabéns por essas conquistas, pois esse governo tem feito muito para
melhorar a qualidade de vida de nossa população. Agradeceu em especial ao
Deputado Federal: Hélio Leite, que já destinou mais 04 milhões em emendas que está
ajudando na qualidade de vida de nossos munícipes. Em seguida o Senhor
Éresidente: concedeu a palavra ao vereador: Lineu Antônio Sarturi - UN!ÃO
BRASIL, que fez saudações a todos com um bom dia e agradeceu pela oportunidade.
lniciou suas colocações registrando sobre a semana de aniversário de nosso
município e disse que quem ganha o presente são nossos munícipes pois o governo
fez aquisição de carros novos, e inaugurou muitas obras. E disse que é uma
satisfação em ver nosso município tomar um rumo para o desenvolvimento, pois

temos um potencial muito grande. Em seguida o vereador fez um breve comentário
sobre a emancipação de Belterra. falou que Belterra tem que avançar na

regularização fundiária de nosso município para que aja um investimento maior em
nosso município. Assim iremos destravar muitas coisas que bloqueiam nosso
desenvolvimenlo. Em seguida o Senhor Presidente: concedeu palavra a vereadora:
Aleuda Pedroso Rodrigues - UNÉO BRASIL, que fez saudações a todos e

agradeceu a Deus pela semana abençoada de muitas inauguraçÕes, onde o governo

municipal realizou o sonho de muitos munícipes, e parabenizou o nosso município
pelos 88 anos de fundação. Parabenizou também o vereador: Relisson e vereador
Sergio Campos, pela a construção da quadra poliêsportiva da comunidade de Amapá,
que foi denominada de Valderir Rodrigues em homenagem a seu Pai, que foi um dos

fundadores daquela comunidade. Agradeceu em especial ao deputado Federal: Hélio

Leite, que já destinou mais 04 milhões em emendas que está ajudando na qualidade

de vida de nossos munícipes. E destinou também 200 mil para a construção da

quadra de espo rtes da comunidade de São Pedro do km 50' Logo apÓs o Senhor

Presidente: concedeu a palavra ao vereador: Anagibio Sousa Pereira PSC-

(GIBÃO) que fez saudações a todos com um bom dia iniciou desejando um feliz

aniversária a nossa cidade, registrou várias inaugurações que houve em nossa

cidade, parabenizou todos os envolvidos nessas conquistas Em seguida gradeceu

77 também em especial ao dePutado Federal: Hélio Leite, que já destinou milhões em
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emendas que está ajudando na qualidade de vida de nosso povo. O vereador

reg istrou sobre a humildade desse dePutado. O vereador registrou também sobre o

servlço de telefonia em nossa cidade. Pois está em situação precária, precisamos de

81 uma resposta para dar a Populaçã o. O vereador registrou também que o sonho da
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comunidade do sossego foi realizado onde a empresa Equatorial Energia, fez a troca

do transformador que atende as casas de farinha da comunidade. Em seguida a

pa lavra foi concedida ao vereador: (Capitão

NascimenÍo), que é o LÍder do MDB Que fez saudações a mesa Executiva, aos

nobres pares, servidores e todos aqueles que assistem pelas redes sociais. Justificou

sua ausência nas duas últimas sessões e disse que retorna nessa data tão

significativa que é o aniversário de Belterra, pois nessa data todos os muníciPes

devem comemorar e almejar dias melhores para a nossa cidade. E fez referencia a

várias obras que estão sendo inauguradas em nosso municíPio. Quem ganha com

isso são os moradores de nosso município O vereador registrou sobre a falta de

sinalização em nossa cidade que causa muitos acidentes, o vereador citou o

acontecido na escola Waldemar Maués, envolvendo alu os adolescentes, onde vários

vídeos estão estampados nas redes sociais' de polícia. O
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vereador registrou sobre a falta do transporte escolar: dos alunos da escola Waldemar
Maués, e disse que para que esses direitos sejam assegurados, existe um convenio
entre governo do Estado e Governo Municipal e Precisamos saber onde está a falha.
Para que seja corrigido. O vereador falou sobre a data de Amanhã: que será de suma
importância para o desenvolvimento de nosso município. Pois se encerra as
inscrições do titulo eleitoral, pois através desta regularização o eleitor irá exercer seu
dever de cidadania, pois estamos em um ano eleitoral. Desejou parabéns do
Deputado Federal Hélio Leite, por tudo que tem feito em nosso municÍpio. O vereador
registrou também que muitos outros deputados contribuíram com nosso
desenvolvimento e concorda com as colocações do vereador: José Helivelton
Noronha Lima do PL Quando se refere que os deputados autores das emendas
devem serem convidados para as inauguraçÔes. Pois através deles que veio o
recurso para a realização dessas obras, e tudo começa com o trabalho dos
vereadores. Em seguida o Senhor Presidente: concedeu a palavra ao vereador:
Elivam Silva de Almeida - PV, que fez saudações a todos com um bom dia e
agradeceu a todos que acompanham pelas redes sociais e agradeceu a Deus por

