
 

 

PODER LEGISLATIVO                              
CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA 
VILA AMERICANA Nº 213 CENTRO    CEP: 68143 – 000 
CNPJ: 01.614.120/0001 – 41    FONE/ FAX: 35581152 
EMAIL: poder.legislativo_belt@hotmail.com 

 
 

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BELTERRA, REALIZADA AOS NOVE DIAS DO MÊS DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

1/6 
 
 

 

Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, 1 

realizada aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, com início às 2 

nove horas e quinze minutos, sob direção do Senhor Presidente Sérgio Cardoso 3 

de Campos estando na Primeira Secretaria o Vereador Rubiney de Miranda Braga 4 

e como Segundo Secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. Implorando a 5 

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

continuidade passou a palavra aos Vereadores para os seus pronunciamentos. O 7 

Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos 8 

regimentais relatou que o Brasil passa por um ciclo em que as pessoas terão que 9 

se identificar. Que nas reportagens verifica-se que os deputados que são de 10 

centro não foram reeleitos, mais de duzentos, tendo a esquerda trezentos e um 11 

deputados. Que admira os Estados Unidos, pois há dois partidos que revezam o 12 

poder. Falou que na região não viu um santinho do candidato Bolsonaro, onde é 13 

uma evolução.  Enfatizou que as campanhas ficarão mais barata, pois o povo 14 

passará a votar em quem acredita, e um exemplo disso é São Paulo em que o 15 

candidato a Deputado Federal Eduardo Bolsonaro obteve um milhão e quinhentos 16 

mil votos, a doutora Janaina Pascoal obteve dois milhões de votos, onde o povo 17 

quer votar em idéias e ideologias e não terá mais valor somente o poder 18 

econômico. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, não fez uso 19 

da palavra no primeiro expediente. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, 20 

após os cumprimentos regimentais disse que se o Prefeito ou vice prefeito 21 

participasse mais das sessões as coisas não estariam da forma como o município 22 

se encontra. Que analisando a questão política os velhos caciques estão 23 

perdendo poder, como Sarney, o Presidente do Senado, Alckmin, e em Manaus 24 

Amazonino  Mendes perdendo para um radialista de Santarém, deixando de votar 25 

de quem é de casa para alguém de fora, onde alguma coisa o eleitor está vendo. 26 

Relatou que durante a campanha andam e passam a visitar as casa, e no km 135 27 
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a reclamação é unânime quanto a pertencer a Mojuí dos Campos, pois as 28 

dificuldades são enormes, sendo que uma senhora da comunidade esteve por 29 

três vezes em Mojuí dos Campos para resolver a questão do Bolsa Família. 30 

Relatou que no dia da eleição estava no km 135, e lá perguntou se poderiam 31 

justificar o voto, pois vota em Belterra onde se as urnas fossem para Mojui dos 32 

Campos, poderia ser justificado. Falou que os candidatos que se destacaram no 33 

município na quantidade de votos foram Antonio Rocha, Eraldo Pimenta e João 34 

Batista. Que enquanto Vereadores se quiserem voltar deverão rever as ações, 35 

pois caso contrário sofrerão as mesmas conseqüências. O Vereador Amarildo 36 

Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos rotineiros relatou 37 

que o candidato a Presidência não gastou um real em Belterra, porém recebeu 38 

muitos votos e mostra que nem sempre o poder financeiro fala mais alto. Que por 39 

outro lado quando o parlamentar não atende os anseios da população em outro 40 

momento é descartado. Que a Deputada Julia Marinho em razão de doze votos 41 

não se reelegeu, aí se ver a importância de um voto. Relatou que o Senador 42 

Zequinha Marinho  surpreendeu, pois muitos faziam chacota e não acreditavam 43 

em seu potencial, pois um foi um vice governador presente, pois veio a Belterra 44 

muitas vezes, e agora a história é outra. Disse que o único modo de fazer 45 

plebiscito para que a população envolvida no litígio escolha Belterra ou Mojuí dos 46 

