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Ata da décima quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, 

realizada aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, com início às 

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

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

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

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

Justificou a ausência da Vereadora Maria de Lourdes em razão de fortuito 

familiar. Em continuidade os Nobres Vereadores fizeram seus 

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

os cumprimentos rotineiros enfatizou que é autor de requerimento que solicita 

melhorias na Praça Brasil, iluminação e bancos e está fazendo aniversário de 

aprovação e ao menos tiveram respostas. Que é uma falta de respeito o 

Prefeito não responder os documentos de autoria dos Vereadores, 

desmoralizando o Legislativo, sentindo-se envergonhado com a população 

quando os cidadãos fazem solicitação e diz que fará requerimento ou 

indicação, onde as pessoas fazem é sorrir, pois sabem que não serão 

atendidos. Expressou que o município continua patinando na incompetência 

das pessoas que estão à frente de alguns cargos, onde um ano e cinco meses 

não conseguiram regularizar o areal e a prefeitura permanece a utilizar de 

forma clandestina o local. Que apresenta requerimento reiterando o documento 

anterior o qual solicita a recuperação da Praça Brasil na área da iluminação e 

bancos da praça. Defendeu outro requerimento o qual solicita melhorias na 

Estrada 04 no perímetro até a Estrada 07, incluindo a via no Programa Asfalto 

na Cidade, onde a Vila 129 está isolada do centro da cidade. Que na referida 

comunidade a escola funciona clandestinamente no barracão comunitário, 

onde ao menos o governo passado e o atual firmaram acordo para pagar 

aluguel em razão de a associação ceder o espaço. Que o local deveria ser 

utilizado para o trabalho social e atendimentos médicos. A Vereadora Auseni 

da Silva Monteiro, Líder do PSDB, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres 

Pares e os demais presentes. Que nos últimos dias verifica-se o mar de 

corrupção dentro do poder público, não só nos estados e município, mas na 

escala federal. Relatou que devem prezar pela transparência, onde a prestação 

de contas do Executivo deve ser apresentada ao menos uma vez a cada três 

meses, onde há informações que há pessoas que trabalham como assessores 

que nem do município são. Relatou que apresenta nesta Casa Requerimento 
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que solicita a reforma da creche do km 49, pois precisam de um ambiente 

escolar adequando para o aprendizado. Relatou que há necessidade de 

melhorias de algumas vias do município, e reitera a solicitação do Vereador 

Jonas Palheta. Relatou que esteve solicitando a disponibilização de passagem 

para que possa junto a deputados estaduais possam requerer recursos para o 

município. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos 

de estilo enfatizou que o campeonato do BR 163 foi realizado com sucesso e 

agradece a todos que estiveram contribuindo, como deputado Airton Faleiro, 

Presidente da Câmara de Santarém Antonio Rocha. Relatou que em conjunto 

com os Vereadores Ulisses Medeiros e José Helivelton realizaram visita na 

área do Tapajós, onde deixaram claro que poderiam contar com apoio. Quanto 

ao PSF do km 135 relatou que os computadores que haviam sido enviados ao 

PSF havia retornado em razão da necessidade de formatação, onde material 

valioso não ficou na localidade, como aparelho de ultrasson, sabendo da 

existência e não do paradeiro, onde não sabem qual a rincha que o mesmo tem 

com aquela população. Outra demanda colocada pelo Nobre foi quanto à 

merenda escolar, onde tem escolas há quinze dias sem receber um quilo de 

açúcar, e em visita na escola da comunidade a qual faz parte e constatou que 

por mês recebem três quilos de açúcar, local que recebe cento e dezessete 

alunos por dia. Relatou que lhe chamou atenção foi à borracharia localizada no 

Trevo a qual a SEMAT deu uma relação de procedimentos para que a mesma 

venha a funcionar, caso contrário com trinta dias será fechado, onde há 

necessidade de estudo por parte de engenheiro para o funcionamento. Falou 

que a SEMAT deveria ir até a SEMOVI, pois tudo é a céu aberto. A Vereadora 

Auseni Monteiro, do PSDB, solicitou que o Nobre Vereador realizasse a leitura 

da relação de procedimento. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, em 

continuidade o Nobre Vereador realizou leitura do documento que solicita: 

declaração e informação ambiental modelo da SEMAT, requerimento padrão 

pela SEMAT de solicitação de licenciamento, cadastro da atividade/ SEMAT, 

cópia autenticada dos documentos pessoais do representante legal do 

empreendimento, documento do terreno com cópia autenticada, certidão da 

Prefeitura Municipal declarando que o local e tipo de empreendimento ou 

atividade está em conformidade com a legalidade aplicada no uso de ocupação 

do solo com cópia autenticada, comprovante de recolhimento da taxa do DAM, 

plano de agenciamento de resíduos sólidos, bacia de contenção para troca de 
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óleo de forma a garantir sua eficiência em caso de vazamentos de combustível 

