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

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

nove horas e quinze minutos, sob direção do Senhor Presidente Rubiney de Miranda 3 

Braga, tendo como Primeiro Secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas e como 4 

Segundo Secretário o Vereador José Helivelton de Noronha Lima. 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 

Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, não fez uso da palavra. A Vereadora Auseni 8 

da Silva Monteiro, Líder do PSDB, após os cumprimentos rotineiros, relatou que foi 9 

designada pela Presidência da Câmara a representar esta Casa em audiência 10 

pública no Ministério Público em relação à questão fundiária, onde não concorda que 11 

muitas instituições trabalhem para semear conflitos. Que enquanto legisladores 12 

mesmo havendo distância com o Executivo que possam lutar. Disse que a Sessão 13 

passada chama de brincadeira do cola, referente anulação da eleição para Mesa 14 

Diretora, enquanto o município passa por problemas em que deveriam unir-se, 15 

porém infelizmente  há interesses de pessoas que não estão nem aí para o 16 

município. Que deixa o seu repúdio a essa brincadeira do cola, tornando-se uma 17 

vergonha para esta Casa. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, 18 

após os cumprimentos regimentais, falou da sua satisfação em participar da abertura 19 

da Semana da Pátria, onde está sendo trabalhado o Projeto Por Uma Escola de 20 

Paz. Parabenizou o Vereador Jurandy Batista pela parceria com a COOMFLONA, 21 

onde foi realizada melhorias na estrada de Maguary, e demais comunidades 22 

adjacentes. Relatou há doze anos foi embargada a obra da ponte do Jamaraquá, 23 

onde na época o prefeito foi multado pessoalmente em cinquenta mil reais. 24 

Parabenizou o secretário de agricultura pelo Exporfoibel, assim como as demais 25 

secretarias envolvidas, cooperativas e produtores. O Vereador Alaildo Abreu dos 26 

Santos, do PT, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os demais 27 

presentes. Relatou que em relação à feira que aconteceu no município chamaram 28 

para compor a Mesa de autoridades e infelizmente não viu ninguém de Belterra subir 29 

no palanque, pessoas que não tinham nada haver com a situação. Que segundo 30 

informações foram pagos vinte e cinco mil reais para acontecer o rodeio, porém 31 

ainda cobravam das pessoas que colocavam bancas dentro do espaço, onde o da 32 

Pizzaria da estrada 05 pagou quatrocentos reais. Que no campo de futebol na Praça 33 

Brasil não conseguiram ao menos ouvir o resultado da premiação em razão dos 34 

carros sons em alto volume, onde cadê o DETRAN nesta hora.  Relatou que esteve 35 
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nas comunidades de Piquiatuba, onde o relato é que não tem mais como esperarem 36 

pela Prefeitura. A Vereadora Auseni Monteiro, Líder do PSDB, pediu um aparte e 37 

relatou que a BR votou em peso no atual Prefeito, e a primeira coisa que ele fez foi 38 

entregar as comunidades, e fez a mesma coisa com as escolas indígenas. O 39 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, prosseguiu dizendo que há um deputado 40 

do lado do Prefeito que está jogando, dizendo que as comunidades não foi o Prefeito 41 

que repassou. Disse que só se forem puxado pelo beiço, igual a boi para acreditar 42 

em um negocio desses, e dizem ainda que já está tudo preparado para que no fim 43 

do ano voltem para Belterra, já que lá só passou a educação, a saúde continua 44 

sendo arcada pelo município. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 45 

após os cumprimentos regimentais, relatou que chegou um comunitário de Prainha, 46 

onde solicitava um veículo para trazer seu genitor, pois a direção do hospital diz que 47 

não há condições da ambulância chegar à comunidade, e do seu bolso teve que 48 

fretar uma caminhonete. Que essa situação já acontece há algum tempo, e ver o 49 

governo fazendo festa para emendas de deputados. Enfatizou que observa o 50 

discurso da Vereadora Maria de Lourdes e as coisas parecem estar a mil 51 

maravilhas, porém não estar, onde é hora de haver união e ser verdadeiros consigo 52 

mesmo. Que não ver a feira como incentivo de renda para o município, pois o povo 53 

da vaquejada vem ganhando dinheiro, e os munícipes ficam sem dinheiro para 54 

pagar o gás. Que a gincana que era tradicional e conta a cultura de Belterra, 55 

assassinaram, onde comenta-se nas esquinas que será realizada em dezembro. 56 

Disse que lendo o Regimento Interno da Casa, mais uma vez há comprovação que a 57 

