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Ata da décima oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, 1 

realizada aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, com início 2 

às nove horas e quinze minutos, sob direção do Senhor Presidente Sérgio 3 

Cardoso de Campos, tendo como primeiro secretário o Vereador Ulisses José 4 

Medeiros Alves e como segundo secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. 5 

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

Em continuidade os Nobres Vereadores fizeram seus pronunciamentos. O 7 

Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos 8 

regimentais relatou que o tempo está passando e há mais de oito anos não é 9 

realizado um trabalho sério de recuperação nas ruas do município, onde não 10 

sabe qual o projeto da secretaria de infraestrutura, pois só fazem a raspagem. 11 

Relatou que o centro do município está abandonado, onde o ano passado 12 

solicitou a revitalização dos bancos da praça, onde até o momento está só o 13 

vergalhão. Que no Bairro de Santa Luzia a estrada está em precárias condições, 14 

e esta Casa tem que ter atitude e cobrar do governo. A Vereadora Auseni da 15 

Silva Monteiro, Líder do PSDB, após os cumprimentos rotineiros enfatizou que 16 

uma das competências do Vereador é fiscalizar, denunciar o que o povo trás, 17 

porém o governo que está aí antes mesmo de falarem alguma coisa já aparecem 18 

lhe intimidando, impedindo que muitos Vereadores venham a falar alguma coisa. 19 

Que o trabalho de Vereador não é vim na Tribuna e dizer que foi na BR 163, que 20 

tirou foto com alguém ou foi em tal lugar, mas sim de zelar pelo bem estar do 21 

município, observando as suas demandas. Que esse é um governo que só tem 22 

fofoca, desde o Prefeito ao gari que limpa a rua, só puxa saco, exceto os 23 

concursado que ainda não se calaram para esse governo. Disse que pediu de 24 

porta em porta voto para o governo, onde acreditava na mudança, onde estudam 25 

e aprendem que nem sempre a evolução é o melhor e foi o que aconteceu. 26 

Quanto aos funcionários que estão recebendo em dias com salários reduzidos, 27 

onde quem ganhava dois mil e duzentos, hoje recebem mil e duzentos, porém a 28 

folha de pagamento tem mais de cem mil reais no pagamento de assessores, 29 

onde tem assessor que ao menos cumpre horas e estar lá na folha de 30 

pagamento. Que o site da transparência não é atualizado há muito tempo, aí 31 

vem um secretário que compra peça pro carro dele e tem cara de pau em dizer 32 

que foi erro na empresa. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 33 

relatou que o governo está mais focado em perseguir quem discorda do seu 34 

posicionamento do que olhar os problemas da cidade. Que o Portal 35 
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Transparência, facebook aceita tudo o que se coloca, onde posteriormente o 36 

TCM fiscalizará. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, relatou 37 

o Vereador Alaildo Abreu realizou algumas cobranças e foram dizer que era 38 

quem mandava o Nobre Vereador discursar, como se tivesse autoridade sobre o 39 

mesmo. Que no dia em que este governo aprender que fofoca não governa a 40 

cidade, e não deve ser levada em consideração.  Que enquanto isso as coisas 41 

do município andam pra trás o areal ainda não está legalizado. Que esta Casa 42 

possa convocar a Secretária da SEMAT para dar explicações. Relatou que os 43 

Vereadores são pára-choques do Governo, pois são xingados, dizem que 44 

ganham e não fazem nada. Que o prefeito não tem condições de verificar todas 45 

as demandas do município, onde os Vereadores são para ajudar nessas 46 

averiguações, porém se não podem fazer isso que fechem as portas da Câmara. 47 

Que não é contra o salário do médico, porém o enfermeiro que ganha hum mil 48 

quatrocentos por mês e serve como médico. O Vereador Alaildo Abreu dos 49 

Santos, do PT, após os cumprimentos regimentais, relatou que no sábado 50 

esteve nesta Casa o Senador Paulo Rocha e os deputados, Zé Geraldo e Airton 51 

Faleiro, na entrega do carro para o km 135, onde pode verificar a falta de 52 

vontade do governo, pois foi marcada para as quinze horas a entrega e o 53 

mesmo ainda estava sendo adesivado. Expôs que não tem nada contra 54 

ninguém, mas sim como as coisas ocorrem. Relatou que não sabe qual o 55 

problema dos Vereadores exporem as demandas do município.  Que não tem 56 

explicação ceder o areal para outras pessoas que não é do município tomar 57 

conta. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, pediu um aparte e 58 

