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

de Campos, tendo como primeiro secretário o Vereador Antonio Rocha Junior e 4 
como segundo secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. Implorando a 5 

proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Citou que esta 6 
Casa expedirá moção de condolências a família do Nobre Vereador Alaildo 7 
Abreu em razão do falecimento de seu genitor. Em continuidade os Nobres 8 
Vereadores fizeram seus pronunciamentos. O Vereador Jonas Palheta dos 9 

Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos regimentais prestou condolências 10 
ao Vereador Alaildo Abreu. Deu boas vindas ao Vereador Amarildo Rodrigues, 11 

onde o povo tem esperança no Legislativo, e infelizmente o povo não conhece 12 
muito bem o verdadeiro papel dos Vereadores, entretanto tem se empenhado a 13 
está atento de fazer esses esclarecimentos, e em especial dizer que não adianta 14 

ter um ou dois Vereadores defendendo a população, pois ou se tem a maioria ou 15 
não haverá êxito nas ações. Que são políticos e devem se propor a discursar e 16 

aceitar a opinião do povo, mas infelizmente quando se chega ao poder se 17 
esquece. Relatou que em abril do ano passado apresentou requerimento, 18 
aprovado por unanimidade, solicitando que fosse colocada placa de sinalização 19 

na Frei Vicente com a Felisberto Camargo, onde entregou pessoalmente ao 20 

secretário de infraestrutura e até hoje ainda não foi efetivado. Que o trabalho do 21 
Vereador não é somente aprovar requerimento, mas trazer as demandas da 22 
população a esta Casa. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, 23 

após os cumprimentos rotineiros solicitou que seria bom que a Presidência 24 
fizesse sorteio para os pronunciamentos, pois sempre é quem se pronuncia 25 
primeiro ou o Vereador Jonas Palheta. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, 26 

Líder do PSD, pediu um aparte e disse que o Senhor Presidente deve gostar do 27 
seu pronunciamento, ou deve ser seu fã. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, 28 
Líder do PSDB, relatou que o Vereador Amarildo Rodrigues, como forma de 29 
boas vindas deviam pronunciar-se primeiro. Relatou que há várias reclamações 30 
quanto ao atendimento no Hospital, onde uma senhora foi levar o seu filho de 31 

três anos e não foi atendida, entretanto o Estatuto da Criança e do Adolescente 32 
dispõe os mesmo deve ter prioridade no atendimento médico. Solicitou que o 33 

governo verificasse a situação, pois não é a primeira fez que isso acontece. 34 
Relatou que a greve dos caminhoneiros mostrou a força de uma classe, onde o 35 

Brasil é abastecido por esses profissionais que infelizmente não é reconhecido. 36 
Que por outro lado há desunião de um povo, pois enquanto lutavam estavam 37 
nas filas para comprar combustível. Enfatizou que colocou vários requerimentos, 38 
e um deles no início do mandato solicitando a construção de um PSF na 39 
comunidade de Nazaré e até o momento não obtiveram respostas. O Vereador 40 
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Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos de costumes, relatou 41 
que lamenta a saída do ex Vereador José Ocivaldo. Falou que faz tempo que a 42 
Câmara é dividida em dois blocos. Relatou que após o falecimento do seu pai 43 

passou a ver quanto vale a prata da casa. Que muita das vezes as pessoas são 44 
colocadas em um lugar para defender o interesse de alguém, onde não faz parte 45 

da oposição do governo e também não será situação, pois não fará política de 46 
brigas, mas a que ajude o povo. Enfatizou que na Câmara há quem se junte 47 
para se defender de algo que venha acontecer no futuro, e se posteriormente 48 
apresentarem alguma coisa contra a sua pessoa que venha a cassar o seu 49 

mandato podem ficar a vontade, porém nunca votará em cassação de qualquer 50 
Vereador ou Prefeito. Referiu-se a Vereadora Maria de Lourdes, que sempre foi 51 

oposição e continua com mandato. Relatou que em Belterra haviam três 52 
Vereadores problemático, Ernesto Domingues que está no km 140, Antonio 53 
Almada na comunidade de São Jorge e Reginaldo Lobo no Centro do município. 54 

