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

realizada aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, com início às 2 

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

Campos, tendo como primeiro secretário o Vereador Rubiney de Miranda Braga, e 4 

como segundo secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. Implorando a 5 

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

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

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

relatou que está sendo cavados alguns poços pela FUNASA e durante o ano 9 

anterior e o atual ouviu Vereadores e até mesmo a Presidência fazendo 10 

agradecimentos a Deputados que trouxeram benefícios para o município e até o 11 

momento não ouviu o nome do Deputado Chapadinha que foi quem viabilizou e 12 

acompanhou a FUNASA para que viesse realizar este trabalho em Belterra. Expôs 13 

que o Deputado Chapadinha tem encaminhado várias emendas para o município e 14 

não há divulgação, onde vários deputados foram parabenizados nesta Casa até 15 

pelas promessas. Expôs que tem visualizado nos grupos de Whatsapp um 16 

documento de autoria do Vereador Antonio Rocha Junior que solicita a anulação da 17 

eleição realizada na terça feira com todos os tramites corretos e democracia em 18 

que os onze Vereadores votaram. Disse ao Nobre Vereador Antonio Rocha que o 19 

documento está completamente errado, pois o mesmo pede a anulação da eleição, 20 

onde o mesmo deveria pedir o cancelamento da lei que aprovaram a qual altera a 21 

data da eleição. Enfatizou que a lei foi publicada sim, onde saiu em todos os jornais 22 

e um deles no IMPACTO que é um dos com maior circulação no Oeste do Pará. 23 

Falou que a eleição da Mesa foi democrática, sem tumulto e o próprio Presidente 24 

da Casa declarou a vitória da chapa dois. Disse que não se surpreende com a 25 

atitude do Democratas, onde quem não lembra da eleição de dois mil e doze, onde 26 

o referido partido que governa Belterra hoje passou quatro anos tentando ganhar o 27 

mandato no tapetão, perseguindo uma Prefeita que se perdeu e não fez um bom 28 

governo. Falou que nesta Casa poderiam estar discutindo outros assuntos de 29 

interesse do município, entretanto falam da eleição que venceram 30 

democraticamente, uma vergonha, uma perseguição de um partido que não aceita 31 

derrota, quer mandar de qualquer maneira, na base da força e ditadura. Relatou 32 

que a cede pelo poder é muito feio, uma vergonha, onde respeita muito o Senhor 33 

Presidente como pessoa, porém esse episodio está acontecendo na sua 34 

administração, e muita vezes diz que é a pior administração nos últimos vinte anos, 35 

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 VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BELTERRA, REALIZADA AOS VINTE UM DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 
DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

2/4 
 
 

 

onde até mesmo o ex Presidente Didico que não tinha experiência foi muito melhor 36 

na administração desta Casa. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do 37 

PSDB, não fez uso da palavra. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, Líder do PT, 38 

cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os demais presentes relatou 39 

que teve a oportunidade de conhecer o Diretor da escola Vitalina Mota, onde a 40 

educação no município de Belterra só pode ser uma das piores do Brasil, pois 41 

trazem uma pessoa de fora para tomar conta. Que o Democratas sempre falava em 42 

desenvolvimento e crescimento, mas não entende, onde dão vaga a pessoas que 43 

ao menos é do município. Relatou que independente de política conversa muito 44 

bem com o Senhor Presidente, pois são moradores da mesma comunidade, onde o 45 

relato do mesmo foi que o Democratas não tinha interesse pela Presidência desta 46 

Casa, e hoje se ver situações totalmente diferentes, pois está sendo feita coisas 47 

para cancelar uma eleição que foi realizada legitimamente nesta Casa as claras, 48 

sendo seis votos a cinco, ganhos na democracia. Que não sabe qual documento 49 

será apresentado. Expôs que esta Casa não iniciou com o atual Presidente ou 50 

terminará com mesmo, aonde outros virão. Que será uma vergonha manusear as 51 

coisas pelo poder ou interesse próprio, será um golpe na democracia. O Vereador 52 

Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos de estilos 53 

expôs que na Sessão anterior foi relatado quanto à questão das empresas de 54 

ônibus, onde a um TAC assinado pelas empresas e em caso de descumprimento 55 

será encaminhado relatório a ARCON, órgão responsável pela concessão de linha 56 

nos municípios. Que nos últimos dias vem sendo cobrado em relação aos 57 

Conselhos Municipais, como o do idoso entre outros. Falou que não é do 58 

município, porém escolheu o município para morar, onde apoiará a coordenação da 59 

