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

realizada aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, com início às nove 2 

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

Campos, tendo como primeiro secretário o Vereador José Helivelton de Noronha 4 

Lima e como segundo secretário o Vereador Antonio Rocha Junior. Implorando a 5 

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

passou a palavra aos Vereadores para os seus pronunciamentos. O Vereador Jonas 7 

Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos rotineiros relatou que não 8 

poderiam deixar de comentar sobre o assunto que mais se tem noticiado nos últimos 9 

dias, a prisão do ex Presidente Luis Inácio Lula da Silva. Que no combate a 10 

corrupção fica feliz em ver que as instituições estão funcionando. Disse que não é 11 

querer defender o ex Presidente, mas fica indignado quando ver nas redes sociais 12 

moradores que dizem morar em Belterra, funcionários públicos e voluntários que 13 

fazem críticas quanto à prisão do ex Presidente, como se o Brasil estivesse se 14 

transformando na melhor nação do planeta. Que verifica corruptos de outros 15 

escalões, batendo palmas a prisão do ex Presidente, e são piabinhas de hoje viram 16 

tubarão amanhã. Corrupção deve ser combatida em todas as estâncias e 17 

municípios, onde há pessoas presas do PSDB ao PSOL. Que fica triste em ver que 18 

em Belterra existam atos de corrupção por pessoas que são do governo, e as 19 

pessoas que estão comemorando se omitem e lavam as mãos. Deixou sua 20 

indignação quanto à omissão do Executivo Municipal quanto a funcionários que 21 

cometem atos ilícitos na administração municipal, pois foi comprovado, onde na sua 22 

denúncia pediu esclarecimentos, porém o secretário confessou e assinou a culpa. 23 

Que anteriormente ouvia do Prefeito discursos que queria as coisas corretas e 24 

sempre pregou isso nas campanhas políticas. Disse que no município e por alguns 25 

Nobres é taxado como ingênuo, porém está fazendo a sua parte que é fiscalizar e 26 

denunciar. Que segundo comentários um empresário do município denunciou no 27 

Ministério Público os Vereadores, onde o fiscal dos Vereadores é o povo. Relatou 28 

que esteve participando de algumas reuniões em que a Prefeitura se comprometeu 29 

em fazer a base para o asfaltamento das ruas, onde se a Prefeitura tem essa 30 

condição o porquê não fazer essa base na Estrada 04 mesmo não tendo asfalto, e 31 

todas as gestões só é raspadas as ruas. Que o Governo está com prioridade, onde ir 32 

a Belém atrás de emendas é louvável, porém primeiramente precisam fazer o dever 33 

de casa que é ter sensibilidade de melhorar a vida das pessoas. Relatou que na 34 

Bahia cinco Vereadores, o Prefeito e a primeira dama foram presos, tendo como um 35 
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dos motivos, doação de terrenos para empresas e licitação fraudulenta. Que em 36 

Belterra fala-se muito na doação de terras para empresas, onde deve-se ter muito 37 

cuidado enquanto Câmara no momento de votarem doações de terrenos para 38 

empresas. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos 39 

rotineiros relatou que esteve em Pindobal e se deparou com um turista em visita ao 40 

balneário, porém tem a certeza que o mesmo não levará boas impressões do local, 41 

pois a estrada está em péssimas condições. Que foi procurado pela assessoria do 42 

Deputado Zé Geraldo em razão da emendas que vieram para o município, pois há 43 

um risco de não serem contemplados, onde foi destinado duzentos mil reais para a 44 

água e seiscentos para a construção de banheiros, porém se a Prefeitura não fizer a 45 

sua parte não serão beneficiados. Quanto ao carro da saúde ainda está na 46 

concessionária em razão de mil reais, onde solicitaram a isenção do IPVA e não 47 

conseguiram. Disse que é uma coisa fora do normal os carros se acabarem no 48 

tempo no cercado, onde o material que está no local, deveria ter outro fim. Que no 49 

início do mandato foi chamado por comunitários dos km 135 para tratar sobre uma 50 

máquina que estava na localidade, onde a comunidade arrumaria o trator, sendo que 51 

o secretário disse que o equipamento deveria retornar para o centro do município 52 

para arrumar, mas não entende como consegue atrapalhar o serviço dos outros. 53 

Que na Legislatura passada houve uma CPI em relação a patrol. O Vereador José 54 

Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, após os cumprimentos regimentais relatou que 55 

esses veículos que estão abandonados são do governo passado. Quanto às 56 

estradas infelizmente estão em um período chuvoso, e infelizmente não podem 57 

realizar certos serviços. Que o Prefeito trabalha em busca de soluções para as 58 

