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Ata da Vigésima oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada 1 

aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, com início às nove horas e 2 

quinze minutos, sob direção do Senhor Presidente Sérgio Cardoso de Campos 3 

estando na Primeira Secretaria o Vereador Rubiney de Miranda Braga e como 4 

Segundo Secretário o Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos. Implorando a 5 

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

ausência do Segundo Secretário, Vereador Jurandy Batista, em razão de está com a 7 

filha hospitalizada. Em continuidade passou a palavra aos Vereadores para os seus 8 

pronunciamentos. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os 9 

cumprimentos regimentais relatou que a população começa a se manifestar em 10 

razão as atitudes do governo, onde na Vila Curica interditaram em razão da poeira, 11 

onde isso é preocupante, pois mostra intolerância do povo com o governo, da 12 

mesma forma na Estrada 04. Que o município passa a ser mal visto, onde o chefe 13 

maior, quem comanda o município tem que tomar uma solução para que o município 14 

possa se unir, pois em Belterra nunca viu manifestação por causa de poeira, pois 15 

antes tinha-se uma consideração por quem estava a frente do governo ou em 16 

secretarias, porém hoje não se ver. Que devem trabalhar para evitar conflitos entre a 17 

população, resolvendo pequenos problemas como uma carrada de areia ou pipa 18 

com água. Relatou que colocam no facebook que há um deputado federal que 19 

trouxe emendas para Belterra e não se ver nada. Que o cara é deputado federal, 20 

comanda uma mídia, candidato a Senador da República fez uma reunião na Praça 21 

Brasil e ele tinha que discursar e correr para a platéia pois não tinha ninguém. Que 22 

infelizmente isso é em razão da imagem que a população tem do governo e dos 23 

políticos, onde não sabem diferenciar quem é quem, colocando todo mundo na 24 

mesma barca. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, não fez uso 25 

da palavra. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos 26 

rotineiros relatou que acontece um fato na comunidade a qual faz parte que lhe 27 
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deixou envergonhado, onde um morador solicitou que interferisse junto ao governo 28 

para que fosse feito melhorias, onde em conversa com o secretário José Luiz o 29 

mesmo mandaria uma patrol e uma caçamba, o senhor Hélio Cortesia 30 

disponibilizaria uma esteira e uma carregadeira, e entraria também com mais uma 31 

caçamba, e o próprio comunitário andou de casa em casa pedindo dinheiro para 32 

utilizar no trabalho, sendo que no domingo mandou mensagem para o secretário da 33 

SEMOVI e o mesmo respondeu que não poderiam fazer parceria com terceiros. Que 34 

soube que quem interferiu foi o Senhor Presidente para que as máquinas não 35 

fossem, por serem da oposição, sendo que o rapaz que estava envolvido falou com 36 

o senhor Presidente e Braga chefe de gabinete e o mesmo disse que o trabalho não 37 

poderia ser realizado por estarem em período eleitoral. Falou que a comunidade é 38 

do povo, e no dia da eleição, o Presidente disse aos seus irmãos que agora saberia 39 

o que é ser oposição. Que agora podem observar o que aconteceu na comunidade, 40 

onde o Presidente é do mesmo partido do Prefeito, o chefe de gabinete é morador 41 

da comunidade e comem no mesmo prato. Relatou que saem por moleque, pois 42 

andam de casa em casa, dizendo que o trabalho será feito, e depois vem com 43 

desculpas esfarrapadas. Disse que não dependeu desse governo para se eleger, 44 

onde foi o povo quem lhe elegeu. Que o Trevo, Amapá e São Francisco estão se 45 

organizando para interditar a Estrada 05 aí tem certeza que os maquinários estarão 46 

no local, onde em um ano e oito meses nunca passou máquina ou carro do lixo. 47 

Enfatizou que a comunidade do Amapá é livre e qualquer candidato que faça projeto 48 

pra a localidade deve ser respeitado pelos que não fazem o mesmo. O Vereador 49 

Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, não fez uso da palavra no primeiro expediente. 50 

