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Ata da décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada aos 1 

vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, com início às nove horas e 2 

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

tendo como primeiro secretário o Vereador Ulisses José Medeiros Alves e como 4 

segundo secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. Implorando a proteção de 5 

Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Citou os documentos em 6 

pauta e em seguida passou a palavra aos Vereadores para os seus 7 

pronunciamentos. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os 8 

cumprimentos rotineiros relatou que na semana passada solicitou na Tribuna 9 

esclarecimentos do Executivo quanto uma nota fiscal a qual recebeu em forma de 10 

denúncia anônima. Que até o momento aguardam esclarecimentos, uma vez que 11 

este governo é favorável ao princípio da honestidade. Falou que juntamente com os 12 

Vereadores Ulisses Medeiros, Alaildo Abreu, José Helivelton caso não haja 13 

respostas irão ao Ministério Público para que possa investigar este suposto caso de 14 

corrupção. Que não é a primeira vez que a SEMTEPS na gestão do ex secretário 15 

surge comentários de supostos crimes de irregularidade e corrupção. Que lhe 16 

mandaram um áudio em que o próprio Prefeito relata que tirou o secretário deste 17 

cargo, passando-o para coordenador em razão de descobrir algumas 18 

irregularidades. Que o município e o governo ficam desmoralizados, uma vez que o 19 

município está passando por um processo de mudança intenso. Solicitou a 20 

contribuição de todos os Nobres para que possam dar respostas à população, onde 21 

está cansado de ouvir a população dizer que Vereador não faz. O Senhor Presidente 22 

relatou que tem em mãos os esclarecimentos da Secretária de Trabalho e Promoção 23 

Social, sendo que a Casa encaminhou solicitação de informações ao Prefeito e 24 

dentro do prazo regimental aguarda-se posicionamento. A vereadora Auseni da Silva 25 

Monteiro, Líder do PSDB, não fez uso da palavra. O Vereador Alaildo Abreu dos 26 

Santos, do PT, não se pronunciou no primeiro expediente. O Vereador José 27 

Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, após os cumprimentos rotineiros, relatou que a 28 

SEMAT esteve recebendo um carro do Programa Municípios Verde. Que o município 29 

esteve recebendo a Secretária de Estado de Assistência Social, a qual esteve 30 

entregando o auxilio moradia a nove famílias do município. Enfatizou que a 31 

Secretaria de Saúde realiza no município o mutirão contra a dengue. Disse que 32 

iniciou o trabalho de recuperação de alguns trechos da camada asfaltica. O 33 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do PMDB, não fez uso da palavra. O Vereador 34 

rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após os cumprimentos de estilo, disse que a 35 
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questão de buracos no asfalto já estava causando preocupações. Relatou que 36 

esteve no INCRA solicitando a doação de quinze computadores, kit Prefeito, três 37 

veículos e um desses para atender o Conselho Tutelar. Falou que o deputado 38 

Wladimir Costa é quem trouxe mais benefícios para o município. Quanto à nota fiscal 39 

relatou que há necessidade de explicações, onde é muito cedo para falar se alguém 40 

fez algo errado, pois precisam de fundamentos. O Vereador José Helivelton de 41 

Noronha Lima, Líder do PT, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os 42 

demais presentes. Iniciou falando quanto à nota fiscal, pois precisa ser apurado, 43 

onde se a questão veio à tona outras coisas estão por trás, não podendo ficar no 44 

esquecimento. Que recebeu denúncias quanto ao transporte escolar, pois na 45 

comunidade do km 101 em que há um aluno não estão indo pegar para ir à escola 46 

de São Jorge, onde convidou a Comissão de Educação para averiguar o ocorrido, 47 

pois o transporte escolar é exclusivo para alunos da zona rural. Disse que recebeu 48 

denúncia escrita de um servidor o qual relata que a esposa do Prefeito estar 49 

intimidando os servidores de alguns setores da administração pública, onde se 50 

pergunta com qual direito a mesma tem que cobrar do servidor alguma satisfação. 51 