demandas do município. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após 59 

os cumprimentos falou sobre a prisão do ex Presidente Luis Inácio Lula da Silva, 60 

onde parece que para alguns agora não terá mais corrupção. Falou que na 61 

Constituição Federal de 88 há cinquenta e seis emendas. Que há muitos que 62 

participaram de corrupção e estão soltos, como Aécio Neves. Quanto ao carro 63 

relatou que o mesmo está bem guardado e liberado, onde o trâmite é cadastrar a 64 

secretaria de saúde na SEFA para isenção do IPVA. Disse que fica feliz pelo 65 

Vereador Junior Rocha através do Senador Jader Barbalho ter conseguido um 66 

veículo tipo Ranger para o município. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, 67 

Líder do DEM, após os cumprimentos rotineiros relatou que na quinta feira houve 68 

mais uma reunião do PAA, onde foi informado do pré cadastro do município, onde 69 

Belterra preencheu todos os requisitos necessários. Que participou da abertura da 70 

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 SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BELTERRA, REALIZADA AOS DEZ DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E 
DEZOITO. 

 

 

3/5 
 

 

colheita no município de Mojuí dos Campos e no próximo ano será realizado no 71 

município de Belterra. Que infelizmente não é só Belterra que passa por problemas 72 

nas estradas, onde constatou em Mojuí dos Campos a situação. Enfatizou que o 73 

Presidente do SIRSAN esteve em Belém recebendo uma moto niveladora através de 74 

emenda Parlamentar do Deputado Chapadinha, a qual atenderá os três municípios 75 

na recuperação dos ramais para escoação da produção. Esteve no km 108 no 76 

domingo participando do campeonato society da BR, e lá verificou em loco a 77 

situação da estrada que rompeu, onde pela segunda vez acontece o incidente, e a 78 

SEMAT, SEMOVI e Defesa Civil estiveram em loco e o Executivo solicitou do 8º 79 

BEC a parceria para recuperação em três comunidades, onde se o Batalhão não 80 

atender o pedido a gestão municipal realizará o trabalho. Quanto às estradas, 81 

relatou que o inverno está rigoroso, porém a secretaria competente assim que o 82 

tempo permita realizará os trabalhos. Relatou que na Sessão passada foi relatado 83 

sobre o CRAS, onde estiveram na localidade e puderam observar os trabalhos 84 

realizados, onde recebeu relatório das ações. O Vereador Antonio Rocha Junior, 85 

Líder do PMDB, após os cumprimentos regimentais relatou que esteve recebendo 86 

ofício do Deputado Jader Barbalho relatando que a emenda de cento e quarenta e 87 

nove mil reais destinada a Belterra, mas precisamente para a comunidade de 88 

Aramanaí para a compra de equipamentos para o Posto de Saúde já está na conta 89 

da Prefeitura. Agradeceu o Senador Jader Barbalho por lembrar de Belterra, pois 90 

cumpriu o que prometeu em sua visita o ano passado em Brasília. Parabenizou 91 

também o Ministro Helder Barbalho, pois foi campeão na disponibilização de 92 

recursos para o Pará. Deixou seu repúdio quanto ao serviço prestado pela CELPA, 93 

pois tem deixado a desejar na região. Que solicitou uma ligação para um imóvel de 94 

sua propriedade no município e até o momento não realizaram o serviço. Relatou 95 

sobre a sua indignação pelos atos cometidos contra uma grande liderança que é o 96 

ex Presidente Lula, onde em sua opinião o governo do mesmo foi um dos melhores 97 

que o país teve. Relatou que a SEMOVI tem realizado o trabalho de tapa buracos. O 98 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos 99 

regimentais, agradeceu aos Vereadores pela visão do que ex Presidente representa 100 

não só para o PT, mas para o Brasil. Enquanto Líder do Partido dos Trabalhadores 101 

fez menção ao acontecido. Que o ex Presidente não sendo preso seria o novo 102 

Presidente do Brasil, e é ruim a direita aceitar que um operário venha assumir o 103 

comando de um país. Que o Partido dos Trabalhadores solicita que nas Câmaras 104 

Municipais, Assembleia e Congresso a leitura de uma nota, a qual realizará. Após a 105 
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leitura disse que muitos gritam quanto à prisão do ex Presidente, pois é fácil jogar 106 

pedra. O senhor Presidente relatou que não fará nenhum comentário quanto à 107 

prisão do ex Presidente, pois não lhe cabe discutir a questão. Quanto às emendas 108 

do deputado Zé Geraldo no valor de duzentos e cinquenta mil reais para a 109 

construção de um poço e outra de seiscentos mil reais para a construção de 110 

banheiros, o Prefeito esteve verificando junto a FUNASA onde o andamento do 111 

processo está dentro dos prazos, sendo que a emenda de seiscentos mil reais foi 112 

reativada. Falou que o veículo para o km 135 foi através de emenda do Senador 113 