O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, não se pronunciou. O Vereador 51 

José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, cumprimentou a Mesa Diretora, os 52 

Nobres Pares, solicitou que o seu relato fosse transcrito e repassado ao grupo de 53 

voluntário que esteve envolvido na mobilização no ultimo fim de semana na Estrada 54 
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08. Que foi realizado trabalho de terraplanagem na Estrada 08 que tinha a intenção 55 

de melhorar a via, porém em consequência que trouxe um problema bem mais 56 

grave, a poeira, pois só rasparam e não fizeram a compactação ficando uma 57 

situação insuportável. Que mandou várias mensagens para o Secretário, porém o 58 

mesmo não atendeu. Expôs que na quinta feira ao sair de casa a rua já estava 59 

interditada, e ao chegar no local solicitou que um dos integrantes do movimento 60 

ligasse para o secretário pois não atendia o seu telefone, onde ligaram e 61 

imediatamente o mesmo atendeu. Que a comunidade está de parabéns, pois diante 62 

de uma situação daquela teve a coragem de se manifestar, e o mais interessante 63 

sem a interferência política e noventa por cento dos envolvidos apoiaram o atual 64 

Prefeito. Relatou que picuinhas políticas devem ser superadas, pois a população 65 

clama por melhorias. Disse que apenas a solicitação do Vereador Jurandy Batista foi 66 

atendida, onde há solicitações que ao menos necessitam de recursos e estão 67 

engavetados como o Projeto de Lei que solicita carga horária diferenciada aos que 68 

tenham filhos com deficiência. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do 69 

DEM, após os cumprimentos, prestou condolências à família do professor Vatinho. 70 

Parabenizou as escola envolvidas na Semana da Pátria e a SEMED pelo projeto 71 

“Por uma Escola de Paz”. Justificou a sua saída na Sessão passada, onde teve um 72 

mal estar e foi cuidar da sua saúde, e ficou sabendo que após a sua saída alguns 73 

Vereadores se evadiram e não houve mais Sessão, sendo que é uma Vereadora 74 

que não sai da Sessão ou falta. Parabenizou também as fanfarras que estiveram 75 

abrilhantando a Semana da Pátria, onde fica feliz em ver os belterrenses dando um 76 

show, assim como o comércio que ficou aberto durante a realização do desfile. 77 

Relatou que esteve conversando com o secretário de infraestrutura e o mesmo disse 78 

a estrada do Maguary é uma parceria com a COOMFLONA, sendo feito também a 79 

via do Aramanaí e Revolta. Que uma patrol estará seguindo para o São Jorge 80 

alugada pela Federação, indo até Itapaiúna, sendo que o município dará a contra 81 
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partida no combustível. Que será também realizado o serviço de terraplanagem na 82 

Estrada 10, Estrada 08 e Bairro de Santa Luzia, Estrada 06, Estrada 4, Aramanaí e 83 

Pindobal. Relatou que o secretário de infraestrutura não sabia do episodio, onde 84 

podem usar máquinas para serviço de terceiros, sendo que o Nobre Vereador 85 

perdeu a compostura quando chegou ao gabinete do Prefeito fazendo algumas 86 

acusações. Falou que enquanto pessoas públicas devem verificar a melhor forma de 87 

falar e não atingir as pessoas erradas, onde as coisas precisam de diálogo e 88 

discernimento. Quanto ao episódio na Estrada 04 relatou que segundo o secretário 89 

da SEMOVI os moradores da área queriam que a secretaria retirasse as árvores 90 

próximas a rede elétrica, onde só quem pode realizar esse serviço é a CELPA. Em 91 

relação ao asfalto na cidade a empresa que ganhou infelizmente ganhou também 92 

em vários municípios e não tem condições de fazer simultaneamente, porém 93 

entraram com ação judicial com as medidas necessárias. Que é crítico ver pessoas 94 