estar nessa casa legislando em benefício do povo. lniciou suas colocações
agradecendo por tudo que está acontecendo em nosso município. Pois passamos por

estrema restauração com relação a vários investimentos, e citou as inúmeras
inauguraçóes que aconteceu em nosso município: como a escola da comunidade de
72, o bloqueteamento e calçadas da rua Santo Antônio, com estacionamento, a
quadra poliesportiva da comunidade de Amapá, O Vereador parabenizou o a
secretária de ação Social de Nosso Município, pela realização do casamento Coletivo.

Finalizou registrando a aquisiçáo de duas caminhonetes de pimeira linha que irá
atender as Secretarias municipais de nossa cidade. E registrou também que o prefeito
já autorizou a compra de uma viatura para o DEMUTAN de nossa cidade. Falou sobre
a municipalização do trânsito de nossa cidade. Finalizou registrando que por esses
dias será assinado a ordem de serviço da quadra poliesportiva frutos de uma emend

de 300 mil reais destinada pelo Deputado Ayrton Faleiro, que será construída n

ffi

estrada 08 onde o governo municipal também irá investir nessa obra mais irá colocar

680 mil reais de recursos prÓprios. O vereador finalizou suas colocações registrando

sobre os serviços de telefonia em nossa cidade. Pois é uma luta de todos, portanto

hoje só dispomos de um sinal no centro da sede da cidade, pediu a mesa que solicite

explicações sobre tais acontecimentos através de oÍicio. O vereador também fez um

breve cômentário sobre a situação de infraestrutura do trevo da cidade e registrou que

+

o município não tem domínio sobre aquela área e sim o DENIT, e solicitou a mesa

diretora que solicite que essa empresa faça a manutenção daquele trecho. Logo após

a palavra foi concedida ao vereador: Relison Silva do Nascimento - PSB, que fez

saudações a todos com um bom dia. lniciou suas colocaçÕes parabenizando o nosso

município pela passagem de seu aniversári o, onde completará 88 anos, parabenizou

o governo municipal pelas inaugurações Pois faz parte de um governo que se

preocupa com a população belterrense. Registrou que esteve na secretaria de

educação, para conversar sobre o transpo rte Escolar da Escola Waldemar Maués,

que há vários dias não está fazendo a rota. lnfelizmente não conseguiu falar com a

secretária. Em seguida a Pa lavra foi concedida ao vereador: Sérgio Cardoso de

Campos UNIAO BRASIL, que saudou a todos com um bom dia. E pediu a

da casa que peça a assessoria do Prefei al, que aguarde ossecretaria
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vereadores para a assinatura da ordem de serviço de reforma de uma ala do hospital
municipal. O vereador fez um breve comentário sobre a convocação do INCRA, a
essa casa e pediu a secretaria que agilize essa convocação. Pois tem muita coisa a
ser esclarecido e pediu a essa crrsa que faça um posicionamento sobre tais
acontecimentos, pois se for preciso ir ao Ministério Público Federal iremos. E disse
que esse Poder, tem capacidade técnica para isso. É preciso que se aja com firmeza
nesse sentido. O vereador fez um breve comentário sobre as inauguraçÕes que
ocorreram em nosso município. E parabenizou todos os envolvidos. Disse também
que para sua felicidade a comunidade do Amapá foi agraciada com uma Quadra
Poliesportiva. Onde em sua primeira etapa foi investido 300 mil reais fruto de emenda
do Deputado Federal: Chapadinha, e 90 mil de contra partida do município. E para a
conclusão foi prometido pelo deputado federal: Hélio Leite, mais 250 mil. Pois, uma
obra desse porte não se faz com menos de 600 mil reais. Finalizou suas colocações
registrando que é necessário que o jurídico faça um projeto de Lei onde todas essas
obras leve na placa o nome de todos os vereadores: pois tudo se inicia nessa casa de
leis e esse legado precisa ser lembrado. Logo, após o Senhor Presidente: vereador:
Jonas Palheta dos Saaúos - UNIAO BRASIL. Passou a condução dos trabalhos ao
vereador: 10 primeiro Secretário da Mesa: Sérgio Cardo§o de Campos - UNÉO
BRASIL, que concedeu a palavra ao vereador: Jonas Palheta dos SanÍos - UNÉO
BRASIL. Que fez uso da tribuna e cumprimentando em nome do senhor presidente
interino, os nobres pares, e todos que assistem pela fu câmara e pelas redes sociais.
lniciou fazendo referencia a Escola São Miguel, localizado no km 72, escola essa de
padrão primeiro mundo toda climatizada. Registrou também a inauguração da quadra