ou lubrificante conforme Normas Brasileiras. A Vereadora Auseni Monteiro, do 

PSDB, disse que tem certeza que a SEMOVI cumpre com tudo isso. Que 

anteriormente um funcionário foi chamado atenção em razão de ter registrado 

uma foto de outros funcionários na carroceria de uma caminhonete da 

Prefeitura indo trabalhar. Falou que essas solicitações são inviáveis, onde será 

que farão isso com os lava jatos?. Que acontecerá a mesma coisa que fizeram 

com o areal, onde cada projeto a ser solicitado por um engenheiro não custa 

menos de dois mil reais. Que o município precisa arrecadar, porém a certas 

situações que são um absurdo, onde se um pobre coitado que não tem nem 

moto ou carro vier até a SEMAT não será atendido, pois na secretaria as 

pessoas são atendidas conforme a roupa que estão vestindo. O Vereador 

Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que no lava jato do senhor Luis, 

cobraram seis ou oito mil reais pelo poço que foi cavado em sua propriedade. 

Que a Prefeitura deveria ter vergonha e colocar a água na casa das pessoas e 

não fazer uma palhaçada dessas com quem usou recursos próprios. O 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, após os cumprimentos de 

rotina parabenizou o Prefeito que está trabalhando em prol da população. 

Enfatizou que foi realizada manutenção na bomba do microssistema de Porto 

Novo. Relatou que infelizmente há borracharias que jogam óleo no chão 

contaminado o solo. Expôs que aconteceu no município o mutirão para exame 

de vista de forma grátis. Comentou sobre atividades realizadas pelo CRAS 

como aula de dança, capoeira, artesanato, aula de violão. O Vereador Antonio 

Rocha Junior, Líder do MDB, não se pronunciou no primeiro expediente. O 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após os cumprimentos 

rotineiros relatou que em conversa com a secretária de meio ambiente foi 

informado que no mês de maio a mesma estaria resolvendo a situação do areal 

do município, Que a construção da creche do quilômetro km 49 está 

precisando de areia grossa e no município não há, onde fizeram um documento 

e protocolaram junto a SEMAT e até o momento não foi dada resposta quanto 

à liberação para a extração do minério. Que no início do mandato entrou com 

documento solicitando a construção da creche do km 49 sendo aprovado nesta 

casa por unanimidade e aguardam que um engenheiro do município faça o 

projeto da obra. Referente ao aniversário de Belterra esteve presente o parque 

do deputado Wladimir Costa este que ajuda muito município, destinando 
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emenda de trezentos mil reais, um ônibus escolar, um carro tipo Ranger. 

Registrou a ajuda do empresário Paulo Barrudada na doação de ônibus para 

levar as atletas de futebol feminino até Santarém. O Vereador José Helivelton 

de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos protocolares relatou o 

que anteriormente em reunião nesta casa ficou agendada uma sessão nas 

aldeias indígenas do município a fim de tratar sobre a questão da Educação 

nas localidades. Que juntamente com Vereador Ulisses Medeiros e Alaildo 

Abreu estiveram nas comunidades, e lá foi colocado que os profissionais da 

Educação estão trabalhando sem contrato com executivo municipal, que no 

momento esperava a presença do Prefeito e do Secretário Municipal de 

Educação e demais Vereadores, porém não compareceram. Que infelizmente 

os órgãos que têm poder de decisão não estiveram presentes como o 

Ministério Público que não é a primeira vez que vem se omitindo, não se 

fazendo presente em audiências públicas no município. Que a única 

comunidade indígena que tem prédio para o funcionamento de escola é de 

Marituba. Que receberam uma relação de demandas, porém infelizmente a 

Câmara não executa, legisla. Outro descaso do governo Municipal é quanto ao 

travessão do km 108, pois há mais de um mês o Igarapé cortou a estrada e até 

o momento nada foi resolvido por conta de treze manilhas, tem certeza que o 

mesmo não chega ao teto para realização de licitação. Relatou que o km 108 

não passou para o município de Mojuí dos Campos, pertence à Belterra. 

