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Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, 1 
realizada aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, com início às nove 2 
horas e quinze minutos, sob direção do Senhor Presidente Sérgio Cardoso de 3 

Campos, tendo como primeiro secretário o Vereador Rubiney de Miranda Braga. 4 
Implorando a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Em 5 

continuidade os Nobres Vereadores fizeram seus pronunciamentos. O Vereador 6 
Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos regimentais 7 
relatou que mais uma vez é o primeiro, demonstrando seu idealismo e ditadura do 8 
Presidente. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, disse que mais 9 

uma vez o Nobre Vereador é o primeiro seguindo o exemplo da ex Presidente 10 
Laura Mota, quando só chamava o Vereador Sérgio Cardoso para pronunciar-se 11 

por primeiro, onde é bom saber que a pessoa não tem identidade própria. O 12 
Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, prosseguiu expondo que este 13 
recesso é uma vergonha para o município que não tem cento e cinquenta 14 

quilômetros de extensão, onde o recesso parlamentar foi criado para os Senadores 15 
visitem seus estados e bases.  Disse que iniciou seu discurso falando sobre a 16 

forma do Presidente desta Casa dita as regras, tratando essa Casa como se fosse 17 
sua, e está em tudo que é do Executivo, no campeonato de futebol, no gabinete do 18 
Prefeito, onde acha que o mesmo deveria assumir o governo. Que o Projeto de 19 

Resolução aprovado nesta Casa será colocado para votação novamente. Relatou 20 

que nesta Casa se não tomarem uma atitude continuará pior do que antes, pois a 21 
cada dia se aflora no senhor Presidente o sentimento de ditador. Disse que a 22 
vontade da minoria deve se calar para a maioria. Falou sobre a falta de 23 

trafegabilidade das estradas do município, não cabendo mais desculpas, pois se 24 
estar no verão. Que a única coisa que esta acontecendo e este Poder não têm 25 
conhecimento é quanto aos poços cavados pela FUNASA, onde o Presidente da 26 

Casa está se mostrando como grande articulador. Expôs quando o Vereador vem a 27 
Tribuna e denuncia coisas erradas, o Presidente vai até as redes sociais e chama 28 
de fofoqueiros. Relatou que não veio para ficar, onde podem lhe perseguir, pois o 29 
segundo mandato é consequencia, pois precisa viver o seu mandato e cumprir o 30 
que prometeu a população, que é fiscalizar e não deixar as coisas erradas 31 

acontecerem, porém infelizmente para se combater o governo da desordem, 32 
inoperância e enganação dependem da maioria, entretanto tem fé que os Nobres 33 

Pares desta Casa verificarão a situação. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, 34 
Líder do PSDB, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os demais 35 

presentes. Reiterou o tema abordado pelo Vereador Jonas Palheta quanto ao 36 
recesso no meio do ano. Relatou que durante o recesso teve a oportunidade de 37 
viajar até a fronteira do país, onde as coisas andam, pois ninguém tenta prejudicar 38 
o outro. Disse que os Vereadores ao invés de viajar para puxar saco de Deputados 39 
Estaduais e Federais, participar de convenção deveriam conhecer os municípios 40 
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para verificar o que pode ser copiado em Belterra. Que ao invés de estarem com 41 
picuinhas políticas devem buscar melhorias para o município. O Vereador Alaildo 42 
Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos regimentais prestou condolências 43 

a Vereadora Maria de Lourdes. Relatou que o trecho compreendido entre a Estrada 44 
08 e Trevo está em situação precária, e em conversa com o secretário de 45 

infraestrutura o mesmo disse que não tem recurso ao menos para comprar a 46 
lâmina da patrol. Expôs que os ramais das comunidades de São Francisco, Trevo e 47 
Amapá não há mais como trafegar, onde o último serviço foi realizado em dois mil e 48 
quinze. Disse que uma prensa que o governo pegou já estar completamente 49 

desestabilizado, onde imaginem se incidir o que ocorreu na Câmara de Santarém. 50 
Enfatizou que fica difícil um aluno de Belterra competir com outros alunos, onde no 51 

final é o único que sai prejudicado, e o secretário de educação é professor e 52 
recentemente presenciaram o mesmo fazendo campanha para candidatos ao 53 
Senado na região. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, 54 

após os cumprimentos regimentais, prestou solidariedade a família da Vereadora 55 
Maria de Lourdes. Relatou que ao sair da secretaria de administração deixou 56 

encaminhada a documentação para licitação de uma patrol e uma caçamba, porém 57 
o novo secretário arquivou o pedido por conta da formalização estar em diárias, 58 
entendendo que não deveria ser em diárias e sim em horas trabalhadas. Que se 59 

preocupa, pois as estradas do município precisam de reparos, onde acontece de 60 

terem que publicar de duas a três vezes as licitações em razão de não haver 61 
interessados em participar, prejudicando o município, e não é que o município não 62 
tenha dinheiro para comprar a lâmina da patrol, mas sim como comprá-la. 63 

