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

realizada aos quinze dias do mês de maio 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 Ulisses José Medeiros 4 

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 

rotineiros enfatizou que na Sessão anterior apresentou requerimento solicitando 9 

melhorias na Estrada 04, onde o atendimento beneficiará populares do Bairro de 10 

Santa Luzia, pois em vinte e dois anos de emancipação pouco tem sido 11 

beneficiado com ações de governo. Que a base do governo possa conversar 12 

com o Secretário de infraestrutura quanto à questão das estradas. A Vereadora 13 

Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, não fez uso da palavra no primeiro 14 

expediente. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos 15 

de estilo disse que na Sessão anterior abordou sobre a merenda escolar e a 16 

SEMAT, onde desde a semana passada na escola do Amapá havia somente 17 

três quilos de açúcar para passar o mês, e não sabe qual o meio de informação 18 

rápido que antes de sair da Câmara, a denúncia já é sabida no local. Expôs que 19 

nas escolas está igualmente a intervenção militar no Rio de Janeiro, onde todos 20 

ficam calados. Que foi até a escola para depois não dizerem que fulano ou 21 

beltrano que inventou conversa e lá foi informado que através da orientação do 22 

nutricionista o açúcar não pode ser usado na escola, onde o aluno tem que 23 

tomar leite com tapioca sem nada, onde gostaria de saber qual aluno comerá 24 

uma merenda dessas. Falou que não foi denúncia de ninguém, onde constatou 25 

pessoalmente, para que pessoas não sejam penalizadas pelo que falam em 26 

Sessão. Que essa situação não é somente no educandário de Amapá e sim 27 

geral. Disse que não sabe quem é o nutricionista, mas tem certeza que não é do 28 

município e só vem pegar o dinheiro, pois quando não se tem açúcar que tenha 29 

ao menos adoçante. Que houve orientação que as escolas não podem mais 30 

fazer promoção para ajudar na manutenção da escola, entretanto infelizmente 31 

vão passar fome, pois alguns saem de casa onze horas e só retornam a noite. 32 

Quanto a SEMAT disse que foi chamado de mentiroso na Sessão passada em 33 

relação ao poço na Estrada 05, talvez o Presidente tenha conhecimento, pois as 34 

pessoas lhe procuraram, onde o que mais lhe chamou atenção é que a 35 
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Secretária vai na frente e a noite vão outros pedindo mil ou dois mil reais. Que 36 

ficará de olho para ver se esse cara continuará se mantendo na posição que 37 

está, onde não falará quem é para que possam ter serenidade no que está 38 

acontecendo. Enfatizou que essas adequações devem ser feitas aos poços que 39 

estão em início de perfuração. Prosseguiu expondo que uma das justificativas do 40 

governo em abrir mão das comunidades da BR 163 era para dar um melhor 41 

atendimento às outras, porém foi ao contrário, pois as coisas pioraram. O 42 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, após os cumprimentos iniciou 43 

falando sobre o DEMUTRAN, onde o seu coordenador enquanto ser humano é 44 

uma excelente pessoa e não há o que discutir, porém está deixando a desejar 45 

frente à pasta, pois Belterra está tendo mais acidentes do que em Santarém. 46 

Solicitou que o Senhor Presidente dialogue junto ao Prefeito para que verifique 47 

as atividades do DEMUTRAN. Enfatizou sobre o Requerimento que está 48 

apresentando solicitando melhorias na estrada que liga Pindobal a Alter do Chão 49 

e outro requerendo melhorias no asfalto da Estrada 05. Relatou que respeita 50 

todas as legendas, onde nasceu católico e vai morrer católico, é PMDB e não 51 

ficará pulando de galho em galho. Que teve conhecimento que no Hotel 52 

Barrudada houve reunião com o deputado Eraldo Pimenta, onde respeita até 53 

onde vai o respeito com a sua pessoa e com o seu pai. Que em 2016 houve uma 54 

reunião neste município, onde printou o evento do facebook para não alegarem 55 

mentira, em que o deputado Eraldo Pimenta dizia que era deputado com 56 

mandato, talvez referindo ao seu pai que havia perdido a eleição, pois desde 57 

esse dia foi uma afronta ao seu genitor, deputado que é de Uruará e para quem 58 

não sabe está inelegível. Disse que hoje é do PMDB e tem mandato em Belterra, 59 

e aqueles que ficam tramando, pensando que irão lhe tirar estão enganados, 60 

pois as amizades são de longas datas. Expôs que o doutor Tabajara que fica 61 

querendo vender o PMDB para o deputado Eraldo Pimenta, onde o respeita pois 62 

em uma viagem a Brasília ao perder sua carteira lhe devolveu, onde sabe se era 63 