administração é uma bagunça, onde na Sessão passada o mesmo leu um 58 

documento anulando a eleição, coisas da cabeça dele. Que o Regimento Interno 59 

dispõe que a Mesa não estando completa a Sessão não tem validade, e o mesmo 60 

nervoso e na ânsia ou vergonha não se atentou. Enfatizou que tudo isso é a 61 

tentativa de fazer a Vereadora Maria de Lourdes, porém já renunciou qualquer 62 

possibilidade de ser Presidente, onde dessa forma também não queria, pois perder 63 

uma encima da outra. Que é contra a política de respeitar o direito das minorias, pois 64 

no regime democrático a minoria tem que se calar para a maioria, onde a maioria 65 

que manda.  Relatou que nesta ocasião os ânimos estão melhores, onde no 66 

Regimento da Casa dispõe que o Presidente deve ser mediador e dar oportunidade 67 

para o Plenário discutir, onde o atual discursa e comenta da mesa, e na Sessão 68 

caso queira tratar com o Plenário e ser ouvido deve deixar a Presidência e seguir até 69 

a Tribuna. Reforçou que Belterra está uma cidade sem leis, onde a gincana é uma 70 
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lei municipal e é desrespeitada, aí vem um secretário de agricultura porque gosta de 71 

cavalgar, e diz que nego agora andará encima de boi, onde não tem nada contra, 72 

porém não é a cultura do município. Convidou o Plenário desta Casa para fazer 73 

requerimento ao Gabinete do Prefeito solicitando quanto a Prefeitura gastou nesse 74 

evento, onde dizem que foi uma empresa de fora, porém há carros da Prefeitura 75 

envolvidos, altas horas da madrugada comprando as coisas, cervejas, havendo 76 

vídeos postados em blogs. Que na Sessão passada, houve aplausos e vaias, 77 

funcionários da Prefeitura convocados que tentam intimidar os Vereadores, onde 78 

não estão neste momento por estarem de ressaca. Os funcionários em horário de 79 

trabalho vêm bater palmas aos Vereadores que apóiam o governo. A Vereadora 80 

Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, relatou que não são funcionário e sim 81 

apoiadores da atual Presidência da Câmara, onde funcionário não faz isso. Que o 82 

atual Prefeito, quando esteve Vereador criticava o comportamento da primeira dama 83 

na época Toninha, e hoje fazem pior. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, 84 

relatou que vem somente os contratados nesta Casa, onde se vier os concursados 85 

será descontado. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, prosseguiu 86 

expondo que deveriam votar requerimentos somente quando o Prefeito atender o 87 

que foi solicitado há um ano atrás, onde teria era vergonha na cara, pois o seu 88 

primeiro pedido foi a reforma e iluminação na Praça Brasil e quase dois anos depois 89 

os brancos na sua grande maioria não tem mais o assento, e as pessoa que visitam 90 

a cidade saem com uma impressão não tão boa. O Vereador Amarildo Rodrigues 91 

dos Santos, Líder do PSC, retirou-se do Plenário. O Vereador Jurandy Batista 92 

Dantas, Líder do PV, após os cumprimentos regimentais parabenizou o Executivo 93 

pelo incentivo a agricultura, através da feira, onde houve falhas, porém é um 94 

processo que com o tempo se aprimora. Relatou que há dificuldades financeiras na 95 

execução de obras. Que sabem das demandas quanto às estradas do município que 96 

precisam ser recuperadas. Relatou que mais de cinco milhões de dívidas estão 97 

sendo pagas de legislaturas anteriores, e no momento há também dívidas 98 

trabalhistas para serem pagas. Que se não houvesse instituições que tivessem 99 

interesse na causa, a recuperação das estradas da Flona, encontrariam mais 100 

dificuldades. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os 101 

cumprimentos rotineiros, relatou sobre as reclamações quanto ao atendimento 102 

realizado no hospital em relação à oftalmologia. Que esteve juntamente com o 103 

Vereador Rubiney Braga participando de audiência pública na aldeia de Takuara, 104 

onde a primeira dificuldade foi chegar até lá, onde que bom que o Vereador Jurandy 105 
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Batista conseguiu ser atendido até o Maguary, onde foi o primeiro requerimento 106 

atendido. O Vereador Jurandy Batista Dantas, do PV, relatou que houve não só 107 

articulação política como de parceiros. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, 108 

