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Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove 1 

horas e quinze minutos, teve início a décima segunda Sessão Ordinária da 2 

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

Antonio Rocha Junior, tendo como Primeiro Secretário Vereador Amarildo 4 

Rodrigues dos Santos e José Helivelton de Noronha Lima Segundo Secretário. 5 

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

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

Alaildo Abreu dos Santos, do PT, não se pronunciou no primeiro expediente. A 8 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso, do PSDB, após os cumprimentos 9 

regimentais relatou que esteve visitando a Vereadora Maria Lourdes que está 10 

se recuperando de procedimento cirúrgico. Agradeceu a Deus pela 11 

oportunidade. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, não fez uso 12 

da palavra. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após os 13 

cumprimentos de estilo, relatou que foi procurado por comunitários da Estrada 14 

08, pois estão com trinta dias sem água, onde se o problema não for resolvido 15 

darão um jeito de cavar um poço. Que segundo o secretário da SEMOVI 16 

relatou que o problema da Estrada 08 é que não pagam a taxa de água, porém 17 

estão abastecendo com o carro pipa. Enfatizou que procurou os Vereadores 18 

José Helivelton e Amarildo Rodrigues que são da Estrada 08 e vice prefeito 19 

que também nasceu na comunidade, e se houver união conseguirão resolver o 20 

problema, onde estão na buraqueira e poeira. Solicitou ao Presidente enquanto 21 

representante do governador Presente, Helder Barbalho que até o momento 22 

não obtiveram respostas dos técnicos da ARCON, onde estão aflitos, pois dia 23 

primeiro termina a suspensão dada quanto ao preço das passagens. Falou que 24 

teve o desprazer de votar no candidato a Governador Márcio Miranda. Falou 25 

que fez uma nota de repúdio quanto à postagem no Blog Olho de Tandera, 26 

dizendo que existe um acordo e solicita que o mesmo não lhe inclua ou 27 

coloque o Partido Progressista, pois em Belterra é o Presidente. Que ao 28 
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ingressar no PP o Vereador Jonas Palheta já estava em outro partido, e espera 29 

que haja retratação por meio do blogueiro, pois não tomou partido de ninguém. 30 

O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, não fez uso da palavra 31 

no primeiro expediente. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do 32 

PSC, após os cumprimentos rotineiros relatou que nesta Casa houve audiência 33 

pública que tratou sobre o esporte, onde a população teve espaço de expor 34 

seus anseios e os encaminhamentos foi o envio de requerimento ao Senador 35 

Zequinha Marinho, o qual solicita a Escola de Governo, a fim de capacitar os 36 

servidores públicos e sociedade organizada. Que existem recursos disponíveis, 37 

porém o município não consegue captar por falta de conhecimento. Quanto à 38 

falta d’água na Estrada 08 relatou que é inaceitável, sabendo que o município 39 

tem dinheiro em caixa, pois é falta de planejamento do setor licitatório, da 40 

administração, e quem paga é a população, pois hoje é a Estrada 08, porém a 41 

bomba do acampamento está prestes a dar problemas, e onde está a bomba 42 

de reserva e manutenção que não está sendo feita. Que não vai dizer que a 43 

culpa é do Prefeito, mas do corpo administrativo. Que na Estrada 05 há um 44 

poço que é da associação, onde se tem água na sua casa é porque não pega 45 

da Estrada 07 e sim da referida localidade, onde não aceitaram estender para a 46 

Estrada 08 em razão do excesso de famílias, e não esperam pelo poder 47 

público. Assim como o Vereador José Helivelton também é muito cobrado 48 

quanto o abastecimento de água, porém não tem como fazer as coisas na 49 

marra e sim o poder público do município. Quanto à construção na comunidade 50 

de Iruçanga, as margens da praia, onde fizeram a denúncia nesta Casa e logo 51 

mais será lido o documento encaminhado pela Secretária de Meio Ambiente. O 52 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os 53 

cumprimentos de estilo, relatou que a situação está preocupante, pois o 54 

Prefeito jogou a responsabilidade para o Setor de Licitação, e todos sabem que 55 

a cada seis meses há necessidade de revisão nos microssistemas, onde já 56 
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estão no terceiro ano de mandato. Que infelizmente se vive em um momento 57 