Que é uma acusação séria que precisam apurar, em razão do servidor estar 52 

apurando um desmanche de ônibus que estar acontecendo no cercado. Perguntou 53 

se não pode filmar, uma vez que na Prefeitura instalaram câmeras em todos os 54 

lugares para fiscalizar o servidor e no momento que se ver algo irregular não podem 55 

filmar. Gostaria que a Casa se posicionasse em relação à questão, para saber qual o 56 

papel dessa cidadã dentro da administração pública. Se é voluntária, porque não ser 57 

juntamente com os garis ou com os que estão tampando os buracos, tem que ficar 58 

dentro da Prefeitura, intimidando o servidor?. Relatou que os servidores que se 59 

sentirem prejudicados devem encaminhar ao Ministério Público denúncia formal. 60 

Que na denúncia dispõe que está sendo desmanchado um ônibus para ser feita uma 61 

cozinha (trailer), sendo feito por “voluntários”, porém a secretaria tem servidores que 62 

poderiam desempenhar a ação. Outra questão abordada pelo Vereador é a questão 63 

da bomba de água que foi uma novela para chegar a Belterra, e a informação que 64 

obteve é que quebrou uma peça e até o momento ainda não chegou ao município. O 65 

Senhor Presidente solicitou que o Nobre Vereador realizasse denúncia formal, 66 

apesar de respeitar muito que é colocado na Tribuna. A Vereadora Maria de Lourdes 67 

de Souza, Líder do DEM, após os cumprimentos regimentais relatou que esteve 68 

participando da reunião do Conselho Consultivo da Floresta Nacional do Tapajós na 69 

comunidade de Maguary. Que qualquer Vereador pode participar como titular e 70 
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suplente. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que 71 

qualquer Vereador pode participar de reuniões ou ações dentro do município, onde a 72 

grande questão é ser comunicado. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder 73 

do DEM, relatou que recebeu o comunicado em razão de sete famílias na 74 

comunidade de São Pedro fazerem parte da Flona, onde por responder como titular 75 

havia necessidade de representação. Que foi informada no local que haverá 76 

implantação do Projeto Floresta Ativa, através da parceria como o PSA, MDS e 77 

ICMBio nas comunidade de Jamaraquá e Takuara, recebendo cada uma um 78 

microssistema de água com rede hidráulica e o plantio de andiroba e castanha para 79 

extração do óleo para ser comercializado diretamente para empresa de cosméticos 80 

Natura. Quanto ao ABARÉ foi colocado que o mesmo tem a direção da UFOPA. 81 

Enfatizou quanto ao igarapé do Jamaraquá, onde dois Termos de Ajuste não foram 82 

cumpridos, onde nesta gestão foi entregue mais um Termo de Ajuste, onde faltam 83 

apenas alguns requisitos para execução, entretanto a SEMAT já deu andamento no 84 

processo. Disse que em breve haverá uma reunião do Comitê Gestor da Eletronorte, 85 

onde coloca-se disponível e sua vontade em participar, solicitando desta Casa 86 

apoio, uma vez que faz parte da Comissão de Obras Públicas. Relatou que o chefe 87 

do setor de terras está em Belém, dando entrada a documentação necessária para 88 

regularização fundiária. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, após os 89 

cumprimentos regimentais, relatou que esteve participando da reunião do conselho 90 

consultivo da Flona para titulares e membros com direito a voto, onde na ausência 91 

do titular responde o suplente. Que uma das demandas colocadas foi quanto à ponte 92 

do Jamaraquá, onde há órgãos parceiros que querem ajudar na solução do 93 

problema. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os 94 

cumprimentos de estilo relatou sobre a importância do anteprojeto de Lei de autoria 95 

dos Vereadores José Helivelton e Jonas Palheta, onde cria condições aos servidores 96 

públicos que tenha filhos com deficiência, possa ter a jornada de trabalho reduzida. 97 

Que a base de apoio ao governo possa intervir para que o Prefeito sancione a lei. 98 