se aproveitando do sofrimento do povo, oportunistas, fazendo coisas que não 95 

devem. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os 96 

cumprimentos regimentais parabenizou a coordenação da SEMED, Escolas, pais e 97 

alunos pela excelente participação na Semana da Pátria. Relatou quanto a 98 

manifestação na Estrada 08, onde estiveram participando, pois todas manifestação 99 

pacífica e democrática merece respeito. Enfatizou que a ação estava ocorrendo 100 

próximo ao seu estabelecimento comercial, na qual fez contato com o Prefeito 101 

secretário da SEMOVI buscando solução, onde a poeira é histórica no município. 102 

Que o Prefeito autorizou a realização da recapagem com areia, a fim de minimizar a 103 

situação. Enfatizou que no primeiro momento não quiseram aceitar, querendo que o 104 

pipa molhasse todos os dias, porém seria inviável. Expôs que algumas pessoas se 105 

infiltraram no meio para tirar a realidade da reivindicação e levaram várias pessoas 106 

para interditar a Estrada 05, onde conhecem os moradores da localidade e podiam 107 

contar quantos estavam. Que houve discussão com moradores próximos, onde a 108 
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manifestação foge do controle, com vários Boletins de Ocorrência registrados, 109 

moradores que se quer são afetados com a poeira. Relatou sobre as dificuldades do 110 

município quanto a licitações, onde vários certames foram marcados e todos 111 

desertos, pois as empresas não estão comparecendo para disputar e a exemplo 112 

disso são duas emendas para a compra de duas ambulâncias uma de 80 mil reais e 113 

outras de cento e setenta mil reais. falou que os deputados estão fazendo a sua 114 

parte, o município estão com as contas em dia, salários em dias. Que não podem 115 

perder recursos simplesmente por burocracia, pela insegurança das empresas em 116 

virem participar das licitações, como por exemplo o valor de duzentos e quarenta e 117 

dois mil reais para a construção do posto de saúde do São Jorge, estavam preste a 118 

perder o recurso em razão de em dois mil e dezesseis foi retirado quarenta e nove 119 

mil e quinhentos reais, que era o sinal do governo para a construção do PSF e agora 120 

a Prefeitura não pode pegar os duzentos mil reais disponíveis, sem que haja a 121 

prestação de contas do que já foi retirado, pois não houve transição, onde o recurso 122 

está disponível e a população do São Jorge precisa saber disso. Que outro convênio 123 

no valor de duzentos mil reais é para a construção do PSF do km 135, onde houve o 124 

sinal de vinte mil reais em dois mil dezesseis, onde o dinheiro foi mexido e há nota 125 

fiscal da reforma e ampliação do PSF do km 135 e pelo que consta a Prefeitura ao 126 

menos tem prédio próprio no ramal, o prédio é alugado do senhor Paulo Evaristo, 127 

mas o vinte mil reais sumiram. Relatou que fala isso para que os Nobres Vereadores 128 

passem a ter conhecimento, em especial os que fazem parte da gestão anterior para 129 

que haja a prestação de contas para que a população do São Jorge e km 135 não 130 

seja prejudicado, pois o recurso está disponível. O Vereador Rubiney de Miranda 131 

Braga, Líder do PP, após os cumprimentos regimentais relatou que presenciou a 132 

manifestação na Estrada 08 e não viu qualquer tipo de bebida, onde a Polícia Militar 133 

estava no local. Relatou que não existe Vereador de rua e sim do município, onde 134 

todos devem fiscalizar todas as comunidades. Expôs que juntamente com o 135 
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Vereador José Helivelton esteve na comunidade de Takuara, onde não teve não 136 

teve nenhum voto na comunidade, porém não deixará de andar nas comunidades. 137 

Disse que é dever do município arrumar as ruas, onde foi falado que houve 138 

melhorias nas ruas da Revolta ao Jenipapo, porém o serviço deixou a rua pior do 139 

que estava. Que o Prefeito estava lá no local da recuperação, usando as máquinas 140 

da Prefeitura, e o Vereador Jonas Palheta lhe confirmou que estava o Deputado 141 