político em que o porta voz do povo questiona e não são atendidos, e um 58 

exemplo foi à audiência pública em que os populares estiveram presentes e o 59 

Prefeito não compareceu. Que em conjunto com o Vereador Jonas Palheta que 60 

não estava mais na base do governo apresentaram documento solicitando 61 

horário diferenciado aos pais com filhos especiais e até  momento não 62 

obtiveram resposta, inclusive o Presidente Sérgio Cardoso encaminhou 63 

solicitação de respostas e foi desrespeitado, mostrando que a Câmara não está 64 

sendo ouvida. Relatou que as pessoas estão se articulando para a construção 65 

de um microssistema, onde como vão pagar se a água não chega na torneira. 66 

Relatou que o Projeto de lei encaminhado ao Executivo o qual solicita a 67 

concessão de utilidade pública está com mais de quinze dias no gabinete do 68 

Prefeito e o mesmo não sancionou, onde talvez por ser o autor, pedirá para 69 

algum Vereador da base apresentar os documentos, onde quer que a 70 

população seja atendida. O Senhor Presidente enfatizou que houve audiência 71 

pública nesta Casa se fazendo presente a sociedade civil organizada, 72 

empresários e ARCON. Que obteve a informação que o Prefeito está indo para 73 

Belém, onde acredita que será um dos assuntos tratado. Quanto à falta de 74 

água na Estrada 08 enfatizou que o Prefeito disse que o problema é a falta de 75 

licitação, onde acredita também que o mesmo anda cercado de pessoas 76 

incompetentes. Que os responsáveis pelo setor de licitação não sabem ao 77 

menos quem é, e os secretário também, pois está sempre trocando, onde sabe 78 

que hoje é a Vereadora Auseni Monteiro Secretário de Saúde, porque outrora 79 

fazia parte desta Casa. Realizou a leitura do expediente encaminhado pela 80 

Secretária Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo referente à obra 81 

às margens do rio, na comunidade de Iruçanga, neste município. Perguntou 82 

aos nobres Pares se a Sessão poderia ocorrer sem intervalo, sendo aceito por 83 

todos passou a palavra aos Vereadores para as considerações finais. O 84 
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Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que mesmo interditada a 85 

obra continua na comunidade de Iruçanga. Que ao fazer uma denúncia na 86 

Tribuna nem sempre às coisas estão erradas. Enfatizou que a questão do poço 87 

da Estrada 07, se o problema está na falta de licitação para o serviço de mulk, 88 

podem contar com o seu apoio, onde não acredita que o Prefeito do município 89 

não tem condições de resolver essa situação. A Vereadora Aleuda Rodrigues 90 

Pedroso, do PSDB, disse que boa parte das comunidades do município 91 

construíram os microssistemas de água por conta própria e comunidade em 92 

que reside custou trinta e cinco mil reais, e por meio da união conseguiram. O 93 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, relatou que a justificativa da 94 

Secretária de Meio Ambiente em querer empurrar de goela abaixo, onde a 95 

construção não iniciou dia quatro de janeiro de dois mil e dezenove, e forem 96 

fazer comparação com a construção do SICREDI o andamento da obra 97 

praticamente não saiu do chão. Que é suspeita a justificativa dessa secretária 98 

que até o momento não deu uma resposta quanto o areal do município e na 99 

casa do senhor Presidente a mesma pediu um o prazo de um mês para 100 

resolver o impasse. Enfatizou que a carrada de areia não sai nada barato, pois 101 

é trazida de Santarém. Reforçou que no Art. 10, Inciso IX, a Câmara pode 102 

convidar o Prefeito e seus auxiliares a prestar esclarecimentos, e ao menos 103 

uma vez ao mês um secretário poderia dar esclarecimentos quanto à pasta que 104 

responde. Que dinheiro tem e o secretário de administração não realizada, 105 

onde o Prefeito tem que rever o seu secretariado, para que o município ande e 106 

o que não pode é a população ficar olhando para a água na casa do Vereador 107 

Amarildo Rodrigues. Que hoje esteve na casa do Prefeito, cobrando quanto à 108 

água na Estrada 08. Disse que até a eleição que votaram nesta Casa para a 109 

Presidente o senhor Presidente não deixou assumir. Que não estão para 110 

defender o governo e sim a população. O Vereador Jurandy Batista Dantas, 111 

Líder do PV, enfatizou que a SEMOVI está realizando trabalho de recuperação 112 
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na estrada da Flona. Agradeceu o Senhor Renato Abreu, por ceder madeira 113 

apreendida ao município, que servirá para ajudar algumas obras. O Vereador 114 

Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, agradeceu o responsável pelo Blog 115 