Quanto à solicitação do Vereador Jonas Palheta em relação à nota fiscal o Prefeito 99 

tem o prazo regimental de trinta dias para responder a solicitação. Disse que sempre 100 

combateu veemente a postura da primeira dama na época, esposa do Prefeito 101 

Geraldo Pastana, pois o povo votou foi no Prefeito e não em sua mulher. Que se 102 

observa a atual primeira dama com esse tipo de comportamento, onde isso é 103 

ridículo. A Vereadora Auseni Monteiro da Silva, Líder do PSDB, pediu um aparte e 104 

parabenizou o esposo da ex Prefeita Dilma Serrão que nunca o viu em lugar 105 
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nenhum colocando-se dentro da administração pública. Falou que enquanto mulher 106 

sente-se envergonhada, onde compartilha do pensamento dos Vereadores Ulisses 107 

Medeiros e José Helivelton. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, 108 

parabenizou o Presidente, pois o mesmo é exemplo na administração da Casa, pois 109 

viu a sua esposa somente no dia da posse. O Senhor Presidente relatou que o 110 

esposo da ex Prefeita não se envolvia, porém o irmão. Relatou que terá que se 111 

ausentar, onde o segundo expediente será comandado pelo primeiro secretário. Que 112 

anterior ao intervalo, gostaria que houvesse a votação do anteprojeto de lei de 113 

autoria dos Vereadores José Helivelton e Jonas Palheta. Disse que é favorável, 114 

onde em conversa com o Prefeito não houve avanço, porém se não houver a sanção 115 

da lei, podem quebrar o veto. Que é governo, porém o que acha justo infelizmente 116 

deve ir contra algumas idéias. Em continuidade colocou em votação nominal. O 117 

Vereador Jonas Palheta, do PSD, votou favorável. A Vereadora Auseni Monteiro, do 118 

PSDB, votou favorável. O Vereador Alaildo Abreu, do PT, foi adepto ao anteprojeto. 119 

O Vereador José Ocivaldo, do PDT, votou favorável. O Vereador Antonio Rocha, do 120 

PT, votou favorável. O Vereador Rubiney Braga, do PP, votou favorável. O Vereador 121 

José Helivelton, do PT, foi adepto ao anteprojeto. A Vereadora Maria de Lourdes, do 122 

DEM, votou favorável. O Vereador Jurandy Batista, do PV, votou favorável. O 123 

Vereador Ulisses Medeiros, do PSDB, votou favorável. Após o sufrágio contatou-se 124 

que o Anteprojeto de Lei n° 01/2018 de autoria dos Vereadores José Helivelton e 125 

Jonas Palheta que dispõe sobre a solicitação de envio de mensagem de Lei que 126 

estenda o direito a horário especial ao servidor público municipal que tenha cônjuge, 127 

filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza sem a exigência de 128 

compensação de horário foi aprovado por unanimidade. Logo após concedeu 129 

intervalo de dez minutos. Após o intervalo o senhor Presidente interino passou a 130 

palavra ao segundo secretário que compôs a Mesa, Vereador José Helivelton. 131 

Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo Municipal – dispõe sobre a concessão, 132 

aplicação e prestação de contas de recursos públicos sob a forma de suprimento de 133 

fundos no âmbito da administração pública municipal. Colocado em discussão a 134 

Vereadora Maria de Lourdes, do DEM, relatou que é de grande valia uma reunião 135 

com as Assessorias Jurídica e Contábil para esclarecimento sobre a matéria. O 136 

Vereador Jonas Palheta, do PSD, disse que o Projeto de Lei vai à contramão do que 137 

é trabalhado hoje no país, pois há uma guerra no combate a corrupção, onde o 138 

pouco que entendeu, e pela interpretação que teve a aprovação ajudará na 139 

corrupção. O Senhor Presidente relatou que o Plenário é soberano, onde podem 140 
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suspender a primeira discussão, e acatando a solicitação da Vereadora Maria de 141 

Lourdes discutiriam com a Assessoria Jurídica da Casa e voltariam na próxima 142 

Sessão com a primeira discussão. A Vereadora Maria de Lourdes, do DEM, relatou 143 

que a sugestão não é levar ao Jurídico, mais sim trazer o Jurídico e Contador ao 144 

Plenário. O Vereador Rubiney de Miranda, do PP, solicitou que a Assessoria Jurídica 145 

desse Parecer quanto à matéria, assim como a Comissão de Constituição e Justiça. 146 