relatou que esse é um  fato corriqueiro deste governo. O Vereador Alaildo Abreu 59 

dos Santos, do PT, prosseguiu expondo que quando o Wilmar saiu para pegar 60 

quatro metros de brita e duas dúzias de madeira no Pindobal prenderam seu 61 

veículo, e quando trouxe a nota a Secretária disse que a nota deveria ser de 62 

quem fornece os materiais ao mesmo, onde uma empresa totalmente legalizada 63 

não poderia emitir uma nota. Que na terça feira passada um senhor que deixava 64 

material na invasão, teve o carro apreendido.  Relatou que as coisas devem ser 65 

feitas aos grandes e aos pequenos, onde há uma agilidade para fiscalização, 66 

porém o senhor Antonio da Maflope há oito meses deu entrada em um processo 67 

para criação dos peixes e serrar alguns paus que estão no caminho e a SEMAT 68 

se quer foi fazer a fiscalização. Que no Amapá há uma castanheira que está 69 

quase caindo no campo, onde no dia que o time resolver retirar, garante que no 70 
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prazo de uma a duas horas a fiscalização estará lá. Que em conversa com o 71 

secretário da SEMOVI, acredita que seja o mais imparcial, pois ao menos 72 

conversa. Disse que Vereador nesta Casa não tem força pra nada, e em geral 73 

dia vinte recebe seu pagamento e fora isso nada a mais. Relatou que o senhor 74 

Patrocínio estava falando que Vereador ganha seis mil reais e só vem uma vez 75 

na semana, este que por várias vezes foi candidato e o povo não o escolhe 76 

como representante. Disse que em conversa com o dono da IMC, onde o 77 

mesmo falou que não sairia um bueiro sem o pagamento adiantado, pois caso 78 

contrário não receberiam o dinheiro. Findou dizendo que o que lhe repassarem 79 

de denúncia falará nesta Casa, onde não se intimida e se acharem que é quebra 80 

de decoro, pois já viram coisas piores nesta Casa, onde dois Vereadores só não 81 

foram na porrada porque não deu certo e hoje vem colocar limites e ou se vai de 82 

encontro com a idéia de alguém devem olhar o que falam. O Vereador José 83 

Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, após os cumprimentos rotineiros iniciou 84 

falando que infelizmente a infraesturutra é vinculada a administração, não tem 85 

recursos próprios, porém há a força de vontade do Secretário Zé Luis. Que 86 

enquanto Vereador faz o seu papel, fiscalizando e verificando as demandas do 87 

município. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, não fez uso da 88 

palavra. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, se absteve de seu 89 

pronunciamento. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 90 

após os cumprimentos rotineiros, relatou que Vereador eleito assim como o 91 

Prefeito pelo povo, e quem estar no dia a dia com a população e naturalmente 92 

as demandas vão surgindo. Que o Prefeito depois de eleito sumiu, onde se 93 

estivesse mais presente na comunidade iria saber o que é colocado pelos 94 

Nobres. Que querer governar um município sem receber críticas é impossível, e 95 

o mesmo não precisaria disso, pois é medico e ter dor de cabeça, instalar 96 

câmera para ver o que os Nobres falam, onde deveria era está cuidando da 97 

medicina, pois política é para quem gosta de gente, e não quem quer intimidar 98 

com processos jurídicos. Lembrou que na legislatura passada quando se 99 

tampava os buracos do Trevo com cimento, onde até mesmo o ex Vereador 100 

Damião Bandeira ajudava, eram criticados, onde no momento ao menos piçarra 101 

é colocado no local. Disse que há uma defasagem muito grande nos salários dos 102 

servidores. Relatou que o secretário de infraestrutura lhe informou que as 103 

manilhas seriam encaminhadas ao km 108, onde são situações em que a 104 

população deve saber. Comentou que o governo do estado abandonou Belterra, 105 
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onde há máquinas do governo Ana Júlia, e espera que o ao menos os quatro 106 

quilômetros de asfalto chegue ao município, onde será a única coisa que o 107 

mesmo deixará no município. Cobrou do senhor Presidente desta Casa, onde 108 

quando esteve apresentando nesta Casa juntamente com o Vereador Jonas 109 

Palheta documento que solicita carga horária diferenciada para servidor com 110 

parente com deficiência, dependendo exclusivamente do Prefeito encaminhar o 111 

documento a esta Casa. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do 112 