Líder do PT, relatou que enquanto representante daquela região parabeniza o Nobre 109 

Vereador. Disse que houve debate quanto a saúde e educação dos indígenas, onde 110 

no momento estão abandonados, e deveriam junto as comissões pertinentes fazer 111 

os encaminhamentos necessários, pois a secretária de educação e o prefeito não se 112 

fizeram presentes. Que houve agenda em Brasília em que representantes das 113 

aldeias Tapajós Arapiuns, e conseguiram um helicóptero, para que em casos de 114 

emergência com os indígenas os mesmos sejam retirados das aldeias. O Vereador 115 

Alaildo Abreu dos Santos, do PT, pediu um aparte para relatar que o Presidente 116 

desta Casa deveria estar presente, pois o mesmo guando esteve como Prefeito 117 

assinou o decreto de exclusão da educação indígena. O Vereador José Helivelton 118 

de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que infelizmente não comparecem, pois 119 

sabem das suas responsabilidades. Relatou que ao menos há respostas dos 120 

requerimentos aprovados nesta Casa. Expôs que anteriormente quando havia 121 

eventos no município, os que estão no governo intitulavam de pão e circo. Falou que 122 

todos têm a varinha mágica, a receita do bolo, porém tudo que foi apresentado como 123 

solução quando se assume cai por terra, e as pessoas que antes criticavam hoje 124 

fazem igual ou pior e quem sofre com isso é a população. Falou que assinar decreto 125 

em gabinete é muito fácil, porém discutir políticas públicas no meio do povo é 126 

complicado. Relatou que o problema do governo não é dinheiro, onde gasta-se cem 127 

mil reais em assessoria. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, pediu 128 

um parte e relatou que esse negócio de reclamar do antecessor é histórico. O 129 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, findou expondo que o 130 

problema não é financeiro e sim de gerência, haja vista vários cortes feitos na folha 131 

salarial dos servidores. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, pediu 132 

permissão para fazer uso da palavra na Tribuna. Cumprimentou os Nobres Pares e 133 

os demais presentes, e em continuidade relatou que estiveram na comunidade de 134 

Takuara região do Tapajós, onde a estrada está de difícil acesso, e na ocasião o 135 

povo queria ver o Prefeito de sete mil setecentos e doze votos e até o momento não 136 

apareceu para agradecer, onde a ultima notícia que tiveram do chefe do ICMBio é 137 

que o Prefeito está em Santarém, onde três dias na semana ele vai para o referido 138 

município enquanto Belterra fica abandonada. Relatou que comentários das redes 139 

sociais é que Belterra está sendo visitada pelo Ministério Público e Polícia Federal, 140 
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uma tristeza, onde um governo que falava tanto da ex prefeita Dilma Serrão, mas 141 

anteriormente não havia tanta polícia no município, onde secretários e Vereadores 142 

na mira do Ministério Público. Que Vereadores do município começam a ficar 143 

preocupados em uma das Sessões entrar policia e esvaziar, onde uns cinco vão 144 

embora, pois é denúncia encima de denúncia, pois no Portal da Transparência diz 145 

que há mais de cem mil reais pagos em assessoria. Que em Takuara há dois 146 

bacharéis em direito, e ao todo nove acadêmicos na UFOPA e o Prefeito diz que 147 

aqui não há pessoas competentes e precisa chamar pessoas de outros lugares, 148 

Oriximiná, Monte Alegre e Santarém, enquanto o município tem pessoas carentes 149 

que precisam. Que na Câmara costuma estar lotado de funcionários da Prefeitura, 150 

sem fazer nada e recebendo no final do mês. Relatou que se arrepende de ter 151 

votado nele, pois o mesmo enganou o povo dizendo que era a solução do problema. 152 

Falou aos Nobres Pares que deveriam acompanhar o Ministério público e a Policia 153 

Federal, pedindo informações do que está acontecendo. Relatou que juntamente 154 

que o Vereador Jonas Palheta esteve no MP e a Promotora de Justiça expôs que o 155 

nome que se dar a ação é Ave de Rapina, algo gigantesco e desvios milionários que 156 

estar acontecendo no município. Enfatizou que mandados de busca e apreensão 157 

foram vinte e cinco e nenhum prefeito da história de Belterra conseguiu tanto 158 

processo do Ministério Público Estadual. Falou que pode dizer que com toda a 159 

certeza que os secretários e alguns dos Vereadores estão rapinados e estão sendo 160 

investigados e segundo o MP de testemunhas virarão réus. Comentou em relação a 161 

eleição em que o Presidente quis anular na ultima Sessão, não se reocupando em 162 

atentar ao Regimento da Casa, o qual dispõe que para se iniciar a Sessão a Mesa 163 

deve estar completa, ferindo o Art. 94 do Regimento Interno, onde o mesmo está 164 

como Presidente a um ano e oito meses e leu não o referido artigo. Que os seis 165 