Que depois a mesma pode alegar que não deu Parecer, onde deve ser assinado 147 

pela mesma para se respaldarem, pois já houve várias prisões em que a polícia 148 

chega e leva todos os Vereadores. O Vereador Jonas Palheta, do PSD, disse que 149 

fica desconfiado da Assessoria Jurídica da Casa, pois o projeto que acaba de ser 150 

aprovado tentou apresentar nesta Casa, porém a mesma deixou transparecer que foi 151 

orientada pelo Executivo a não encaminhar o Projeto a esta Casa dando Parecer 152 

desfavorável. Que não sabe se o Regimento da Casa permite, mas que trouxesse 153 

outro advogado para explanar a situação, e não fiquem somente com o Parecer do 154 

Jurídico da Casa. Relatou que ao abdicar a liderança do governo, foi pensando nisso 155 

também, em terem um Legislativo independente. O Vereador Rubiney de Miranda, 156 

do PP, relatou que na OAB há um Código de Ética, onde se ela vier da Parecer que 157 

venha a prejudicar, podem entrar com ação na Ordem dos Advogados. A Vereadora 158 

Auseni Monteiro, do PSDB, relatou que o Legislativo deve ter o pé atrás com o 159 

Jurídico, pois foi indicada pela primeira dama do município, e nunca aparece na 160 

Plenária, e quando vem fica no Gabinete do Presidente. Que até hoje não entendeu 161 

o Parecer Jurídico em relação a CPI, pois alega não estava em conformidade como 162 

o Artigo cinquenta da CF, sendo que consta no documento. Que este Legislativo já 163 

deveria ter tomado uma providência em colocar outro Jurídico, pois parece mais um 164 

funcionário fantasma. Enfatizou que a Presidência da Casa ao solicitar um Parecer 165 

no outro dia está pronto, o Vereador José Helivelton solicitou Parecer e demorou 166 

seis meses. Que a Assessoria Jurídica não deve servir a Presidência da Casa e sim 167 

ao Legislativo de maneira idônea. O Vereador Alaildo Abreu, do PT, relatou que não 168 

sabe qual foi o artifício que a advogada usou para entrar na Câmara, pois a mesma 169 

era advogada do PT, onde não discorda da indicação, desde que a mesma cumpra 170 

com o seu papel, e a mesma fica tão envergonhada que não entra no Plenário. O 171 

Senhor Presidente relatou que o Projeto de Lei será encaminhado a Comissão de 172 

Constituição e Assessoria Jurídica. Logo após passou a palavra aos Vereadores 173 

para as considerações finais. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou 174 

que a SEMAT recebeu um carro, então agora não precisarão pegar propina, pedindo 175 
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de gaúcho. Que todos sabem que foi comprado um carro para a SEMAT e sumiu. 176 

Disse que a primeira dama é para frente, e deveria está mandando era em seu 177 

escritório, onde em Belterra não sabe qual a sua função. O Vereador José Ocivaldo 178 

Silva Feitosa, Líder do PDT, relatou que a Assessora Jurídica é ausente da Casa. 179 

Agradeceu a Deus pela oportunidade. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder 180 

do PP, relatou que obteve informação que a atual Jurídica da Casa era advogada do 181 

PT atuante. Quanto aos buracos nas estradas, relatou que juntamente com o 182 

Prefeito em exercício Davirley Sampaio verificaram que a situação está crítica e 183 

solicitou que providências fossem tomadas. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, 184 

Líder do PSD, parabenizou o governo pelo recebimento da ambulância, porém foi 185 

um trabalho que se deu início com o ex secretário de meio ambiente Pablo Carrasco, 186 

continuando com a ex secretária Alcione Feitosa. Que a atual secretária apenas 187 

recebeu o carro e saiu na fotografia. Que espera que este carro não sirva só para 188 

perseguir o trabalhador, onde vêem na cidade que a SEMAT deve ter outras ações, 189 

como o lixo, as praias entre outras. Parabenizou a Polícia Militar e Civil, onde no 190 

assalto ocorrido no dia anterior na cidade prenderam os elementos, uma quadrilha 191 

do Tabocal. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, disse que se 192 

ver em outros municípios que a primeira dama quase sempre é a secretária de 193 

Assistência Social. Disse que já viu muitas ações da primeira dama que merecem 194 

louvor, como o mutirão de limpeza no hospital, doação de lençóis. Disse que nesta 195 