por não ter dinheiro, só os documentos. Que respeita as pessoas, porém o 64 

mesmo vem de Uruará cantar de galo na região. Relatou que alguns diziam que 65 

estava muito calado, onde não é de falar muito e sim de agir, visitando as 66 

comunidades. Que faz parte da base aliada do Governo e reitera seu apoio ao 67 

Prefeito, onde são sabedores que no dia em que não der para está em sua base 68 

falará, agradecendo e seguindo o seu caminho com prudência. Solicitou que o 69 

Prefeito tenha uma reunião com a sua base aliada e ver os problemas que estão 70 
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acontecendo, pois uma maçã podre pode estragar toda uma cesta. Que não 71 

permitirá que ninguém trame contra o seu pai, pois até para o Darviley Sampaio 72 

estão querendo vender o PMDB, em reunião no Barrudada, pensando que não 73 

sabem das coisas, onde tem amigos e família grande. Pediu que os amigos de 74 

Eraldo pimenta pegassem mais leve na região, caso contrário agirão da mesma 75 

forma, pois ficar pagando blog para alfinetar seu pai terão respostas dentro da 76 

lei. A Vereadora Auseni Monteiro, do PSDB, solicitou um aparte e perguntou se 77 

não há alguma cartinha. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, falou 78 

que em conversa com uma pessoa para que ajudasse o seu pai a mesma pediu 79 

que rompesse com o Prefeito. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do 80 

PP, após os cumprimentos regimentais relatou quanto às colocações do 81 

Vereador Antonio Rocha, se ver muitos acidentes acontecendo no município, 82 

onde fazem fiscalização durante o dia e a noite fica a desejar. Que há agentes 83 

que ao menos tem habilitação. Que não há um posto do DETRAN no município, 84 

onde os veículos apreendidos no ficam jogados no sol e na chuva em Santarém. 85 

Enfatizou que providências devem ser tomadas, pois o Coordenador só serve 86 

para dar beijinhos na testa. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder 87 

do PT, após os cumprimentos rotineiros, relatou que tem certeza que o Prefeito 88 

e a primeira dama estão assistindo a Sessão através da câmera instalada no 89 

Plenário, pois instalaram nas secretarias e agora a estratégias para que as 90 

coisas cheguem mais rápidas e tomem providências, onde sabem de situações 91 

em que querem denunciar Vereador, dizendo que está usando a Tribuna para 92 

caluniar, entretanto trazem demandas da população, pois frequentam o hospital, 93 

comunidades e escolas, diferente do Prefeito que só vêem passando no carro 94 

para ir para Santarém. Expôs que os moradores do km 108 estão a mais de 95 

trinta e cinco dias sem estrada por conta de onze tubos de concreto para fazer a 96 

ponte e a empresa não ter uma certidão. Que é uma falta de respeito com a 97 

população, pois a comunidade veio falar com Prefeito. O Vereador Alaildo Abreu, 98 

solicitou um aparte e relatou que a questão de certidão de uma empresa que 99 

vende material para a empresa CELPA e aos demais consórcios que há na 100 

região não conseguir se adequar a uma certidão da Prefeitura é para não 101 

acreditar.  O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, que em 102 

conversa com o secretário o mesmo disse que está com os equipamentos 103 

aguardando para seguir para a comunidade. Relatou que solicitou juntamente 104 

com o ex Vereador Willames Costa que a Sessão fosse transmitida via rádio, 105 
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onde não sabe o que aconteceu que não houve a possibilidade. Que possam 106 

investir em uma rádio da Câmara, tendo uma frequência, onde isso pode, pois 107 

há abertura. A Vereadora Auseni Monteiro, do PSDB, pediu um aparte e relatou 108 

que isso é muito bonitinho, porém só serve para o Prefeito ver, e tomara que o 109 

mesmo veja as demandas que colocam, que a meia dúzia que irá ver que seja 110 

do Executivo verifique o quanto a população sofre. Que compartilha do 111 

pensamento do Vereador José Helivelton de que noventa por cento da 112 

população não vai gastar sua internet para assistir a Sessão.  Quanto ser 113 

transmitido pela rádio local acha de extrema relevância. O Vereador José 114 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, que a Estrada 10 está intransitável, 115 

que em anos anteriores tirou dinheiro do próprio bolso para fazer a recuperação. 116 