DEM, após os cumprimentos regimentais, expôs que nesta Casa esteve 113 

acontecendo o lançamento do Programa da Rede Cegonha. Relatou que esteve 114 

na SEMSA verificando os motivos na demora do agendamento de exames, onde 115 

a informação que obteve é que há uma grande demanda. Que o Instituto 116 

Tapajós esteve em Brasília articulando junto aos deputados o andamento do O 117 

Projeto de Lei para a criação do Estado do Tapajós, ficando reagendado uma 118 

audiência para junho com o Presidente da República. Quanto ao secretário de 119 

infraestrutura relatou que o mesmo é centrado, experiente e trabalhou para 120 

grandes empresas. Que o trabalho de recuperação da ponte do Açaizal do Prata 121 

será concluindo neste dia. Que o Prefeito pretende colocar quatro frentes de 122 

trabalho simultaneamente. Quanto à manilhas, o material já está na comunidade. 123 

Enfatizou que estará reforçando um requerimento de sua autoria solicitando 124 

muros nas escolas, uma vez que necessidade e caso necessário parceria. 125 

Quanto ao veículo do km 135 não esteve no ato da entregue porque não sabia. 126 

Informou que o pagamento dos servidores foram liberados no dia anterior. O 127 

Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, após os cumprimentos de estilo 128 

relatou que o município tem inúmeras estradas, onde espera que as da região 129 

do Tapajós que está com dificuldades de acesso sejam realizados os serviços. 130 

Disse que muita das vezes os secretários esbarram na falta de recursos, e 131 

espera que algumas demandas sejam resolvidas. O Vereador Ulisses José 132 

Medeiros Alves, do PSDB, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os 133 

demais presentes. Relatou que dificilmente será candidato a algum cargo eletivo 134 

em razão de não conseguirem ver as coisas acontecerem, onde a ganância do 135 

poder é maior do que a melhoria para a população. Que em alguns momentos 136 

sente-se envergonhado em não poder legar a população o que precisam. Que 137 

está indo para Piquiatuba de ônibus e está sentindo o que o povo sente, em 138 

relação as estradas. Cientificou que os Vereadores têm poder para convocar 139 

essa secretária, onde se estivem disponíveis assinam o Requerimento e o 140 
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Presidente convoca. Que unidos tem uma força muito grande, porém separados 141 

enfraquecem. Relatou que foi informado que na quarta feira haviam varias 142 

pessoas da BR 163 para agendamento as dez e meia da amanhã, porém o 143 

médico que ganha quarenta mil reais e seiscentos só chegou as três e meia da 144 

tarde, onde disse que era quem mandava no hospital, chamando a polícia. Disse 145 

que está a vinte anos em sala de aula, e já teve diversos problemas em sua 146 

vida, mais nunca chegou maltratando qualquer aluno por problemas pessoais. 147 

Que se todos os secretários não arregaçarem as mangas, tirarem o salto alto, 148 

não se verá nada, onde a comunidade de São Jorge está completamente 149 

abandonada. Que na comunidade de Takuara fez a compra de tijolo e PVC para 150 

a escola. Disse que não se preocupa com quem diz que ganham muito, pois tem 151 

a consciência que jamais deixará de atender uma pessoa que precisa de 152 

remédio. O Senhor Presidente relatou que todos autorizaram que a próxima 153 

Sessão o segundo expediente seja utilizada pela Diretoria do Hospital. 154 

Agradeceu o Senador Paulo Rocha pela disponibilização de cem mil reais em 155 

emendas, onde está com toda documentação do material comprado, o qual 156 

ficará disponibilizado na secretaria. Que enquanto Presidente da Casa esteve 157 

recebendo os o ex prefeito Geraldo Pastana, Deputados Airton Faleiro, Everaldo 158 