Chapadinha, o Vereador Jurandy e o Prefeito, onde o mesmo disse que iria anular a 142 

eleição, achando que tem este poder e manda lá e aqui. Falou que tem um 143 

documento da Prefeitura de Mojui dos Campos, aonde a Prefeitura de Belterra 144 

repassa em um acordo o valor de quatrocentos e oitenta mil e quinhentos e 145 

cinquenta reais para o referido município. Que no documento comprova que Belterra 146 

depositou cento e sessenta mil reais a Mojuí dos Campos e nenhum Vereador desta 147 

Casa ficou sabendo. Que segundo a Constituição Federal no Art. 167 VI, relata que 148 

a ação deve ser de conhecimento da Câmara, caso contrário poderá responder por 149 

improbidade administrativa. Relatou que há disponível nas contas da Prefeitura 150 

segundo o Prefeito oitocentos e setenta e dois mil reais, onde gostaria de saber o 151 

porquê não gastar esse dinheiro. Disse que o Deputado Beto Salame disponibilizou 152 

uma emenda de duzentos mil reais para o município destinado a comunidade de 153 

São Jorge, e desse valor cento e vinte mil reais para a compra de um veículo 154 

traçado para atendimento as comunidades de no baixo Tapajós, e restante do valor 155 

para compra de equipamentos para o PSF da localidade. Relatou que a emenda 156 

está disponível e até agora não sabem o que aconteceu com o recurso. Relatou que 157 

os moradores do Tapajós querem a base do governo nas comunidades, onde 158 

população está Revoltada e taxam os Vereadores dizendo que não fazem nada. 159 

Que os Vereadores deram entrada a um documento que solicita anulação da 160 

Sessão Ordinária realizada  dia vinte e oito de agosto, a qual o senhor Presidente 161 

anulou a eleição, onde venceram de forma democrática, onde os onze Vereadores 162 
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estiveram presente e duas chapas apresentadas, e dizem que a eleição não foi 163 

válida e porque concorreram. O Senhor Presidente relatou que está com mais de 164 

cinco anos e meio que o maquinário foi à comunidade foi no governo Pastana. Disse 165 

que mora na comunidade e jamais interferiria em alguma coisa. Que tem em mãos a 166 

relação de materiais comprados ao Hospital por meio de emenda parlamentar. Que 167 

a Lei Romário é Federal e deve ser seguido em todos os municípios. Relatou que a 168 

questão de Mojuí dos Campos foi feito um acordo judicial em que todos os repasses 169 

do FUNDEB deveria ser disponibilizado, onde está repassado para custear a 170 

educação. Que a saúde está sendo mantida por Belterra em razão do município de 171 

Mojuí dos Campos não ter condições financeiras de manter. Que os convênios da 172 

reforma e ampliação do PSF do km 135 foram cancelados por falta de prestação de 173 

contas, onde o Presidente do PT era na época secretário de saúde e o mesmo não 174 

soube explicar como foi gasto o recurso, ocasionando todo esse problema. Enfatizou 175 

que quarenta e nove mil reais para a construção do PSF de São Jorge também não 176 

sabem para onde foi o recurso. Que enquanto Vereadores deveriam procurar 177 

documentos, no Portal da Transparência, Prefeitura. Quanto a manifestação na 178 

Estrada 05, disse que a oposição é assim mesmo. Que o único requerimento 179 

atendido na legislatura passada foi a solicitação de roço na Estrada 05. Falou que 180 

não crítica a oposição, pois sem a mesma o governo passa a ser preguiçoso. Logo 181 

após concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo o Senhor Presidente 182 

passou a palavra ao Primeiro Secretário para leitura dos documentos em pauta.  183 