Integração dos Filhos e Amigos de Belterra. O Vereador Antonio Rocha Junior, 60 

Líder do MDB, após os cumprimentos de estilo relatou que vem a Tribuna fazer 61 

uma denúncia vista nas redes sociais, esta feita por um Nobre Vereador da Casa, 62 

denúncias gravíssimas aonde o mesmo diz que tem um colega seu que anda 63 

armado dentro desta Casa. Que até onde sabe não é crime e se realmente a 64 

denúncia for verdadeira gostaria que fosse apurada com todos os rigores que a lei 65 

permite, e da mesma forma se for fofocas palacianas. Outra denúncia do mesmo 66 

Vereador, o qual posteriormente falará o seu nome, é que também há um jagunço 67 

que anda armado nesta Casa ameaçando sabe lá quem, onde no áudio o mesmo 68 

cita que este cidadão matou quarenta e quatro pessoas, devendo ser jagunço dele 69 

que sabe até a quantidade de mortes que este cidadão fez, inclusive o mesmo diz 70 
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que foi na polícia e fez um Boletim de Ocorrência, onde se o mesmo fez isso é 71 

porque sabe nomes, os nomes das vítimas, pois cita quantos o mesmo matou  72 

sendo isso muito grave e que seja apurado com muito rigor, pois Vereador tem fé 73 

pública e quando se fala alguma coisa tem que haver fundamento onde a 74 

publicação é feita pelo celular do Nobre Vereador, gravações que depois irá 75 

mandar para o grupo da Câmara para análise e encaminhado para medidas 76 

cabíveis. Enfatizou que esta situação é gravíssima, onde o Vereador Braga do 77 

Povo faz as acusações, são palavras dele que estão nos áudios e publicado pelo 78 

próprio, e se o mesmo faz acusações que tem um jagunço que matou quarenta e 79 

quatro pessoas o mesmo estar sabendo de muita coisa e se não denunciou então 80 

deve ser jagunço dele, compactuando com isso. Que o mesmo fala e perde a 81 

noção das coisas, acusa e acha que não tem que provar. Disse que é muito fácil o 82 

Nobre Vereador falar, o mesmo que quer ser presidente desta Casa e já começa 83 

desse jeito, querendo desmoralizar seus Pares e o mesmo terá que provar isso, 84 

pois são acusações gravíssimas dizer que lhe abraçou nesta Casa e estava 85 

armado, que o mesmo é um moleque onde iria lhe chamar de palhaço, porém 86 

chamá-lo assim é ofender as pessoas que fazem as pessoas sorrir. O Senhor 87 

Presidente solicitou do Nobre Vereador que não haja acusações pessoais. Em 88 

continuidade o Nobre Vereador pediu desculpas aos presentes e ao Senhor 89 

Presidente, onde não pode se calar para essas falsas acusações onde esse rapaz 90 

acha que é doido de vim para uma Casa onde não conhece as leis, onde ele pode 91 

não conhecer. Relatou que quando abre-se a boca para acusar alguém deve-se 92 

provar, e o mesmo sabe muito bem para quem falou isso, onde disse para a 93 

Presidência desta Casa. Solicitou a Presidência que dentro da lei apure tudo isso e 94 

quem tiver culpa que pague pelos seus crimes. Sendo interrompido pelo Vereador 95 

Rubiney de Miranda Braga, solicitou que o mesmo espere há sua hora para falar. 96 

Que o mesmo postou no grupo da Câmara que se morrer é o Prefeito que mandou 97 

matá-lo, perguntou que interesse o Prefeito teria em mandar matar esse rapaz, 98 

sendo outra acusação gravíssima feita. Que está chamando o Prefeito de bandido. 99 

O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP, interrompeu dizendo: “e não é”. 100 

Prosseguindo o Nobre Vereador Antonio Rocha Junior relatou que pelo o que ele 101 

sabe o mesmo não é, e que mostre o processo que ele responde, aí se cala e pede 102 

desculpas. Que o mesmo fica ameaçando uns e outros dizendo que vai cassar por 103 

isso ou aquilo, onde até o que lhe prove o contrário nesta Casa não tem bandido e 104 

responder processo não quer dizer que a pessoa seja culpada. O Senhor 105 
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Presidente relatou que o Nobre Vereador será atendido de acordo com o 106 

Regimento e a Lei. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os 107 

cumprimentos regimentais expôs ao Senhor Presidente que pede licença para 108 

retirar-se desta Sessão por estar envergonhado por ser Belterrense e uma Casa 109 

em que deveriam estar discutindo interesse da população, e o Senhor Presidente 110 

deixa chegar a esse ponto. Logo após o Nobre Vereador retirou-se do Plenário, e 111 

da mesma forma os Vereadores Jonas Palheta dos Santos, Auseni da Silva 112 

Monteiro, Alaildo Abreu dos Santos, José Helivelton de Noronha Lima e Rubiney de 113 

Miranda Braga e não havendo mais quórum o Senhor Presidente declarou 114 

encerrada a Sessão.   115 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  116 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga –  117 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  118 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  119 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos –  120 

Vereador Antonio Rocha Junior -  121 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro –  122 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  123 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -    124 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  125 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves -  126 
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