Martins e Zé Geraldo e Senador Paulo Rocha. Em continuidade concedeu 159 

intervalo de dez minutos. Após o intervalo o Senhor Presidente relatou que na 160 

Sessão anterior houve a votação do Projeto de Emenda Modificativa n° 161 

001/2018 de autoria dos Vereadores Ulisses Medeiros, Jurandy Batista, Alaildo 162 

Abreu, Auseni Monteiro, Jonas Palheta dos Santos, José Helivelton, Rubiney de 163 

Miranda que dispõe sobre alteração no § 3° do Art. 1°, Art. 7°, II do Art. 16°, Art. 164 

20, Art. 32, Art. 21, X, §1° do Art. 25, V do Art. 37°, I do Art. 38 e cria o Art. 24-A 165 

no Regimento Interno da Câmara Municipal de Belterra, porém de acordo com o 166 

Art. 26 e Art. 28, VI monocraticamente colocará em arquivo, onde se qualquer 167 

Vereador tiver alguma dúvida neste sentido que faça em ofício e encaminhe a 168 

Presidência desta Casa. Em continuidade passou a palavra aos Vereadores 169 

para as considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do 170 

PSD, relatou que as propostas de modificações a Lei Orgânica são para 171 

melhorias no processo legislativo, onde o Regimento Interno da Casa é de mil 172 

novecentos e noventa e oito. Que sete Vereadores assinaram a proposta, porém 173 

a minoria é contra. Relatou que há somente uma Sessão durante a semana, 174 

com direito a doze minutos de pronunciamento. O Vereador Ulisses José 175 
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Medeiros Alves, do PSDB, pediu um aparte e realizou a leitura do Oficio de sua 176 

autoria encaminhado a Presidência da Casa o qual expõe a sua renúncia da 1ª 177 

Secretaria, onde após a leitura pediu licença para se retirar da Mesa. O Senhor 178 

Presidente relatou que de acordo com o Regimento e Lei Orgânica farão a 179 

substituição. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, relatou que 180 

o que a Presidência fez é uma comprovação de que a Câmara é um puxadinho 181 

da Prefeitura e as decisões não são tomadas pelo Regimento Interno da Casa. 182 

O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que proposta de 183 

modificação ao Regimento Interno só não passou em razão da solicitação de 184 

eleição em junho para a Presidência da Casa. Relatou que o médico chaga o 185 

horário que quer e ainda se altera, porém podem observar o jeito de quem 186 

governa. O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, agradeceu a 187 

Deus pela oportunidade e os convidou para a próxima Sessão. O Vereador 188 

Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, não fez uso da palavra. O Vereador 189 

Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, parabenizou o Senador Paulo Rocha 190 

por disponibilizar emenda ao município. O Vereador José Helivelton de Noronha 191 

Lima, Líder do PT, relatou que a maioria verificou a necessidade de alterar o 192 

Regimento, uma vez que houve alterações na Lei Orgânica, que na época era 193 

benéfica ao governo. Disse que achou incoerente a decisão do Presidente, pois 194 

precisam revisar o Regimento Interno que está completamente defasado. 195 

Enfatizou que as escolas estão sentindo falta do apoio em relação das bandas, 196 

onde anteriormente participavam, e desde o ano passado está sendo deixado de 197 

lado. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, expôs que foi 198 

mencionada a questão do médico, porém talvez não esteja falando do doutor 199 

Paulo Henrique, pois é uma pessoa muito equilibrada e acessível. O Vereador 200 

Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, relatou que a proposta de mudanças ao 201 

Regimento Interno visaria dar um melhor andamento ao processo legislativo. 202 

Agradeceu a Deus pela oportunidade. Nada mais havendo a registrar o Senhor 203 

Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária às onze horas e vinte e oito 204 

minutos, que contou com a presença de todos os Vereadores.   205 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  206 

1º Secretário: Ulisses José Medeiros Alves –  207 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  208 
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Vereador Antonio Rocha Junior -  209 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  210 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro –  211 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  212 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -    213 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa – 214 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  215 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  216 
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