Enfatizou que combustível não é problema para o município. Que não lhe assunta 64 
investigação, pois não tem nada a temer, uma vez que o Ministério Público faz a 65 
sua parte, onde se teve algo ilícito que seja investigado. Quanto ao asfalto devem 66 

pressionar, pois se passar as eleições o mesmo não chegar mais, pois passará a 67 
ser só promessas. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os 68 
cumprimentos de costumes relatou em meio a tantas situações no país continuam 69 
a trabalhar pelos anseios de Belterra, pois a cada dia a população está mais 70 
sofrida. Expôs que de certa forma envergonha-se em ser Vereador, onde 71 

infelizmente este é o sentimento em razão das pessoas acharem que o Vereador é 72 
uma pessoa importante, que pode ajudar e fazer, porém infelizmente a realidade 73 

não é essa. Que desde julho município está a deriva sem comandante, o Prefeito e 74 
o Vice estiveram de férias viajando. Exemplificou com a comunidade de São Jorge 75 

que encontra-se abandonada, onde estão esperando o Prefeito mandar o CD de 76 
toda a campanha, pois o mesmo solicita voto aos seus candidatos. Relatou que 77 
alguém denunciou o abandono de um ônibus escolar pegando sol e chuva por falta 78 
de uma bateria, onde mandaram uma bateria velha, a qual não funcionou e os 79 
alunos tiveram que ir andando do Piquiatuba até o km 72. Falou que respeita o 80 
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Prefeito, porém não podem tampar o sol com a peneira. O Vereador José 81 
Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos regimentais 82 
relatou as cobranças de respostas quanto aos requerimentos encaminhados ao 83 

Executivo. Relatou que protocolou Indicação que solicita que haja maior 84 
fiscalização e cobrança nos horários de ônibus até o município de Santarém, onde 85 

há varias reclamações de atraso em até uma hora. Outra reivindicação é quanto à 86 
necessidade de rede de água e energia elétrica no cemitério, uma vez que as 87 
pessoas pagam taxas. Enfatizou que esteve no km 115 e lá se deparou com o 88 
ônibus escolar sem as quatro rodas, onde é inaceitável um patrimônio público ficar 89 

tanto tempo nesta situação. Relatou que as estradas estão em situação precária, 90 
precisando de melhorias. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, 91 

após os cumprimentos regimentais agradeceu a todos que estiveram lhe apoiando 92 
pela perca de sua genitora, em especial aos médicos. Foi grata também a todos os 93 
Belterrenses que estiveram lhe dando forças, onde a situação pede reflexão e 94 

análise do que é o poder diante da vida. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder 95 
do MDB, não fez uso da palavra. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do 96 

PP, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os demais presentes. 97 
Relatou que o Deputado Beto Salame teve direcionando duzentos mil, sendo 98 
oitenta mil reais para compra de material para o PSF da comunidade de São Jorge, 99 

um carro no valor de cento e vinte mil reais para a compra de um veículo para 100 

atender as comunidades da região do Tapajós. Relatou que não é possível que 101 
neste mandato a Vereadora Maria de Lourdes não consiga esse poço, pois é da 102 
base do governo. Que a Estrada 04 está em situação precária. Prestou 103 

condolências a família da Vereadora Maria de Lourdes. O Senhor Presidente 104 
esclareceu que os poços nas comunidades da Revolta, Ramal do Capim, km 46, 105 
Centro, estão sendo cavados pela FUNASA. Logo após concedeu intervalo de dez 106 

minutos. Após o intervalo o primeiro secretário realizou a leitura dos documentos 107 
em pauta: Moção de Condolências a Família da Senhora Josefa Barreto de Souza. 108 
Moção de Condolências a Família de Domingos Dimas Melo de Paula. 109 
Requerimento n° 02/2018 de autoria do Vereador Alaildo Abreu – solicita 110 
recuperação dos ramais nas comunidades do Amapá, São Francisco e Trevo de 111 