Que será contra ao que acha errado e favorável ao que é correto. Expôs que no 55 
velório do seu genitor às três horas da manhã chegou o senhor José Menolli 56 

com a esposa, onde não está desabafando quem foi ou quem deixou de ir, onde 57 
faleceu a genitora do ex Vereador José Ocivaldo e não compareceu, porém o 58 
mesmo foi o primeiro que chegou ao velório de seu pai. O Vereador Amarildo 59 

Rodrigues dos Santos, do PSC, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres 60 

Pares e os demais presentes. Prestou condolência a família do Vereador Alaildo 61 
Abreu. Iniciou seu discurso agradecendo o governo municipal na pessoa do 62 
Prefeito Jociclélio Macedo, por ter lhe dado oportunidade de fazer parte da 63 

administração do município. Que foram eleitos para defender os projetos que 64 
beneficie a população e neste sentido foi que atendeu ao pedido do senhor 65 
Prefeito, onde foi um desafio, pois muita das vezes foi contra as posições do seu 66 

partido. Que a Prefeitura hoje está livre de uma dívida de mais de trinta milhões, 67 
sendo vinte e cinco milhões de contribuição com Receita Federal e INSS, três 68 
milhões com pagamentos de servidores, dois milhões com fornecedores e 69 
prestadores de serviço. Falou que saiu da Secretaria de Administração em 70 
comum acordo com o Prefeito, pois disse ao mesmo que o grande desafio foi 71 

cumprido. Que fará com que essa legislatura lembre do Amarildo como 72 
Vereador, que no momento a Prefeitura está com todas ou noventa por cento de 73 

suas dívidas pagas ou negociadas, como servidores municipais concessionária 74 
de energia elétrica. Que o Executivo hoje não passa por problemas de caixa, e 75 

está pronto a não desperdiçar qualquer recurso que venha para o município. 76 
Relatou que a burocracia emperra a administração pública. Que enquanto 77 
secretário foi muito cobrado quanto às manilhas para o km 108, onde foram 78 
compradas. Que o seu trabalho nesta Casa será o da boa vizinhança, onde hoje 79 
pode dizer que adquiriu conhecimento que não se consegue em banco de 80 
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universidade, mas na prática e convivência. O Senhor Presidente deu 81 
novamente boas vindas ao Nobre Vereador, que com todas as experiências 82 
vividas, poderá esclarecer algumas situações. O Vereador Rubiney de Miranda 83 

Braga, Líder do PP, após os cumprimentos rotineiros, relatou que esta Casa não 84 
irá ver votando na cassação de qualquer Vereador, pois o povo escolheu então o 85 

mesmo é que deve tirar. Que retiraram a ex Presidente Dilma e colocaram o 86 
Presidente Michel Temer, este que trabalha contra a população e está a beira de 87 
um caos. Prestou condolências ao Vereador Alaildo Abreu, onde se desculpou 88 
pela ausência no velório do seu genitor. Deu boas vindas ao Nobre Vereador 89 

Amarildo Rodrigues, onde o mesmo deveria ter assumido o mandato de 90 
Vereador, pois foi eleito, devendo agora conquistar a amizade e respeito dos 91 

Vereadores, uma vez que os requerimentos dos Vereadores encaminhados a 92 
administração nunca houve respostas, pois deixou a desejar como secretário. O 93 
Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos 94 

regimentais, prestou condolências à família do Vereador Alaildo Abreu. Em 95 
relação à questão de oposição ou situação o atual governo nunca teve oposição 96 

nesta Casa, onde o que realizam nesta Casa são apenas cobranças que 97 
qualquer governo vai ter, e se não puderem fazer isso que fechem as portas da 98 
Câmara, deixando gastar com o subsídio para Vereador. Que se o Prefeito 99 

entende como oposição ferrenha, o mesmo tem que ir para a medicina. Relatou 100 

que quem não está preparado para entrar na política, a ter dor de cabeça e levar 101 
críticas, que não entre. Relatou que o atual Prefeito já esteve nesta Casa como 102 
Vereador, disputou a eleição para Prefeito perdeu, fazendo oposição ao governo 103 

passado com denúncias em redes sociais assim como seu grupo. Que o Prefeito 104 
reduziu o salário dos servidores, onde alguns recebem oitocentos e setenta 105 
reais, e agora não podem ao menos fazer trabalho extra em razão do horário 106 