Requerimento n° 03/2018 de autoria do Vereador Antonio Rocha Junior - solicita que 184 

seja realizada com urgência melhorias no Ramal Alzira Noronha, comunidade Nova 185 

Aliança km 43, BR 163. Em apreciação. Indicação n° 02/2018 de autoria do 186 

Vereador Antonio Rocha Junior – solicita a instalação de pontos de wifi nas 187 

comunidades de Pedreira e Itapaiúna rio Tapajós.  Aprovado por unanimidade. 188 

Processo Disciplinar de autoria do Vereador Antonio Rocha Junior em Desfavor do 189 
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Vereador Rubiney de Miranda Braga. Encaminhado a comissão de Constituição e 190 

Justiça. Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo – fixa o valor máximo da 191 

obrigação de pequeno valor para fins de pagamento de sentença judicial. O Senhor 192 

Presidente relatou que a Mesa ainda não recebeu o Parecer da Comissão de 193 

Constituição e Justiça. Logo após o Senhor Presidente passou a palavra aos 194 

Vereadores para as considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, 195 

Líder do PSD, relatou que ao mesmo tempo que o governo prega a paz nas redes 196 

sociais. Que o Vereador de confiança do governo entrou com processo disciplinar 197 

pedindo cassação de Vereador eleito pelo povo, e se ver uma grande contradição, 198 

pois quando é a favor deles tudo pode. Que as coisas quando começa a se acalmar 199 

o governo põe chamas, já não basta o povo está enojado do governo aí começasse 200 

uma nova guerra. Enfatizou que já não basta ganharem uma eleição democrática 201 

querem caçar o mandato do Vereador, onde é um negócio de analisar a cabeça 202 

desse pessoal, e colocar o cérebro dessa turma para fazer uma análise. O Senhor 203 

Presidente relatou que este foi requerimento de um Vereador. O Vereador Jonas 204 

Palheta dos Santos, Líder do PSD, disse a esse Vereador que é Presidente da 205 

Comissão de Constituição e Justiça qualquer processo disciplinar nesta Casa não 206 

passa, onde são seis Vereadores e qualquer processinho de nada contra o Vereador 207 

Braga não passa. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, relatou 208 

que quem merecia um processo disciplinar era o Nobre Vereador que fez um 209 

discurso degradante, desrespeitoso nesta Casa por causa de cobrança de 210 

Whatsapp, onde pegasses essas conversa em que todo mundo fala besteira, aí vem 211 

com discurso fofocalista, onde foi esse o discurso do Vereador e se acha no direito 212 

de pedir que o outro Vereador seja caçado. Relatou que enquanto Relatora da 213 

Comissão de Justiça o seu Parecer será desfavorável, onde a Câmara não precisa 214 

disso. Que o Presidente disse que as coisas precisam de prova e papel, ai pega-se 215 

conversas de Whatsapp, e isso é infantilidade, pois há muitas coisas para fazerem aí 216 
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fica essas picuinhas. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que após 217 

o ocorrido entre o Senhor Presidente e o Vereador Jonas Palheta na semana 218 

seguinte o Nobre Vereador sofreu advertência e o ocorrido entre os Vereadores 219 

Antonio Rocha Junior o Rubiney de Miranda Braga nada foi feito. O Senhor 220 

Presidente pediu que o Nobre Vereador se contenha.  O Vereador Alaildo Abreu dos 221 

Santos, do PT, relatou que o mesmo falou que era uma oposição consciente, porém 222 

até na frente da Prefeitura a sua caminhonete jogou lixo. Relatou que a tese da 223 

vereadora Maria de Lourdes para defender o governo, a mesma caçamba que foi 224 

proibida para trabalhar junto com as máquinas da Prefeitura, já havia jogando seis 225 

carradas de barro junto com a máquina que o secretário mandou. Relatou que  estão 226 

cavando poço na comunidade uma parceria entre FUNASA e Prefeitura, porém a 227 

comunidade deu oito mil reais e desse total deu mil reais, onde a parceria dizer que 228 

existe é só história. Relatou que o Prefeito não teve consideração com o povo do km 229 