Belterra. Aprovado por unanimidade. Indicação n° 02/2018 de autoria do 112 
Vereador José Helivelton – solicita que o Departamento Municipal de Transporte 113 

e Trânsito – DEMUTRAN, possa intervir junto aos órgãos competentes e às 114 
empresas de transporte público que prestam serviço em Belterra para que as 115 

mesmas possam cumprir os seus itinerários e horários preestabelecidos. Aprovada 116 
por unanimidade. o Senhor Presidente Relatou que infelizmente não há licitação 117 
municipal para o transporte público, porém solicitarão que o senhor Clauriberto 118 
Levy coordenador do DEMUTRAN verifique a situação, pois há reclamações neste 119 
sentido. Em discussão o Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo Municipal 120 
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- Fixa o valor máximo considerado como obrigação de pequeno valor, devidos pela 121 
Fazenda Pública Municipal e dá outras providências. Em discussão. O Vereador 122 
Ulisses Medeiros, do PSDB, relatou que há necessidade de ao menos se fazer a 123 

leitura do Projeto, onde por ausência de tal realizou a leitura. Relatou que 124 
infelizmente esses Projetos não beneficiam a população, mas sim o governo. Que 125 

valor o máximo fala sobre a questão de previdência social, onde valores devem 126 
estar expresso, para que não aconteça como a questão da regularização fundiária. 127 
O Vereador Amarildo Rodrigues, Líder do PSC, relatou que precisam de mais 128 
clareza quanto aos valores. O Vereador José Helivelton, Líder do PT, enfatizou que 129 

a dúvida é quanto aos valores. O Senhor Presidente relatou que se colocarem os 130 
valores com um tempo ficará defasado. O Vereador Ulisses Medeiros, do PSDB, 131 

enfatizou que há necessidade de duas discussões e a Comissão de Constituição 132 
deve verificar a situação. Votação - Projeto de Emenda Modificativa n° 02/2018 133 
ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Belterra de autoria dos 134 

Vereadores Jurandy Batista, Jonas Palheta, José Helivelton, Rubiney Braga, 135 
Auseni Monteiro, Alaildo Abreu, Amarildo Rodrigues e Ulisses Medeiros. O 136 

Vereador Jonas Palheta, Líder do PSD, relatou que o Projeto de Resolução seria 137 
apenas uma votação, porém como o Presidente da Casa disse anteriormente que 138 
colocaria na Mesa, onde serão obrigados a votar para não fazer um escândalo, ou 139 

levar nas ultimas consequências. Falou que desculpem a  palavra, mas isso é 140 

molecagem do Senhor Presidente. O Senhor Presidente expôs que quando o 141 
mesmo se dirigir a Presidência desta Casa que haja tratamento da mesma forma 142 
como é tratado, onde nunca desrespeitou o Nobre Vereador, onde responderá 143 

pelos seus atos. O Vereador Jonas Palheta, Líder do PSD, relatou que responderá 144 
sim, porém não se calará. Em continuidade o Projeto de emenda Modificativa n° 145 
02/2018 foi colocado em votação. O Vereador Jonas Palheta, Líder do PSD, votou 146 

favorável. A Vereadora Auseni Monteiro, Líder do MDB, votou sim. O Vereador 147 
Alaildo Abreu, votou favorável. O Vereador Amarildo Rodrigues, Líder do PSC, 148 
votou sim. O Vereador Antonio Rocha, Líder do MDB, votou favorável. O Vereador 149 
Ulisses Medeiros, do PSDB, votou sim. O Vereador José Helivelton, Líder do PT, 150 
votou favorável. A Vereadora Maria de Lourdes, Líder do DEM, votou contrário. O 151 