Que espera que o Executivo esteja assistindo a Sessão, às cobranças que estão 117 

fazendo encare com seriedade. Quanto a educação o Ministério Público 118 

determinou que não  seja feita nenhum tipo de venda dentro do estabelecimento 119 

escolar, onde complicou em razão de a secretaria não atender a contento as 120 

escolas. Falou que os gestores devem procurar o Ministério Público para que der 121 

uma prensa no Executivo Municipal, pois da forma que está não dar, onde tem 122 

certeza que uma merenda com três biscoitos um copo com um quarto de café 123 

não satisfaz a necessidade de uma criança. Enfatizou que o Projeto de Lei 124 

encaminhado a Prefeitura que requer horário diferenciado aos pais de pessoas 125 

com deficiência, onde foi solicitado a Assessoria Jurídica da Casa para emissão 126 

de Parecer, aguarda posicionamento. O Senhor Presidente referente à lei relatou 127 

que a informação que obteve do Executivo é que está na teoria jurídica, e como 128 

externou outrora é completamente favorável ao projeto de lei. A Vereadora Maria 129 

de Lourdes de Souza, Líder do DEM, relatou que no dia doze de maio 130 

comemora-se o dia do enfermeiro e parabeniza todos os que lutam pelo bem 131 

estar da população. Esteve na reunião do Conselho Municipal de Agricultura 132 

discutindo melhorias para o município, na elaboração do projeto para realização 133 

da Feira da Produção Familiar. Participou do primeiro congresso da Unitapajós 134 

na luta pela criação do Estado do Tapajós. Que no município aconteceu 135 

audiência com o INCRA onde a força do povo conseguiu conscientizar o 136 

Instituto, uma vez que a modalidade de assentamento coletivo não está na 137 

realidade de Belterra, solicitando a população de forma individual. Relatou que 138 

no dia vinte e quatro de abril a bomba do acampamento voltou a funcionar. 139 

Participou da reunião do Grupo de Gestão Integrado para o desenvolvimento 140 
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Regional sustentável dos municípios de Santarém Mojuí nos Campos e Belterra. 141 

Enfatizou que o município recebeu mais uma médica onde passará três dias no 142 

posto de saúde do centro e dois dias nos postos de saúde do Tapajós. Informou 143 

que foi liberado trezentos e oitenta mil reais para compra de equipamentos 144 

hospitalar e a compra do tão sonhado aparelho de ultrassonografia. Quanto aos 145 

materiais entregues no posto de saúde do km 135 verificou junto ao setor de 146 

patrimônio, onde obteve a informação que está faltando um computador tipo 147 

notebook em razão de ter vindo errado e a secretaria solicitou a troca, pois o que 148 

está licitado constando em nota deve vir adequadamente. O Vereador José 149 

Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, relatou que o DETRAN está nas ruas 150 

correndo atrás do povo onde viu o mesmo levar uma moto de um pai de família.  151 

Que o DEMUTRAN no município deveria trabalhar quando ver crianças de dez a 152 

doze anos em cima de uma moto. Que a saúde no município teve uma melhora 153 

significativa. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, pediu 154 

um aparte relatou que o governo do estado sempre foi negligente em relação ao 155 

centro cirúrgico onde este ano que é de eleição si não conseguirem fazer 156 

funcionar perde completamente as esperanças. O Vereador José Ocivaldo Silva 157 

Feitosa, Líder do PDT, enfatizou que a Comissão de Justiça em nome de seu 158 

Presidente lhe repassou um documento para assinar, porém solicita que haja 159 

reunião para que as coisas fiquem claras. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, 160 

Líder do PSDB, pediu um aparte e disse que os documentos que chegam são 161 

documentos, projetos de lei o qual tem que ler, pois é Vereador da base aliada e 162 

não sabe as propostas que chegam do seu prefeito fica difícil para avaliar. O 163 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os cumprimentos 164 

rotineiros disse que ao Vereador Antonio Rocha que tem um ensinamento que 165 

aprendeu com seu pai, este que ajudou em duas campanhas eleitorais, onde 166 

sempre dizia que os seus adversários não estava fora do partido e sim dentro do 167 

partido, pois já passou por essas situações. Disse que até hoje não conseguiu 168 

