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Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, 1 

realizada aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, com início 2 

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

Cardoso de Campos estando na Primeira Secretaria o Vereador Rubiney de 4 

Miranda Braga e como Segundo Secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. 5 

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

Em continuidade passou a palavra aos Vereadores para os seus 7 

pronunciamentos. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, não fez 8 

uso da palavra no primeiro expediente. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do 9 

PT, após os cumprimentos regimentais relatou que na Sessão passada expôs que 10 

o Secretário José Luiz não poderia realizar serviços em razão de ser particular, 11 

onde há um secretário que se quer dar uma resposta à altura. Que na postagem 12 

realizada pela Prefeitura diz que os trabalhos estão sendo comandados pelo 13 

Senhor Presidente e o chefe de Gabinete Antonio Moreira Braga. Expôs que não 14 

sabe do que está adiantando os requerimentos e projetos. Que o município é 15 

pequeno e infelizmente sabe-se de tudo e não adianta ficar falando isso ou aquilo 16 

da suas pessoas, pois não foi Vereador na eleição passada e não tinha governo 17 

do seu lado. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os 18 

cumprimentos regimentais relatou que esteve visitando algumas comunidades do 19 

rio Tapajós em especial a localidade de Prainha, onde parabeniza a localidade 20 

pelos cento e oitenta anos de existência. Relatou que não foram eleitos para 21 

representar os interesses do governo e sim da população, onde não tinha total 22 

conhecimento da história da comunidade, pois está na terceira geração. Enfatizou 23 

que não é porque faz parte do governo que não verá o que falta, onde a estrada 24 

para o Pini está precária, e em breve estará acontecendo o Festival do Tucunaré. 25 

O Vereador José Helivelton não se pronunciou no primeiro expediente. A 26 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, cumprimentou a Mesa 27 
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Diretora, os Nobres Pares. Relatou que estará acontecendo no município curso 28 

para combate a incêndio Ministrado pelo corpo de bombeiros, uma capacitação 29 

aos agentes do meio ambiente. Disse que bom que o Vereador Amarildo 30 

Rodrigues conseguiu prestigiar o evento em Prainha, onde infelizmente não foi 31 

possível se fazer presente. Expressou quanto à dificuldade na expedição de 32 

carteira de identidade, onde os atendimentos poderiam ser em pólos, porém leva 33 

dois meses para o recebimento, onde a solução era que houvesse união da 34 

região metropolitana e o Ministério do Trabalho ficaria responsável apenas por 35 

confeccionar. Que anteriormente os municípios poderiam ceder funcionários, 36 

porém depois da nova lei, houve proibição. Disse que a situação está 37 

prejudicando quem necessita do documento, fazendo com que pessoas percam 38 

oportunidade de emprego e disponibilidade de bolsa de estudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  39 

A Vereadora Auseni da Silva Mo nteiro, Líder do PSDB, cumprimentou a Mesa 40 

diretora, os Nobres Pares e os demais presentes. Expôs quanto à festa de 41 

aniversário da comunidade de Nazaré. Que relatou a sua participação na 42 

efetivação do microssistema de abastecimento de água da comunidade de 43 

Prainha, onde a caixa d’água não foi o Prefeito quem deu, e   sim quem doou com 44 

seu próprio salário, pois o Prefeito na época pediu para que doasse, pois era mais 45 

cara. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, cumprimentou a Mesa 46 

Diretora, os Nobres Pares e os demais presentes. Relatou que infelizmente nem 47 

todas às vezes conseguem atender todas as demandas dos munícipes. Disse que 48 

estão verificando a melhor forma de resolução do problema da ponte do 49 

Jamaraquá, pois é uma questão jurídica. Logo após o Senhor Presidente 50 

comunicou que o Nobre Vereador Ulisses José Medeiros Alves a partir desta data 51 

está de licença médica por trinta dias, de acordo com a solicitação do Edil e 52 

Atestado Médico. Disse que de nenhum modo autorizou colocar seu nome no 53 

facebook da Prefeitura como idealizador de obra. Quanto à melhoria na estrada 54 
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do Amapá, relatou que o trabalho servirá para muitos que usam a via. Relatou 55 

quanto à questão as dificuldades para a emissão de Carteira de Trabalho, onde 56 

os prejudicados deveriam procurar a Promotoria do Trabalho. Em seguida 57 

concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo o Senhor Presidente colocou 58 

em discussão o Projeto de Lei Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo – fixa o 59 

valor máximo da obrigação de pequeno valor para fins de pagamento de sentença 60 

judicial. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, relatou que gostaria que 61 

as coisas fossem mais claras quanto a este projeto, onde a Assessoria Jurídica só 62 

vêm dia de Sessão, e a Comissão de Constituição colocou parecer contrário, em 63 

razão da necessidade de simplificação da matéria. O Senhor Presidente relatou 64 

que o Projeto é em razão de haver diversos processos judiciais contra o 65 

município, tramitando na sexta vara civil empresarial de Santarém, estando em 66 

faze de execução. Enfatizou que a solicitação é que haja o pagamento para 67 

acordos jurídicos no valor até a maior aposentadoria do INSS que o valor de cinco 68 

mil e seiscentos reais. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, 69 

relatou que a exemplo de outros documentos, como IPTU e negociações e 70 

documentações de terras, no Projeto de Lei deveria está exposto à porcentagem, 71 

onde consta apenas o valor mínimo. O Senhor Presidente relatou que o Vereador 72 

Amarildo Rodrigues como integrante da Comissão poderia pedir vista, para que a 73 