Olho de Tandera por ter reconhecido o erro cometido na matéria divulgada. 116 

Enfatizou que em breve se dará iniciou ao trabalho de bloqueteamento na Rua 117 

Santo Antonio. Parabenizou o Vereador Jurandy Batista pelo trabalho realizado 118 

na Flona. Relatou que não irão se calar para as mentiras e a quem tenta 119 

denegrir a imagem das outras pessoas. Disse que estão no mandato de 120 

Vereador foi porque as pessoas deram voto de confiança e não temerão as 121 

inverdades de ninguém. Que mandou recado para um politiqueiro, aquele que 122 

passa o dia nas redes sociais. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, 123 

Líder do PSC, que enquanto moradores de Belterra e fiscal do povo, não 124 

podem ficar calados as construções irregulares. Que são coisas distintas, a 125 

construção da casa e o areal, onde a fiscalização da secretária foi desde 126 

janeiro de dois mil e dezenove e a construção iniciou em dois mil e dezessete, 127 

onde não foi a primeira que houve fiscalização, onde a mesma é a terceira 128 

secretária que assume a SEMAT, e se houve fiscalização não tomaram as 129 

providências necessárias. Que o areal uma pessoa entrou com documentação 130 

solicitando a exploração, porém o mesmo tem que ter a autorização do 131 

município e alguém deu, sabendo que existia o decreto que tornava de 132 

interesse público do município. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder 133 

do PP, relatou que a Secretária pode reaver a área a qualquer momento, e em 134 

reunião a mesma disse que tinha ciência e iria resolver o problema, onde 135 

precisam convida-la a fim de que possa dar esclarecimentos. O Vereador 136 

Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, enfatizou que não está 137 

defendendo e sim colocando um ponto de interrogação do assunto que está 138 

sendo colocado na Tribuna. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do 139 

PT, relatou que precisam cobrar do Executivo quanto à promulgação da lei de 140 
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utilidade pública. Que cerca de quarenta pessoas se fizeram presentes e uma 141 

das colocações feitas pelo Presidente Sérgio Cardoso é se caso o Prefeito não 142 

sancionar esta Casa pode promulgar.  Que na audiência pública quanto ao 143 

esporte ficou como encaminhamento a realização de reunião dia quatorze de 144 

maio. O Senhor Presidente disse que se a obra em Iruçanga não foi autorizada 145 

pelo Poder público e não tem licença ambiental, o Ministério Público já tem 146 

conhecimento, a obra que foi notificada e embargada deve ser demolida, pois 147 

está dentro de uma área que não é permitida. Que se a obra não parou é 148 

porque não está com medo de ninguém, e acha que o mesmo está confiando 149 

em alguma coisa, pois mesmo embargada continua a obra. Que irá ao 150 

Ministério Público verificar a situação. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, 151 

Líder do PP, perguntou se somente os pequenos que tem prejuízo. Que 152 

precisam da presença da secretária nesta Casa, onde quer ver caindo às 153 

lágrimas que caíram na Casa do Senhor Presidente Sérgio Cardoso. O Senhor 154 

Presidente parabenizou o Vereador Jurandy Batista pelo esforço nos trabalhos 155 

realizados na estrada da Flona. Nada mais havendo a registrar o senhor 156 

Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, que contou com a presença 157 

de nove Vereadores, estando ausente o Senhor Presidente Sérgio Cardoso de 158 

Campos em razão da Portaria n° 100 de 22 de abril de 2019 do Executivo 159 

Municipal e a Vereadora Maria de Lourdes de Souza, em razão de recuperação 160 

cirúrgica. Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às dez horas e trinta e 161 

dois minutos do dia vinte e três de abril de dois mil e dezenove.      162 

Presidente: Antonio Rocha Junior -  163 

1º Secretário: Amarildo Rodrigues dos Santos 164 

2° Secretário: José Helivelton de Noronha Lima –  165 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  166 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso – 167 
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Vereador Jonas Palheta dos Santos – 168 

Vereador Jurandy Batista Dantas -  169 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   170 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves - 171 