enxergar um Prefeito que queira bem Vereador, se puder achatará todos, pois 169 

poderão ser adversários lá na frente. Que município como Belterra em que 170 

secretários vivem dentro de um gabinete não obtém êxito, porém são esses 171 

comportamentos que si ver em secretário do município. Quanto ao trânsito deve 172 

haver punições aos que dirigem embriagados, onde várias vidas já se foram em 173 

razão desse tipo de ação. Quanto à educação do município a escola da Estrada 174 

Oito teve que realizar uma gincana para arrecadar materiais de limpeza, que 175 
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precisam realizar a eleição direta nas escolas para que gestores eleitos pela 176 

população possam direcionar os educandários. O senhor Presidente relatou que 177 

na participação na reunião do Conselho de Educação foi colocada a 178 

necessidade de eleição para gestor escolar. Quanto a questão da empresa IMC, 179 

realmente a empresa tem pendências junto a Receita Federal por esta razão não 180 

pode receber o pagamento. Quanto a câmera instalada disse que a 181 

transparência é de suma importância, onde infelizmente poucas pessoas estão 182 

assistindo, onde o equipamento é emprestado e está em fase experimental. 183 

Falou que a emissora de rádio estará verificando as possibilidades para a 184 

transmissão da Sessão. Em continuidade concedeu intervalo de dez minutos. 185 

Após o intervalo passou a palavra ao Primeiro Secretário para leitura dos 186 

documentos em pauta. Leitura do Projeto de Lei n° 001/2019 de autoria do ex 187 

Vereador Reginaldo Lobo que dispõe sobre padronização sãs cores oficiais 188 

predominantes do município de Belterra e dá outras providências. O Primeiro 189 

Secretário relatou que o documento esclarece que os entes públicos do 190 

município pelo princípio constitucional da imparcialidade não pode utilizar slogan 191 

de campanha de determinado governo, onde no município estava se utilizando 192 

“Livre Para o Progresso” e agora apenas a Bandeira ou Brasão. Moção de 193 

Aplausos n° 01/2018 de autoria do Vereador Rubiney Braga – dispõe sobre 194 

votos de aplausos ao Advogado belterrense Raimundo Nonato Sousa Castro. 195 

Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo 196 

Municipal - autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo urbano de seu 197 

domínio nesta cidade, ao senhor Luzinaldo Manoel Rodrigues Viana. Em 198 

apreciação. O Senhor Presidente relatou que toda alienação dos terrenos acima 199 

de quatrocentos hectares que fazem parte da área urbano do município será 200 

apresentado a esta Casa. Que será disponibilizada cópia aos Vereadores, 201 

porém esta Casa aprovou por unanimidade o Projeto de Lei quanto à alienação 202 

de imóveis. O Vereador Ulisses Medeiros, do PSDB, relatou que precisam ter 203 

em mãos é o Decreto do Prefeito que dispõe sobre os valores. Disse que a Casa 204 

só irá conceder ou não o título ao cidadão, onde o processo é individual. O 205 

Senhor Presidente relatou que a Casa deu autorização para que o Prefeito 206 

efetivasse o valor por decreto. A Vereadora Auseni Monteiro, do PSDB, relatou 207 

que segundo a fala do Senhor Presidente quanto a Câmara autorizar o Prefeito a 208 

efetivar o valor por Decreto, poderão ter acesso ao decreto e se acharem que 209 

não beneficiará a população, usurpando mais ainda poderá sustar. Projeto de 210 
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Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2019. 211 

Colocada em discussão o Vereador Jonas Palheta, do PSD, relatou que a 212 

Comissão de Constituição deu Parecer favorável, e que tenha Emendas ao Art. 213 

18 e 21, onde na análise os restante está correto. O Vereador Ulisses Medeiros, 214 

do PSDB, relatou que a Comissão de Constituição se colocar emenda precisa 215 

apresentá-las, e quem elaborará a escrita será a própria Comissão. O Senhor 216 

Presidente relatou que na quinta feira às nove horas da manhã haverá reunião 217 

entre os Vereadores para verificar dúvidas quanto aos documentos em pauta. 218 

Relatou que recebeu denúncia do Vereador José Ocivaldo quanto à falta de 219 

reunião da Comissão de Constituição para emissão de Parecer. Logo após 220 

passou a palavra aos Vereadores para as considerações finais. O Vereador 221 

Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, parabenizou a secretaria de saúde de 222 