Assessoria Jurídica do Executivo possa fazer os esclarecimentos necessários. O 74 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, enfatizou que é membro 75 

da Comissão de Constituição e pedirá vistas quanto ao Parecer da Comissão, e 76 

deveria a Assessoria Jurídica do Executivo e do Legislativo dialogar com os 77 

Vereadores e esmiuçar melhor a situação. Logo após passou a palavra aos 78 

Vereadores para as considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, 79 

Líder do PSD, expôs que assistiu o desabafo do Vereador Alaildo Abreu quanto 80 

às ruas da comunidade do Amapá, onde percebeu que colocaram no facebook 81 
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em afronta ao Vereador, pois passou um ano e meio cobrando a ação. 82 

Parabenizou o Vereador Alaildo Abreu que realizou as cobranças e o Executivo 83 

que fez o seu papel. Disse que a via que liga o km 43 a comunidade da Revolta, 84 

onde há quase dois anos solicita e a estrada ainda não foi feita. A Vereadora 85 

Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, agradeceu a Deus pela oportunidade, 86 

relatou que a Vereadora Maria de Lourdes expôs que bolsas de universidades 87 

estão sendo perdidas em razão de carteira de trabalho, acha que a informação 88 

não procede, pois o documento é unicamente para registros e benefícios 89 

trabalhistas. Que é um documento muito importante e qualquer trabalhador tem o 90 

direito, onde não está desvalorizando o pronunciamento da Vereadora. O 91 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que por falta de consideração, 92 

onde na Sessão anterior em nenhum momento alguém do governo entrou em 93 

contato, porém o trabalho foi feito e quem ganhou foi o povo. O Vereador 94 

Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, reportou-se a Vereadora Auseni 95 

Monteiro, onde não significa que por ser da base do governo aceitará tudo que o 96 

governo determina, pois quem lhe elegeu foi o povo. Que talvez os da base são 97 

mais cobrados por resultados positivos. Exemplificou com a sua ida ao km 135, 98 

comunidade de Boa Vista, onde anda de cabeça erguida em todas as 99 

comunidades e todos sabem que naquela região há questão do litígio e na 100 

localidade foi feita uma gestão compartilhada, ficando a educação para Mojuí dos 101 

campos e a saúde para Belterra, porém as vias para nenhum dos municípios. 102 

Relatou que fez campanha em várias comunidades, e a única maneira de resolver 103 

a situação é através da Assembleia Legislativa, onde não sabem quem serão 104 

eleitos, porém os que forem que assumam a responsabilidade, pois quem sofre é 105 

a população. Relatou que não foram os Prefeitos de Mojuí dos Campos e Belterra 106 

que fizeram essa linha imaginária e sim através da ALEPA. O Vereador José 107 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que as dificuldades dos 108 
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populares do município é grande, pois precisam se deslocar até Santarém para 109 

resolver algumas  situações. Que no município há um Posto de Identificação para 110 

emissão de Carteiras de Identidade, que já ameniza a situação. Enfatizou que 111 

esta semana foi procurado por micro empreendedores relatando a dificuldade em 112 

abrir negócios no município, em razão dos impostos cobrados. Solicitou da Mesa 113 

a disponibilidade do setor contábil da Câmara para que juntos possam fazer um 114 

levantamento para encaminhamento de proposta. A Vereadora Maria de Lourdes 115 

de Souza, Líder do DEM, relatou que entrou em contato com o Ministério do 116 

Trabalho, ouvidoria e Ministério Público já foi acionada várias vezes, onde a 117 

solução é a união entre os municípios, e esta casa deve provocar os municípios 118 

vizinhos. Relatou que esteve em conversa com o Secretário da SEMOVI quanto 119 

às estradas do Tapajós, onde há um planejamento e compromisso da Federação 120 

que iniciará em São Jorge até Itapaiúna. Falou que a comunidade do Amapá está 121 

feliz em ver o serviço realizado e se houver união entre os Vereadores da 122 

localidade serão atendidos e o povo terá políticas públicas sendo realizadas. O 123 

Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, relatou que graças a Deus estão 124 

conseguindo trazer benefícios ao município, onde trabalhos estão sendo 125 

realizados na região da Flona. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do 126 

PP, expôs que graças a Deus irão terminar esta Sessão em paz. Agradeceu a 127 

Deus pela oportunidade. O Senhor Presidente expôs que no sábado haverá ação 128 

social na comunidade do Amapá. Nada mais havendo a registrar o Senhor 129 

Presidente encerrou a Sessão Ordinária que contou com a presença de dez 130 

Vereadores, estando ausente o Vereador Ulisses José Medeiros Alves (Licença 131 

Saúde).    132 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  133 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  134 

2° Secretário: Jurandy Batistas Dantas -  135 
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Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  136 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 137 

Vereador Antonio Rocha Junior –  138 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  139 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 140 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -   141 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza –  142 

mailto:poder.legislativo_belt@hotmail.com