Vereador Rubiney Braga, votou favorável. Após o sufrágio o Projeto de emenda 152 
Modificativa n° 02/2018 foi aprovado com oito votos favoráveis e um contrário. Logo 153 

após o Senhor Presidente passou a palavra aos Vereadores para as considerações 154 
finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, reiterou sua fala do 155 

primeiro expediente quanto ao recesso parlamentar, onde há apenas uma Sessão 156 
por semana. Disse a Vereadora Maria de Lourdes que não ver Vereador nenhum 157 
repassar mensagens negativas na Tribuna, onde o anteprojeto de lei quanto ao 158 
horário diferenciado aos pais com filhos com necessidades especiais nunca foi 159 
efetivado. Disse que nesta Casa só é respeitado quem concorda com tudo, 160 
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entretanto não irá se calar, pois está para representar o povo e não o governo ou 161 
Presidente da Câmara. A Vereadora Auseni Monteiro, Líder do PSDB, relatou que 162 
os Vereadores têm boas idéias, o exemplo disso foi o seu anteprojeto de lei que 163 

solicita psicólogos nas escolas e indeferiram. Outra solicitação foi à construção de 164 
um PSF na comunidade de Nazaré, onde não obtiveram respostas. Que enquanto 165 

o governo estar preocupado em se defender de críticas, o Presidente sabe muito 166 
bem disso, porém não perde a oportunidade de ir nas redes sociais criticar e 167 
chamar  um e outro de fofoqueiro. Que precisam ter respostas quanto aos 168 
requerimentos aprovados nesta Casa. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do 169 

PT, relatou que não há parceria entre Prefeitura e Câmara. Disse que no recesso 170 
foi sacramentado a exclusão da educação indígena no município, e da mesma 171 

forma o km 135, em que poucos Vereadores querendo que continuasse para 172 
Belterra. Que a dois anos de governo e estão da mesma forma. Quando há projeto 173 
interessado ao governo a uma agilidade muito grande. Que Vereador em Belterra 174 

não serve de nada, somente para receber o seu salário, e usar desse dinheiro para 175 
ajudar as pessoas, aonde se vierem na SEMTEPS terão que salgar o corpo para 176 

esperar um caixão. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, relatou 177 
que não é porque a Coordenadoria de Trânsito é do seu partido que sente-se 178 
obrigado a antecipar alguma coisa, entretanto houve duas reuniões em que  foram 179 

chamadas as empresas de ônibus a fim de que seja cumprido o horário, onde se o 180 

DEMUTRAN repassar o relatório para a ARCON elas sofrem consequências com 181 
multas. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, prestou condolências a 182 
família da Vereadora Maria de Lourdes e do senhor Domingos Dimas. O Vereador 183 

José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, enfatizou sobre a grande espera 184 
que está havendo para que leitos sejam disponibilizados no Hospital Municipal de 185 
Santarém. Que providências devem ser adotadas quanto à questão. O Ulisses 186 

José Medeiros Alves, do PSDB, relatou que espera que as chapas que se formarão 187 
estejam interessadas em ver um Legislativo melhor, e não somente no poder. Que 188 
o Prefeito demonstra que não gosta que sejam contrários a sua posição, onde 189 
esperava que o mesmo ao nomear seus secretários colocassem pessoas que 190 
realmente ajudasse a população e não apenas em razão do salário, e infelizmente 191 

foi o que ocorreu, onde secretários vieram de outros lugares. A Vereadora Maria de 192 
Lourdes de Souza, Líder do DEM, quanto a regulação disse que a internação da 193 

sua genitora foi solicitada na segunda feira e atendida somente na quarta feira, pois 194 
não era uma simples internação e sim sala de reanimação. Relatou que votou 195 

contrário em razão de tomarem posse somente em janeiro do ano subsequente 196 
não havendo motivos de tanta pressa. Expôs que colocará seu nome a disposição 197 
como candidata a Presidente, e que os Vereadores avaliem se merece ou não a 198 
confiança, onde pode oferecer respeito, diálogo, valorização do Vereador, 199 
dignidade e igualdade. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, 200 
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agradeceu os Vereadores que votaram pela segunda vez no Projeto. Foi grato a 201 
Deus pela oportunidade. O Senhor Presidente relatou que os governos estadual e 202 
federal deveriam intervir na questão da OS. O Vereador José Helivelton, Líder do 203 

PT, solicitou um aparte e relatou que somando a população de Santarém e da 204 
região há um total de mais de quinhentas mil pessoas. Que há necessidade de ter 205 

uma aliança entre os Prefeitos dos municípios. Nada mais havendo a registrar o 206 
Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, a qual contou com a presença de 207 
dez Vereadores, estando ausente Jurandy Batista Dantas.      208 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  209 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  210 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  211 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos –  212 

Vereador Antonio Rocha Junior -  213 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro –  214 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  215 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -    216 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  217 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves -  218 
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