Relatou que juntamente com Vereador Jonas Palheta é autor de um 

anteprojeto que solicita a questão de horário especial para servidores que 

tenham entes com deficiência aprovado em vinte e oito de março protocolado 

no dia dez de abril dando tempo o suficiente para uma resposta. O Vereador 

Ulisses Medeiros, do PSDB, solicitou uma parte para relatar que após o 

encerramento da sessão precisam se reunir com a assessoria jurídica da Casa 

e verificar os procedimentos, pois as duas leis em questão já estão 

sancionados, pois o Prefeito tinha quinze dias para dar uma resposta e se não 

houve a lei já existe em razão de não ter vetado. O Vereador José Helivelton 

de Noronha Lima, Líder do PT, prosseguiu expondo que na sessão em que foi 

votado e aprovado o referido projeto o Senhor Presidente relatou que iria 

promulgar o referido documento. O Senhor Presidente relatou que esteve 

verificando a situação se foi promulgada ou não que até o momento não 

receberam resposta onde há a Lei Federal Romário que já prevalece. O 
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Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que quando 

traz essa a Casa alguma demanda é em razão da solicitação dos munícipes. 

Que há servidores com problemas de saúde e há secretaria que está se 

recusando atender a solicitação do médico quando concede atestado a 

servidores. Que o discurso é que se não for trabalhar ou paga-se um substituto 

ou será descontado do salário, infelizmente as pessoas que estão ocupando 

cargos públicos não estão se colocando no lugar das outras pessoas e que 

esses cargos são passageiros. A Vereadora Auseni Monteiro, Líder do PSDB, 

pediu um aparte e relatou que não entende o porquê dos funcionários públicos 

do município não ter esse direito. O Vereador José Helivelton de Noronha 

Lima, Líder do PT, relatou que a secretaria envolvida é a de educação onde até 

parece que o servidor público tem que ter um prazo para ficar bem de saúde 

sendo o total de quinze dias. Que esse tipo de ação é desumano e é uma 

vergonha. Que infelizmente alguns deixam o cargo subir para cabeça e daqui 

um tempo estarão juntos aos plebeus. Quanto à escola do bairro de Santa 

Luzia a mesma está em uma situação complicada onde foi dado um prazo para 

a reforma de um dos pavilhões da antiga escola. Seria bom uma nova reunião 

para fazer o intermédio entre executivo. Quanto ao desporto expôs que é autor 

do projeto gol de placa onde infelizmente o projeto paralisou, o mesmo não é 

um cabide de emprego, há todo um trâmite no acompanhamento dos alunos 

quanto ao rendimento escolar. O Vereador Jonas Palheta, Líder do PSD, pediu 

uma parte e parabenizou o desporto, pois se não fosse o esporte a 

programação do aniversário de Belterra não teria acontecido uma vez que se 

ouve no município que a programação foi um festival de peladas e não 

folclórico ou gincana. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, não fez 

uso da palavra no primeiro expediente. O Vereador Ulisses José Medeiros 

Alves, do PSDB, após os cumprimentos de estilo iniciou seu discurso falando 

sobre a viagem que realizou as comunidades no Tapajós em companhia dos 

Vereadores José Helivelton e Alaildo Abreu onde foram bem recebidos, 

acompanhados do presidente Sindicato dos Trabalhadores da Educação, 

visitaram os logradouros públicos como escola e posto de saúde. Participaram 

na Aldeia de Bragança da reunião a qual debate o futuro das crianças que tem 

o mesmo direito dos que moram no centro da cidade, onde até o momento os 

moradores da região não entendem a resolução do Senhor Prefeito que 

devolve o ensino indígena a Secretaria de Estado de Educação argumentando 

mailto:poder.legislativo_belt@hotmail.com


 

 

PODER LEGISLATIVO                              
CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA 
VILA AMERICANA Nº 213 CENTRO    CEP: 68143 – 000 
CNPJ: 01.614.120/0001 – 41    FONE/ FAX: 35581152 
EMAIL: poder.legislativo_belt@hotmail.com 

 
 

ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BELTERRA, REALIZADA AOS OITO DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS 
MIL E DEZOITO. 

 

 

6/10 
 
 

 

que a prefeitura não dispõe de recursos para atender aquela população. O 

Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, pediu um parte e expôs 

que a população pediu para ter Jociclélio Macedo como prefeito. O Vereador 

Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, prosseguiu expondo que infelizmente a 