modificado. Expôs quando há benefícios as comunidades ninguém vota contra, 107 
entretanto não há resposta, e na legislatura passada o Senhor Presidente 108 
cobrava isso, e deu entrada a um Anteprojeto de Lei juntamente com o Vereador 109 
Jonas Palheta para que haja horário diferenciado aos servidores com ente 110 
deficiente, e completa-se dois meses e o Executivo não sinaliza qualquer ato, 111 

onde não depende dos Vereadores e sim do gestor, pois é sua prerrogativa. O 112 
Senhor Presidente relatou que é frequente sua cobrança quanto à situação, 113 

onde encaminhará ofício solicitando agilidade. A Vereadora Maria de Lourdes de 114 
Souza, Líder do DEM, após os cumprimentos regimentais prestou condolências 115 

à família do Vereador Alaildo Abreu. Deu boas vindas ao Vereador Amarildo 116 
Rodrigues. Relatou que esteve no km 135, onde foi entregue o carro para apoio 117 
e equipamentos para o PSF, adquiridos através de emenda parlamentar do 118 
Senador Paulo Rocha. Esteve no km 108, onde os trabalhos estão para ser 119 
finalizados e a ponte do Açaizal do Prata teve os reparos concluídos. Participou 120 
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da reunião do Grupo de Gestão Integrada – GGI, tendo várias apresentações da 121 
cadeia produtivas, direcionadas ao desenvolvimento sustentável de Santarém e 122 
região. Esteve no Centro Regional em audiência, onde foi colocada a intenção 123 

de uma ação coletiva junto ao Ministério Público Federal quanto a Inspeção 124 
Veicular Obrigatória, referente à mudança de característica e ocorrência de 125 

sinistro ser realizadas somente em Belém e Marabá. Relatou que há 126 
necessidade de manutenção em algumas vias do município. Expôs que nesta 127 
Casa os projetos e requerimentos que beneficiam a população foram aprovados 128 
nesta Casa. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, não fez uso da 129 

palavra no primeiro expediente. O Senhor Presidente reforçou que cobrará 130 
oficialmente que as respostas quantos aos documentos aprovados nesta Casa 131 

tenha celeridade. Disse que sempre expressou que todo governo sem oposição 132 
e governo preguiçoso. Em seguida concedeu intervalo de dez minutos. Após o 133 
intervalo passou a palavra ao segundo secretário para leitura dos documentos. 134 

Requerimento n° 05/2018 de autoria do Vereador Jonas Palheta dos Santos – 135 
solicita sinalização de trânsito na rua Frei Vicente com a Felisberto Camargo 136 

(sinalização vertical), e enfrente a Escola Sagrada Família (sinalização 137 

horizontal). Aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente relatou que 138 

nesta data haveria reunião com a Diretora do Hospital, porém a mesma foi 139 

convocada a comparecer na SESPA, onde ficará agendada para a próxima 140 

terça feira. Logo após passou a palavra aos Vereadores para as 141 

considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 142 

agradeceu a presença de todos os presentes na Sessão. Relatou que o 143 

Poder Legislativo é independente, e de maneira nenhuma podem deixar de 144 

denunciar um ato errado, sendo obrigação votar nos projetos viáveis ao 145 

município. Relatou que na Constituição federal não há a função de Líder do 146 

Governo, onde é uma cultura arcaica que vem se perpetuando até hoje, onde 147 

o país vem passando por um processo de mudanças e quem não entender a 148 

mensagem do povo ficará no meio do caminho. Que não é oposição, mas 149 

devem denunciar o que há de errado. Relatou que no início da legislatura 150 

havia apenas dois Vereadores considerados oposição, e nunca viu os 151 

Vereadores do Partido dos Trabalhadores votarem contra projetos que 152 

beneficie a população. Expôs que a denúncia quanto a SEMTEPS não está 153 

sendo oposição, e sim orientando o governo a combater o que é ruim, onde 154 

por não aceitar a justificativa do ex secretário de Trabalho e Promoção Social 155 

denunciou no Ministério Público. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder 156 

do PSDB, agradeceu a Deus pela oportunidade. Prestou condolências ao 157 

Vereador Alaildo Abreu, onde relacionamento duradouro infelizmente é 158 

comum acontecer. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, PT, relatou que 159 
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devem fazer algo pelo pai e pela mãe enquanto estão vivos. Agradeceu a 160 