Paulo Rocha onde devem agradecer quem ajuda o município independente de sigla 114 

partidária. Em seguida concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo relatou 115 

que esta Casa recebeu o Ofício n° 196/2018-MP/9ªPJ/STM a qual solicita 116 

informações acerca de denúncia realizada pelo senhor Julho Walfredo Ponte Neto. 117 

Disse que a denúncia consta inverdades, pois o décimo é constitucional, e o teto 118 

máximo de seis mil reais foi votado em dois mil e doze, e a Presidência recebe o 119 

mesmo subsídio dos demais Vereadores. Logo após passou a palavra aos 120 

Vereadores para as considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, 121 

Líder do PSD, parabenizou o Presidente da LIGA esportiva do município. Agradeceu 122 

a Deus pela oportunidade. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que 123 

há algumas mudanças positivas que vem acontecendo no município. O Vereador 124 

José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, agradeceu a Deus pela oportunidade e 125 

os convidou para a próxima Sessão. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder 126 

do PP, quanto ao pronunciamento do Vereador Jonas Palheta relatou que as piabas 127 

não crescem tanto, porém o tubarão come muitas piabas. Relatou que a prisão do ex 128 

Presidente é perseguição política, onde cinco Ministros votam favoráveis ao habeas 129 

corpus e cinco contrários. Falou que o ex Presidente fez com que o pobre tivesse 130 

uma moto, salário digno, formação superior, onde não é Lula, porém achou errado 131 

esse tipo de atitude. Disse que se for para prender muitos estariam atrás das 132 

grandes como Romero Jucá, Jader Barbalho entre outros. A Vereadora Maria de 133 

Lourdes de Souza, Líder do DEM, parabenizou a coordenadoria de desporto pela 134 

realização do curso de arbitragem. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do 135 

PMDB, relatou que o Vereador Rubiney Braga estava com um discurso bonito, 136 

porém se empolgou demais. Disse que a estrada de Pindobal está precária, onde há 137 

uma emenda do Deputado Chapadinha, onde a base foi feita, porém não sabe-se 138 

como ficou. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que 139 

esteve no km 108 e no local a situação da estrada é complicada, onde no momento 140 
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em que soube do acontecido entrou em contato com o Secretário de Infraestrutura. 141 

Outra demanda é quanto a ponte do Açaizal do Prata, comunidade de Fé em Deus. 142 

Quanto a CPI em relação à patrol, relatou que apresentou Parecer contrário, razão 143 

do mesmo está pulverizado, onde não foi à nobre Vereadora que fez, pois havia 144 

embasamento jurídico. Que esteve no pátio da SEMOVI quando a patrol chegou e 145 

tem todas as fotos, e podem fazer as comparações. Que tem fotos de pessoas ditas 146 

como voluntárias, e gostaria de saber o que dá o direito de tal adentrar no pátio da 147 

SEMOVI com uma carrocinha acoplada ao seu carro e colocar peças, onde a 148 

situação é grave. Reforçou que os carros do Executivo devem ser identificados. 149 

Quanto à denúncia ao MP a única coisa que está correta é quanto ao décimo, onde 150 

foi aprovado nesta Casa e foi um dos que se manifestou contrário, onde se tem 151 

dinheiro para pagar nesta Casa que aumente o salário do servidor público, que 152 

trabalha oito horas por dia e ainda tem diminuição em seu trabalho. O Senhor 153 

Presidente relatou que muitos pensam que os Vereadores têm o poder de execução. 154 

Que o décimo é constitucional, e os gastos com esta Casa prestam contas, sendo 155 

que o uso deve ser exclusivo para a Câmara. Solicitou que os Vereadores ao 156 

fiscalizarem uma  situação de risco que retirem foto e encaminhe a Defesa Civil.      157 

Nada mais havendo a registrar declarou encerrada a Sessão Ordinária às onze 158 

horas e quinze minutos, que contou com a presença de 08 (oito) Vereadores 159 

estando ausente os Vereadores Ulisses José Medeiros, Jurandy Batista Dantas e 160 

Auseni da Silva Monteiro.   161 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  162 

1º Secretário: José Helivelton de Noronha Lima -    163 

2° Secretário: Antonio Rocha Junior -  164 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  165 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  166 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa – 167 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -                                            168 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  169 
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