Casa nas gestões anteriores nunca viu os Assessores Jurídicos se fazerem 196 

presentes. Que acha louvável a Assessora Jurídica que é a que mais vem nesta 197 

Casa, pois o doutor João Mota não vinha, e quando ocorria de se fazer presente 198 

tinha que dar combustível e almoço. A questão de ficar no Plenário cabe aos 199 

Vereadores cobrarem. Relatou que às doze horas e trinta minutos acontecerá a 200 

reunião com a AVIB, como aprovado em Sessão. Convidou os Nobres Pares para a 201 

abertura do sexto campeonato da BR. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, 202 

Líder do PT, disse que a primeira dama apareceu no município boazinha. Que hoje 203 

todos sabem seus direitos, onde o MP ampara os que se sentem ofendidos. 204 

Enfatizou que há pessoas que se acham superior a outras pessoas, em razão de 205 

ocupar algum cargo. Que nos setores públicos precisam atender bem as pessoas, 206 

saber dialogar e ter respeito. Relatou que fará os encaminhamentos devidos, onde 207 

instala câmeras em tudo que é canto para fiscalizar os servidores e no momento em 208 

que vão fiscalizar o governo acham ruim. Com essas denúncias o governo deveria 209 

tentar era melhorar, conseguindo uma combi para carregar os trabalhadores e não 210 
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alugar carro para levar secretário em reunião ou comer em restaurante. Que devem 211 

verificar a questão do voluntariado, para estar dentro de setores que são de 212 

fundamental importância para a administração pública. Que na reunião do Conselho 213 

Municipal de Educação veio uma servidora que foi convidada a participar de uma 214 

reunião de planejamento em que a primeira dama era coordenadora de todo o 215 

processo. Com relação à Assessora Jurídica a mesma falhou com a sua pessoa, 216 

onde solicitou parecer desde o inicio do governo do atual Prefeito em relação aos 217 

servidores que haviam sido efetivados pelo concurso e depois exonerados. Disse 218 

que na Sessão passada cobrou em relação do projeto de construção do Museu, 219 

onde até o momento não receberam. Que se não apresentarem o Projeto entrarão 220 

com uma ação, em especial quanto à contratação de pessoas se vai ser por questão 221 

profissional ou por quem indica. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do 222 

PSDB, relatou que há muitos comentários em que há Vereadores desta Casa que 223 

indicaram funcionários para trabalhar na obra do Museu. Quanto ao Jurídico da 224 

Câmara, tem o seu pensamento, onde quando é de interesse do Presidente o 225 

Parecer sai rapidamente e quando não é do Executivo ou da Presidente é 226 

demoroso. Disse que não entendeu o Parecer Jurídico quanto a CPI, onde já 227 

encaminhou a outro advogado para análise. Quanto a SEMAT as ações ainda estão 228 

por ser explicadas, pois em reunião com o Prefeito o mesmo falou que fariam 229 

sindicância na secretaria e até o momento nada foi realizado. Que todos sabem que 230 

houve coisas escusas na SEMAT, atos ilícitos também e devem ser apuradas. Que 231 

não retira o que falou sobre o Jurídico da Câmara. Falou que nunca viu voluntário 232 

constranger funcionários em seu posto de serviço, onde viu a postagem quanto os 233 

servidores na caminhonete, e como querem municipalizar o trânsito se dentro da 234 

prefeitura funcionários andam na carroceria de veículos. O Vereador Jurandy Batista 235 

Dantas, Líder do PV, relatou que o ex secretário Almir Malcher contribuiu bastante 236 

no processo do selo verde no município. Quanto algumas situações colocadas nesta 237 

Sessão devem apurar os fatos para não fazerem julgamentos inadequados. Desejou 238 

a todos uma excelente semana santa. O Senhor Presidente relembrou que às doze 239 

horas e trinta minutos haverá nesta Casa reunião com a AVIB. Nada mais havendo a 240 

registrar declarou encerrada a Sessão Ordinária às onze horas e quinze minutos, a 241 

qual contou com a presença de todos os Vereadores.  242 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  243 

1º Secretário: Vereador Ulisses José Medeiros Alves -    244 
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2° Secretário: Jurandy Batista Dantas-  245 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  246 

Vereador Antonio Rocha Junior –  247 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  248 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  249 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  250 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa – 251 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -                                            252 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  253 
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