da comunidade de amapá. Agradeceu ao Prefeito Municipal e todos os vereadores e
secretários pela inauguração do bloqueteamento calçadas e estacionamento da rua

santo Antônio. O vereador finalizou suas colocações registrando sobre o casamento
coletivo que houve na cidade e no mirante Por do Sol, casamento muito bem

organizado, pela secretária Cistiane e Assistente Social Alice Vasconcelos, portanto
prefeito e o Deputado Federal: Hélio Leite, estão de Parabéns. O vereador fez u

breve comentário sobre o que aconteceu na escola Waldemar Maués, onde poli

foram acionados para revistar bolsas de alunos que estavam armados, em seguida
vereador disse ser favorável a atitude dos policiais. Pois esse caso não caso de
disciplina escolar e sim caso de polÍcia, pois a situação já fugiu do controle dos
professores. O Senhor Presidente finalizou suas colocações parabenizando a atitude
da Polícia Militar de Belterra, pela repressão ao crime, não podemos entregar nosso
adolescente ao crime organizado. Logo após o Senhor Presidente Solicitou

autorização dos nobres pares para que a sessão seja direta sem o tradicional
intervalo e que seja dispensado as considerações Íinais, e convidou a todos a se
Íazerem presente na assinatura da ordem de serviço da reforma do pavilhão do

hospital municipal. Com o consentimento de todos autorizou o primeiro Secretário da

Mesa Diretora a iazer a leitura dos documentos que se encontravam sobre a mesa:

Projeto de Lei S/No de 26 de outubro de 2022, encaminhado pelo Executivo. Que
Dispõe sobre a nova estrutura administrativa do município de Belterra Pá. E dá

outras providências. Logo após o Senhor Presidente: colocou em segunda discursão.

Após a discursão colocou em votação o qual foi Aprovado Por unanimidade em

segundo turno. Requerimento de no 0212022 d autoria do vereador: José
praça pública com
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playground infantil no Bairro de Santa Luzia no Município de Belterra. Em seguida
justiçou sua solicitiação e pediu apoio dos nobres pares na apreciação e aprovação. E
disse que o deputado Estadual Ayrton Faleiro, irá alocar 300 mil reais para essa
construção. Logo após o Senhor Presidente: colocou em discursão. Após a discursão
colocou em votação o qual foi Aprovado Por unanimidade. lndicação de no O5l2O22
de autoria do vereador: Jonas Palheta dos SaaÍos - UN[ÃO BRÁSrL que INDICA
para que seja realizado a construção do calçamento da estrada 04 em toda a sua
extensão e construçâo de estacionamento de veículos no.perímetro compreendido da
extensão da propriedade do campo de futebol do UNIAO ESPORTE CLUBE. No
Município de Belterra. Logo após o Senhor Presidente: colocou em segunda
discursão. Após a discursão colocou em votação o qual foi Aprovado Por
unanimidade. OFICIO No 6112022 - GABTPMB. De 29 de abril de 2022,
encaminhado pelo Executivo Municipal. Que envia o Projeto de Lei SlNo de 2022,
Que díspões soôre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023
do municipio de Belterra - Pá. E dá outras providências. Logo após o Senhor
Presidente: registrou que serão distribuído cópias a todos os vereadores e nas
próximas sessÕes será apreciad_o. Logo após o Senhor Presidente: vereador: Jonas
Palheta dos SanÍos - UNIAO BRASIL. Convidou os Nobres Pares, para
participarem da assinatura da ordem de serviço da reforma de um pavilhão no
hospital municipal: Dr: lvaldo Moraes. Em seguida declarou encerrada a 488 Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Belterra do Biênio 2021 e 2022. Que contou com
presença de todos os vereadores. Plenário José Maia de Sousa, às onze horas e
vinte e dois minutos. Do terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois.
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