população votou acreditando em uma mudança que seria a melhor e 

infelizmente a bandeira de governo Livre para o progresso não há como seguir 

sem educação, pois é a base para o progresso. Que seguindo pelas 

comunidades verificaram as grandes crateras que se formaram nas estradas e 

o verão se aproxima e esperam que algum trabalho seja feito na região. Que 

durante a viagem perceberam que o povo não precisa de muito, no mínimo 

atenção onde o prefeito nunca mais apareceu nas comunidades depois das 

eleições, os secretários por ventura um outro. Que no São Jorge os ônibus 

escolares estão parados pela justificativa de um posto de gasolina não ter 

combustível, a merenda escolar até dezoito de abril havia sido encaminhado 

uma vez. Referiu-se ao seu pronunciamento da Vereadora Auseni Monteiro 

quanto à prestação de contas do executivo onde no artigo 42 da Lei Orgânica 

dispõe que cópias das contas do município ficarão anualmente durante 

sessenta dias a disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação o 

qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei dispondo ainda 

que a consulta só poderá ser feita no recinto da câmara desde o dia primeiro 

de abril até trinta de maio. Relatou que nas redes sociais se observa o embate 

contra o aniversário de Belterra e aquela tropa de choque que anteriormente 

defendia o prefeito sobraram apenas dois ou três e meio, atordoados tentavam 

defender o que é indefensável onde tem pena desses dois ou três que viu 

defendendo, pois como o Vereador José Helivelton falou o governo passa e 

está passando rápido que a paixão de estar a primeira vez no trabalho 

contamina a cabeça das pessoas. Que o argumento que dizer que não há 

recursos não lhe convence, uma vez que administração pública não se faz 

apenas com recursos, mas sim com boa vontade. Quanto ao ocorrido com a 

borracharia e lava jato anteriormente já tinha falado que para administrar 

Belterra tem que gostar das pessoas mais humildes e mais pobres. Que 

quando jovem foi um dos primeiros fundadores da gincana cultural de Belterra 

onde iniciaram como gincana de férias em 1995. Que a não realização da 

gincana cultural não é por falta de recursos, mas sim pelo pensamento arcaico 

onde Belterra tem todo o potencial turístico para atrair pessoas trazendo 
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recursos para o município. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder 

do PT, enfatizou que precisam desmembrar a gincana cultural da 

administração municipal e as pessoas que realmente gostam posso comprar a 

idéia. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, disse que recurso 

passa a circular no município, pois os ambulantes podem realizar seu serviço. 

Sugeriu que fosse formado uma liga das equipes. O Senhor Presidente relatou 

que a gincana foi desmembrada do aniversário de Belterra para serem 

realizada no mês de julho, e que precisam estar informados do que acontece 

no município para depois não dizer coisas desencontradas. Em continuidade 

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

relatou que a gincana acontecerá no mês de julho assim como a feira do 

pequeno produtor rural. Que as duas equipes que fazem parte da gincana 

receberam notificação do Ministério Público Estadual em razão de não ter feito 

prestação de contas do recebimento de dinheiro público. que na gestão 

passada seria transferido a cada equipe o valor de seis mil reais, porém 

acharam o valor irrisório. Que a prestação de contas está disponível nesta casa 

a qualquer um dos vereadores. Que tiveram oportunidade de colocar recursos 

para obras públicas na Lei Orçamentária Anual, entretanto a única coisa que foi 

alterado foi o valor para distribuição de água passando de duzentos e 

cinquenta mil reais para quinhentos mil reais e do esporte que foi de trinta mil 

reais para sessenta mil reais. Que precisam ter convicção do que é falado 

nesta Casa onde infelizmente a lei federal diz algo, porém podem fazer 

adaptações. Quanto o que foi colocado pelo vereador Alaildo de Abreu em 

relação ao lava-jato da Estrada 05 o dono é seu compadre e sempre está por 

lá, pois foi a primeira pessoa que conheceu quando chegou em Belterra. O que 

deve ser cobrado é que todos os poços tenha outorga da água, pois é Lei 

Federal. Logo após o Senhor Presidente passou a palavra ao primeiro 

secretário para leitura dos documentos: Informe da SEMSA quanto à realização 

do Dia D da Campanha de vacinação a ser realizada dia doze do mês em 

curso. Requerimento n° 01/2018 de autoria da Vereadora Auseni Monteiro - 

solicita reforma e ampliação da creche localizada no km 49 da BR 163, 

município de Belterra. Em apreciação. Requerimento n° 01/2018 de autoria do 

Vereador Rubiney de Miranda - solicita que o Soberano Plenário desta Casa de 

Leis, seja denominado de “José Maia de Sousa”. Em apreciação. 

Requerimento n° 03/2018 de autoria do Vereador Jonas Palheta - solicita a 
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recuperação da Estrada 04 até a PA 443, e dentro dos preceitos legais que 

seja remanejado asfalto para a localidade, uma vez que Belterra foi 

contemplada com o Programa Asfalto na Cidade. Em apreciação. 