Deus pela oportunidade e convidou todos para a próxima Sessão. Relatou 161 

que sempre se deu bem com o Senhor Presidente, onde depois da morte do 162 

seu genitor passou analisar algumas situações. Que por várias vezes ouviu o 163 

Vereador Antonio Rocha Junior defender seu genitor, onde não gostaria de 164 

ouvir dizer que o seu pai é ladrão, pois irá lhe ofender também. O Vereador 165 

Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, registrou a emenda destinada ao 166 

município da Deputada Federal Julia Marinho, no valor de cento e oitenta mil 167 

reais para aquisição de uma ambulância Tipo A. Relatou que o Vereador 168 

Rubiney disse que era culpado em relação a não respostas dos 169 

requerimentos, porém são protocolados no gabinete do Prefeito, sendo uma 170 

decisão política, onde na maioria das vezes o secretário de administração 171 

não tem esse conhecimentos, a não ser que o Prefeito destine a secretaria. 172 

Enfatizou que na próxima Sessão estará protocolando requerimentos 173 

solicitando aquisição de dois parques infantis, um para a Estrada 08 e outro 174 

para a Estrada 10. Relatou que o Prefeito está em Belém realizando 175 

cobranças junto ao Governo do Estado quanto ao asfalto da Estrada 04 e 176 

Estrada 08. O Senhor Presidente indagou o Nobre Vereador, ex secretário de 177 

administração quando será a licitação para aquisição de três tratores, 178 

emenda do Deputado Hélio Leite. O Nobre Vereador Amarildo Rodrigues, 179 

relatou que infelizmente não tem essa resposta, porém averiguará a situação. 180 

O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, agradeceu a presença 181 

de todos e os convidou para a próxima Sessão. O Vereador José Helivelton 182 

de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que há dois meses a população do km 183 

108 estava ilhada. Que o papel do Vereador é visitar as comunidades, 184 

verificando as demandas. Relatou que lhe chamou atenção a saída do 185 

Secretário de Saúde de Santarém, onde o mesmo atendia enquanto médico 186 

e Secretário. Que espera que em Belterra o Ministério Público não seja 187 

incoerente com a situação do município, onde o Prefeito visita 188 

esporadicamente uma comunidade. Agradeceu a presença de todos. A 189 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, enfatizou que o 190 

Prefeito tem trabalhado a noite em Santarém não prejudicando em nada seu 191 

trabalho enquanto Prefeito, sendo os plantões principalmente aos fins de 192 

semana. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, cumprimentou 193 

todos os presentes pediu desculpas pelo seu atraso. Relatou que a 194 

Secretaria de Infraestrutura tem um planejamento a ser seguido. Prestou 195 

condolências ao Vereador Alaildo Abreu. Justificou sua ausência na próxima 196 

Sessão. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, prestou 197 

condolências ao Vereador Alaildo Abreu. Deu boas vindas ao Vereador 198 
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Amarildo Rodrigues. Relatou que em conversa com o ex secretário e atual 199 

Vereador quanto a emenda de cem mil reais de autoria da Deputada Federal 200 

Elcione Barbalho continua no sistema, onde mais uma emenda destinada 201 

pelo MDB. Que quando o Vereador Rubiney Braga fala do Presidente Temer, 202 

o mesmo está arrumando a casa, precisando ajustar as despesas. Relatou 203 

que infelizmente quem está no poder precisa tomar medidas que 204 

desagradam. O Senhor Presidente prestou condolências a família do 205 

Vereador Alaildo Abreu, onde seu genitor era amigo particular.                  206 

Nada mais havendo a registrar o Senhor Presidente declarou encerrada a 207 
Sessão Ordinária às onze horas e vinte e oito minutos, que contou com a 208 
presença de dez Vereadores, estado ausente o Vereador Ulisses José Medeiros 209 

Alves.    210 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  211 

1º Secretário: Antonio Rocha Junior –  212 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  213 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  214 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos -  215 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro –  216 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  217 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -    218 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  219 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  220 
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