Vereadores solicitam anulação da Sessão, sendo mais uma derrota ao Presidente 166 

Sérgio Cardoso de Campos que é quem estar por de trás de tudo isso. Convidou os 167 

Nobres Pares para encaminhar expediente ao Prefeito para que informe o que está 168 

acontecendo no município com a presença de tanta polícia. Que a Secretária de 169 

Meio Ambiente ficou de dar uma solução para o areal, e até o momento nada foi 170 

resolvido, onde em reunião tempos atrás na casa do Presidente da Câmara estando 171 

presentes os Vereadores Jonas Palheta, Auseni Monteiro e Amarildo Rodrigues a 172 

mesma disse que em quinze dias a mesma resolveria a situação se fosse secretária. 173 

Que a única coisa que viu no município os últimos dias foi bois, onde fizeram 174 

arquibancadas cobrando dez reais, levando o pouco dinheiro que a população tem. 175 
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Falou que o senhor Caio Ramon ao ser nomeado Coordenador de Cultura, o mesmo 176 

falou que iriam resgatar a cultura do município, conseguiu verbas até da Cargill, 177 

porém o Prefeito tirou o sonho do mesmo. Que aos poucos Belterra vai mudando, é 178 

soja para tudo que é lado e o veneno as pessoas vão cheirando e na BR 163 estão 179 

morrendo de câncer, ainda trazem um monte de gauchada pra cá, e com toda a 180 

certeza serão candidatos a prefeito, onde já tem um sojeiro na Presidência e com 181 

toda a certeza terá um no Executivo. Que os carros públicos estão sendo usados 182 

como particular.  Terminando seu discurso, perguntou se a Sessão poderia ser 183 

realizada sem intervalo, sendo aceito por todos passou a palavra ao Primeiro 184 

Secretário para leitura dos documentos. Ofício n° 089/2018 indica a Vereadora 185 

Auseni Monteiro para representar esta Casa Legislativa em audiência pública no 186 

Ministério Público para discussão quanto a questão fundiária, dia 28 de agosto de 187 

2018. Ofício n° 090/2018 indica o Vereador Jurandy Batista para representar esta 188 

Casa Legislativa em audiência pública no Ministério Público para discussão quanto a 189 

questão fundiária, dia 28 de agosto de 2018. Projeto de Lei encaminhado pelo 190 

Executivo – fixa o valor máximo da obrigação de pequeno valor para fins de 191 

pagamento de sentença judicial. Em apreciação. Logo após o Senhor Presidente 192 

passou a palavra aos Vereadores para as considerações finais. A Vereadora Auseni 193 

da Silva Monteiro, Líder do PSDB, parabenizou o secretário de agricultura. Que a 194 

gincana é muito importante, pois fala sobre as tradições do município, porém 195 

agricultura é importante para o município, onde há espaço para todos. Relatou que 196 

se preocuparam tanto em vender ingresso, e com as arquibancadas lotadas se 197 

acontecesse uma tragédia a prefeitura seria responsabilizada. Disse ao Senhor 198 

Presidente que infelizmente os impostos pagos pelos agricultores não aparecem, 199 

onde enquanto produtora rural paga mais de cinquenta mil reais anualmente, sendo 200 

retornado a cidade de origem de onde é feita a colheita.  Retirando-se do Plenário os 201 

Vereadores Jurandy Batista Dantas, 1° Secretário, Antonio Rocha Junior, Maria de 202 

Lourdes de Souza, e não havendo mais quórum declarou encerrada a Sessão 203 

ordinária, que contou com a presença de nove Vereadores estando ausentes os 204 

Vereadores Sérgio Cardoso de Campos, Presidente e Ulisses José Medeiros Alves.    205 

Presidente: Rubiney de Miranda Braga -  206 

1º Secretário: Jurandy Batista Dantas –  207 

2° Secretário: José Helivelton de Noronha Lima -    208 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  209 
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Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos –  210 

Vereador Antonio Rocha Junior –  211 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  212 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 213 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  214 
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