Campos é por meio da Assembleia Legislativa, onde qual deputado firmar 47 

compromisso com Belterra. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, 48 

após os cumprimentos regimentais agradeceu Belterra que não faltou com o 49 

candidato Antonio Rocha, sendo o mais votado do município e agradece as 50 

comunidades do Tapajós, BR 163 e Centro. Agradeceu ao Vice Prefeito Davirley 51 

Sampaio que se empenhou no projeto. Que a política mudou e está se 52 

renovando, precisando caminhar no rumo da renovação. Relatou que os 53 

candidatos pelo Partido dos Trabalhadores foram bem votados no município.  O 54 
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Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos 55 

regimentais relatou que o compromisso será redobrado quanto à busca aos 56 

deputados que foram eleitos e não tinham atuação no município para que as 57 

políticas públicas possam chegar no município. Relatou que ao estar em Belém 58 

na ALEPA foi muito bem recebido, onde o mesmo tem boas propostas para o 59 

Oeste do Pará. Que o Partido dos Trabalhadores analisará qual a melhor 60 

proposta para o município de Belterra, e qual governador será o menos pior. 61 

Relatou que Belterra com o seu colégio eleitoral não consegue eleger um 62 

deputado, porém Santarém é um desastre, pois há mais de duzentos mil eleitores. 63 

Enfatizou que deixou de fazer requerimentos, em razão da não execução. A 64 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, após os cumprimentos 65 

regimentais relatou que no fim de semana houve a festa da democracia, onde 66 

cada um pôde defender sua bandeira, onde agradece cada voto conquistado. 67 

Relatou que a escola Manoel Garcia de Paiva está em processo de conclusão. O 68 

Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, após os cumprimentos de estilo, 69 

agradeceu pela confiança dada ao candidato ao Senado Jarbas Vasconcelos. 70 

Expôs que é uma pena nenhum dos candidatos da região conseguirem  êxito no 71 

pleito eleitoral, onde enquanto eleitores devem refletir quanto as opções. Desejou 72 

a Legislativo e Executivo uma parceria firme, e que possam apoiar o melhor 73 

projeto para o município. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, 74 

após os cumprimentos regimentais, disse que se o Senador Jader Barbalho 75 

tivesse colocado as mãos no Xaropinho o mesmo havia sido eleito, da mesma 76 

forma como Chapadinha foi eleito por meio da votação histórica de Éder Mauro. 77 

Expôs que esteve com a sua filha doente, e agora sabe o que o Vereador Jurandy 78 

Batista passa. Disse que infelizmente a região do km 140 infelizmente pertence a 79 

Mojuí dos Campos, onde conseguiram cento e vinte e cinco votos na localidade, 80 

entretanto contabilizados para o município vizinho. Relatou sobre a verba no valor 81 

mailto:poder.legislativo_belt@hotmail.com


 

 

PODER LEGISLATIVO                              
CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA 
VILA AMERICANA Nº 213 CENTRO    CEP: 68143 – 000 
CNPJ: 01.614.120/0001 – 41    FONE/ FAX: 35581152 
EMAIL: poder.legislativo_belt@hotmail.com 

 
 

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BELTERRA, REALIZADA AOS NOVE DIAS DO MÊS DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

4/6 
 
 

 

de duzentos mil reais para a comunidade de São Jorge, emenda do deputado 82 

Beto Salame, porém até o momento não há esclarecimento. O Senhor Presidente 83 

expôs que o Prefeito de Mojuí dos campos ao assumir o município deveria ter 84 

tomado posse da área citada, porém deixou que Belterra arcasse com demandas. 85 

Disse que ao adquirir algo, a primeira coisa que se faz é assumir o que é seu. O 86 