Belterra pelo excelente trabalho que a Secretária vem fazendo, e o Prefeito onde 223 

esteve fazendo o levantamento nos municípios da região e Belterra deve estar 224 

sobrando dinheiro, pois há um médico no município que ganha quarenta mil e 225 

seiscentos reais onde o município quebrado sem estrutura de nada pagar esse 226 

valor. Convidou os Nobres Vereadores para lhe acompanhar na estrada do 227 

uxizeiro há um ramal histórico colocado uma placa em que o cidadão não pode 228 

ter acesso. Que essa gente que está chegando em Belterra, está tomando conta 229 

de tudo onde devem verificar a situação, e esta casa será cobrada da mesma 230 

forma se aprovarem esse projeto onde anteriormente aprovaram este 231 

documento e tem vergonha de ter votado favorável para que o prefeito com uma 232 

canetada de forma irresponsável possa cobrar o valor do terreno das pessoas, 233 

determinando o quanto a pessoa deverá pagar por um terreno que está sendo 234 

repassado ao município pela União de graça, e infelizmente por não terem 235 

conhecimento da área votaram favoráveis, não atentando para o artigo que dava 236 

plenos poderes ao Prefeito, porém tem a opção de chamar a população para 237 

esta Casa para discutir. Que a Secretaria de Meio Ambiente prende a perna 238 

manca do trabalhador e passa a mão na cabeça dos grandes que anteriormente 239 

a SEMAT andava trocando licença por dinheiro. A Vereadora Auseni da Silva 240 

Monteiro, Líder do PSDB, relatou que os Vereadores têm um poder de revogar e 241 

tirar isso das mãos do prefeito e se depender da sua pessoa irá fazer isso. Que 242 

ainda pouco recebeu a denúncia que prenderam um trator no km 89, e como era 243 

dono de um mercado o trator foi liberado e as pessoas que são menos 244 

favorecidas ficam sem a mesma condição de tratamento que os grandes têm. 245 
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Que enquanto Vereadores podem falar o que quiser desde que não agridam a 246 

integridade e vida particular de ninguém e isso nunca viu qualquer Vereador 247 

desta casa fazer. Quanto à reunião da Comissão relatou que após o término das 248 

Sessões se reunisse, agora se o mesmo não sabe que o parecer da Comissão 249 

de Constituição e Justiça que vem do prefeito dele não sabe do que se trata não 250 

irá ensinará e enquanto legisladores deve saber o mínimo das atribuições da 251 

comissão. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que aqui sempre 252 

foi dito e confirmado que a SEMAT tem tratamento diferente a quem vai à 253 

secretaria. Quando estiveram no Tapajós no PSF de Piquiatuba só há 254 

enfermeira a cada dois dias não há carro de apoio enquanto meio ambiente tem 255 

uma Ranger nova. Que a Secretaria de Meio Ambiente tem mais poder do que a 256 

polícia, onde houve uma situação em que a mesma chegou no terreno do rapaz 257 

sem que tivesse autorização para entrar pegando as estacas e sabe lá para 258 

onde foi. Que se o Vereador que não tiver autoridade para falar o que a 259 

população lhe repassa ficará só o presidente na frente da câmera defendendo o 260 

Prefeito. O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, disse que há 261 

muitos médicos no município para atender os que precisam. Relatou que a 262 

Comissão se reúne, porém não é porque do lado do Prefeito que deve saber 263 

antecipadamente dos Projetos que encaminhado pelo Executivo a esta Casa, 264 

onde a Comissão nunca lhe  comunica das reuniões, geralmente o Vereador 265 

Jonas Palheta  repassa o Parecer em branco para depois preencher. O 266 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, disse que quarenta ou sessenta 267 

mil reais para o médico que passou sete anos no banco de uma escola mais 268 

dois anos de residência se estudou em escola particular no mínimo pagou uma 269 

parcela de dez mil reais, onde tem uma irmã que faz medicina acha pouco pois o 270 

mesmo lida com vidas e esta não tem preço, pois não é qualquer um que chega 271 

e opera até onde sabe o médico do município não é plantonista e sim vinte e 272 

quatro horas segundo as informações repassadas. Solicitou que o Presidente 273 

interceda junto ao Prefeito para quem resolva a situação. O Vereador Rubiney 274 

de Miranda Braga, Líder do PP, disse que o DETRAN se desloca de Santarém 275 

onde há muitos acidentes onde deveria ir para Paragominas local onde há 276 

muitas motos roubadas pistoleiro e muitos assaltantes aí vem para Belterra 277 

perseguir a população. Quanto as leis aprovadas nesta Casa os Vereadores 278 

deve fazer a leitura antes da aprovação, pois vim depois dizer que se 279 

arrependeu do que votou. Disse que se o município tivesse condições que 280 
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pagasse mais, pois o mesmo fica 24 horas onde no momento que fizer algo de 281 

errado será denunciado. Quanto ao trânsito deve haver investimento, devendo o 282 