Requerimento n° 04/2018 de autoria do Vereador Jonas Palheta - solicita 

revitalização, manutenção do parquinho, bancos e melhoria na iluminação da 

Praça Brasil. Em apreciação. Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício 2019. Em apreciação. O Senhor Presidente 

relatou que juntamente com Prefeito estiveram na obra da escola do Bairro de 

Santa Luzia, onde o problema é a falta de madeira, onde houve madeira 

apreendida no km 43 e São Domingos a qual será serrada e encaminhada para 

a localidade. Logo após passou a palavra aos Vereadores para as 

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

Que apesar das contas do Prefeito estarem sendo colocadas à disposição que 

seja posto em livre acesso não só aos vereadores mas a população 

belterrense. Que a população da Vila Jaguar está sofrendo, pois a água da 

chuva da Estrada 01 está escoando para localidade prejudicando os 

moradores. O que seria uma boa o governo usar a madeira apreendida dos 

pais de família em benefício da população, onde o parque da Praça Brasil que 

é de madeira possa ser reformado e esse pai de família que foi prejudicado 

possa ver seu filho brincando na praça. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, 

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

do PT, esteve no aniversário de Belterra na quinta-feira e no sábado e achou 

interessante o Prefeito pedir folga do seu trabalho para participar do evento. 

Direcionou a sua fala ao Senhor Presidente, pois o mesmo fala muito em lei e 

no Artigo 18 da Lei Orgânica Municipal dispõe que os vereadores não são 

obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão 

do exercício do seu mandato nem sobre as pessoas que lhe confiaram um 

deles receberam informações. Relatou que antes do Senhor Presidente chamar 

alguém de mentiroso tenha respeito, pois quando a Vereadora Auseni Monteiro 

lhe chamou de mentiroso quase bate na mesma. Que na terça-feira passada o 

Senhor Presidente disse que era mentira o que tinha falado sobre o PSF de 

Corpus Christi e mostrou que era verdade. O Senhor Presidente relatou que 

não entrará em polêmica, onde quem disse foi o próprio que no PSF do km 135 

receberam apenas uma bacia e uma cama velha. O Vereador José Ocivaldo 

Silva Feitosa, Líder do PDT, agradeceu a presença de todos e os convidou 
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para a próxima Sessão. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, 

quanto o areal em reunião com o Prefeito o mesmo garantiu que até o fim do 

mês de junho estará funcionando. Solicitou que o secretário de infraestrutura 

verifique a situação da estrada que dá acesso ao Pindobal, que está em estado 

precário e a Estrada 05 para que seja realizado trabalho de tampa buracos. 

Enfatizou que colocou um requerimento que solicita a reforma da Escola 

Manoel Garcia de Paiva, onde está com um ano e cinco meses e até agora 

nada, parecendo que o secretário de educação está meio perdido, talvez 

passando por problemas pessoais. Que na época se propôs a ajudar e o 

secretário de educação disse que havia orçamento para a reforma, e enquanto 

professor o mesmo está maltratando as crianças, e por ser Presidente da 

Comissão de Direitos Humanos está verificando esta situação. O Vereador 

Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, relatou que é autor de um 

requerimento que solicita construção de uma creche no km 49, aprovado nesta 

Casa aguardando a resposta do Executivo. O Vereador José Helivelton de 

Noronha Lima, Líder do PT, relatou que ficou preocupado quanto à questão da 

escola Manoel Garcia de Paiva e do bueiro. Que a madeira está a um bom 

tempo pegando chuva, devendo ser beneficiada o quanto antes por alguma 

serraria. Falou que a burocracia está atrapalhando o andar do município, onde 

a situação é emergencial, onde para comprar algumas manilhas precisa de 

todo um processo. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, disse que 

precisam verificar a necessidade de que as coisas sejam resolvidas de forma 

ágil. Que a madeira apreendida não pode ser repassada a alguém sem um 

rigoroso processo. Relatou que na região da Flona conseguiram realizar um 

trabalho paliativo. Falou que há situações que se os órgãos não se unirem 

algumas coisas deixarão de ser revolvidas, onde tem amigos nas aldeias 

indígenas, infelizmente por se declarem indígenas não há somente benefícios. 

O Vereador Ulisses Medeiros, do PSDB, não fez uso da palavra no segundo 

expediente. Nada mais havendo a registrar o Senhor Presidente declarou 

encerrada a Sessão Ordinária às onze horas e vinte e cinco minutos, que 

contou com a presença de dez Vereadores, estando ausente a Vereadora 

Maria de Lourdes de Souza.   

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  

1º Secretário: Ulisses José Medeiros Alves –  
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2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  

Vereador Antonio Rocha Junior -  

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -    

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa – 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  

 
 
 

mailto:poder.legislativo_belt@hotmail.com