135 imaginem construir um prédio para o PSF. O Vereador Antonio Rocha Junior, 230 

Líder do MDB, relatou que não sabem se prestaram atenção em suas falas na 231 

Sessão citada, porém na mesma hora foi advertido e  se ratificou, pedindo desculpas 232 

a Presidência, aos Nobres colegas e aos demais presentes. Disse que pediu 233 

desculpas não sabe nem o porque, pois se forem ao dicionário querer saber o que é 234 

a palavra moleque, onde quando se referiu a ser menino novo, pelo menos é o que 235 

está no dicionário, assim como também é novo na política. Quis dizer para ir com 236 

calma, devagar pois não é bem por aí. Relatou que o Vereador Jonas Palheta foi 237 

para as redes sociais, e como diz seu grande amigo Reginaldo Lobo, na Tribuna, 238 

não vai nem dizer o nome que o próprio sabe, mas no facebook uma violência total. 239 

Enfatizou que ao ver a postagem do Nobre Vereador Jonas Palheta disse que até 240 

iria comentar, quando um Vereador falou palavras pejorativas, onde não referiu ao 241 

seu nome por ser uma pessoa inteligente e cauteloso. Relatou como dito pela Nobre 242 

Vereadora Auseni Monteiro que lhe chamou de infantil, onde não irá permitir que 243 
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seja acusado de portar arma nesta Casa, e da mesma forma as pessoas que andam 244 

em sua companhia. Que a sua imagem que está sendo denegrida. O Vereador José 245 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, agradeceu a Deus pela oportunidade. Que 246 

a paz possa adentrar nesta Casa. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do 247 

DEM, relatou que o deputado Wladimir Costa ao vim a primeira vez no município, 248 

onde talvez o Vereador Jonas Palheta esteve presente, viu as necessidades do 249 

município e enviou o ônibus escolar, em seguida trezentos mil reais , o qual o foi 250 

utilizado para a compra de equipamentos para o hospital, oitenta mil reais para a 251 

compra de uma ambulância, doze computadores e uma academia ao ar livre de aço 252 

inox, ficando a Prefeitura responsável pela a base a qual não foi feita em razão de 253 

atrasos na licitação para a construção, cinco bibliotecas volantes, um consultório 254 

odontológico, uma patrulha mecanizada e um veiculo para o CRAS. Quanto a 255 

quantidade de pessoas na praça, relatado pelo Vereador Jonas Palheta, relatou que 256 

não há preocupação com multidões e sim com resultado nas urnas. O Vereador 257 

Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, expôs que ao se referir a Estrada 08 258 

por morar na localidade, porém é representante no município. Agradeceu a Deus 259 

pela oportunidade. O Senhor Presidente expôs que a pessoas que fez o ato de 260 

pegar o seu veículo e jogar lixo enfrente a Prefeitura foi condenada pela justiça e 261 

pagou por isso.  Anterior ao termino da Sessão retirou-se do Plenário os Vereadores 262 

Rubiney de Miranda Braga, Jonas Palheta dos Santos, Auseni da Silva Monteiro e 263 

Ulisses José Medeiros Alves. Nada mais havendo a registrar o Senhor Presidente 264 

encerrou a Sessão Ordinária que contou com a presença de dez Vereadores, 265 

estando ausente o Vereador Jurandy Batista Dantas.    266 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  267 

1º Secretário:Rubiney de Miranda Braga -  268 

2° Secretário: Amarildo Rodrigues dos Santos - 269 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  270 
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Vereador Antonio Rocha Junior –  271 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  272 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 273 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -   274 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza –  275 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves -  276 
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