Coordenador ir atrás de recurso para que depois cobrar. Que a as fiscalizações 283 

sejam intensificadas durante a noite, pois é onde está o problema. O Vereador 284 

José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, disse que o médico poderia 285 

ganhar cem mil reais, desde que o apoio operacional das escolas que ganha um 286 

salário mínimo e tem que pagar duzentos reais para chegar até o local de 287 

trabalho tendo que trabalhar oito horas por dia também fosse valorizado, assim 288 

como o professor que está na sala de aula, onde médico atende uma pessoa e o 289 

professor trinta alunos e no município muitos ganham novecentos reais, assim 290 

como o agente comunitário de saúde, o enfermeiro, pois todo profissional se 291 

qualifica e estuda, porém Infelizmente o peso e medidas são diferentes, e se tem 292 

quarenta mil reais para pagar o médico o porque não dá uma ajuda de custo ao 293 

agente de saúde como uma bicicleta para chegar no trabalho. Que o atual 294 

governo só tira o direito dos trabalhadores, onde o primeiro projeto foi para a 295 

redução do triênio do servidor do município depois o salário do prefeito não 296 

estava o suficiente deram autorização para que o mesmo trabalhasse fora e 297 

como agradecimento baixou o decreto para que o servidor trabalhe oito horas, 298 

onde o pobre trabalhador que fazia bico de duas as seis foi impedido tendo que 299 

receber oitocentos e setenta reais. a Vereadora Maria de Lourdes de Souza, 300 

Líder do DEM, quanto à questão do trânsito a casa precisa ser arrumada, pois 301 

há pessoas andando com capacete na mão ao invés de está se protegendo . 302 

Falou com secretário e o que foi passado para o Presidente realmente confere, e 303 

quanto a saúde Belterra está voltando a ser referência. O Vereador Jurandy 304 

Batista Dantas, Líder do PV, quanto à questão do salário dos servidores foi 305 

solidário ao discurso do Vereador José Helivelton, pois a vários servidores que 306 

necessita de melhorias em seu salário. Desejou a todos uma ótima semana. O 307 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, disse que enquanto o médico 308 

está descansando a enfermeira é que está lidando com os pacientes, onde o 309 

mesmo só irá na emergência si for necessário. Perguntou quanto ganha um 310 

motorista de ônibus escolar, este que lida até meia noite. Relatou que em uma 311 

da ultimas reuniões do Prefeito com a base aliada o mesmo ficou indignado com 312 

o valor que ganha um professor de Mojui dos Campos, esquecendo-se que ele 313 

não quis ganhar três mil reais enquanto médico, renunciando o concurso o qual 314 

passou neste município. Relatou que a máquina pública só funciona se o 315 
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colaborar estiver recebendo dignamente. O Senhor Presidente agradeceu o 316 

Vereador Antonio Rocha Junior por ser parceiro do município, onde o ex 317 

deputado Antonio Rocha destinou dez computadores para o município, trazendo 318 

o Nobre Vereador em seu veículo particular. Relatou que o Portal da 319 

Transparência está à amostra para que todos possam ver. Que técnicos de 320 

enfermagem e enfermeiros na gestão passada ficaram cinco meses sem 321 

receber. Quanto ao valor do salário do médico relatou que não espera que não 322 

aconteça qualquer fatalidade com os familiares dos Nobres Vereadores, porém 323 

só se dar valor quando precisam. Relatou que é de suma importância o 324 

funcionamento do centro cirúrgico, porém não se tem leito de recuperação. 325 

Falou que jamais um Nobre Vereador pode alegar o desconhecimento da lei. 326 

Nada mais havendo a registrar o Senhor Presidente declarou encerrada a 327 

Sessão Ordinária às onze horas e trinta minutos, que contou com a presença de 328 

todos os Vereadores.   329 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  330 

1º Secretário: Ulisses José Medeiros Alves –  331 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  332 

Vereador Antonio Rocha Junior -  333 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  334 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  335 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  336 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -    337 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa – 338 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  339 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  340 
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