Vereador Alaildo Abreu expressou que as urnas continuam sendo Belterra. O 87 

Senhor Presidente reforçou que na linha imaginaria as comunidades são 88 

pertencentes à Mojuí dos Campos. O Vereador Alaildo Abreu disse que metade 89 

da comunidade do Amapá é pertencente à Mojuí dos Campos. O Senhor 90 

Presidente parabenizou os Vereadores que estiveram ajudando neste pleito 91 

eleitoral e os deputados que estiveram destinando emendas parlamentares ao 92 

município. Quanto à emenda do deputado Beto Salame o nobre Vereador deveria 93 

procurar as informações necessárias junto ao autor. Em continuidade concedeu 94 

intervalo de dez minutos. Após o intervalo passou a palavra ao Segundo 95 

Secretário para leitura dos documentos. Indicação n° 02/2018 – solicita que seja 96 

concedida homenagem de Honra ao Mérito ao senhor Dom Flávio Giovenale. 97 

Aprovado por unanimidade. Moção de Condolências a família do senhor Mauro 98 

dos Santos Sales. Aprovado por unanimidade. A Vereadora Maria de Lourdes, 99 

relatou que a homenagem é em razão dos bons serviços prestados a comunidade 100 

católica e  recentemente foi transferido para outra diocese. O Senhor Presidente 101 

passou a palavra aos Vereadores para as considerações finais. O Vereador Jonas 102 

Palheta dos Santos, Líder do PSD, relatou que a região fez dois deputados 103 

federais Junior Ferrari e Airton Faleiro.  Agradeceu a Deus pela oportunidade e 104 

convidou todos para a próxima Sessão. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do 105 

PT, frisou que deputado mesmo que nasceu e se criou em Santarém como o 106 

Deputado Henderson Pinto não obteve êxito. Que algo está acontecendo, e que 107 

possam refletir sobre o ocorrido. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, 108 
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Líder do PSC, disse que é muito importante que o Vereador vinculado ao 109 

deputado possa buscar informações referente às emendas parlamentares. Que a 110 

deputada Julia Marinho destinou emenda para aquisição de ambulância tipo A, 111 

onde verificou informações junto ao setor de licitação, onde o repassado é que 112 

nenhuma empresa tem interesse de vender para o norte. Que o pouco recurso 113 

que para o município não podem dispensar, como a construção do Posto de 114 

Saúde de São Jorge, PSF do km 135. Relatou que exercem a democracia, onde é 115 

muito imaturo em dizer que fulano não tem voto e se escorou, onde se o cara 116 

chegou é mérito dele, devendo acatar a decisão das urnas. O Vereador José 117 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, enfatizou que o Vereador quando 118 

articula uma emenda ao Executivo e este poder que deve criar equipe para captar 119 

recursos, e muitas vezes o município perde por incompetência. Que tem certeza 120 

que enquanto Vereador do PT se for à Prefeitura e solicitar informações de 121 

emendas as portas se fecharão. Que devem visualizar as comunidades do interior 122 

não como curral eleitoral, mas como seres humanos que tem o direito de optar se 123 

querem ficar em Belterra ou Mojuí dos Campos, e se a opção for ficar em Belterra 124 

que se faça uma divisão territorial. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder 125 

do DEM, agradeceu em nome da futura deputada Heloísa Guimarães pelos 126 

trezentos e sessenta e sete votos no município, e em breve a mesma estará no 127 

município agradecendo. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, 128 

agradeceu a Deus pela oportunidade. Disse que hoje a Sessão foi proveitosa, e 129 

que as demais possam ser da mesma forma. O Vereador Jurandy Batista Dantas, 130 

Líder do PV, disse que todos tem capacidade de trazer soluções as demandas 131 

existentes no município. Agradeceu a Deus pela oportunidade. O Vereador 132 

Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, agradeceu a Deus pela oportunidade e 133 

os convidou para a próxima Sessão. Nada mais havendo a registrar declarou 134 
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encerrada a Sessão Ordinária que contou com a presença de dez Vereadores, 135 

estando Ulisses José Medeiros Alves (Licença Saúde).    136 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  137 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  138 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  139 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  140 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 141 

Vereador Antonio Rocha Junior –  142 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  143 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 144 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -   145 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  146 
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