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 Ata da décima terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada 1 

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

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

tendo como primeiro secretário o Vereador Ulisses José Medeiros Alves e como 4 

segundo secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas. Implorando a proteção de 5 

Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Em seguida passou a palavra 6 

aos Vereadores para os seus pronunciamentos. O Vereador Jonas Palheta dos 7 

Santos, Líder do PSD, não fez uso da palavra. A Vereadora Auseni da Silva 8 

Monteiro, Líder do PSDB, se absteve de seu pronunciamento. O Vereador Alaildo 9 

Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos rotineiros relatou sobre um 10 

acidente ocorrido no Trevo, onde é precária iluminação pública na localidade, pois 11 

quando iniciaram esta legislatura apresentou requerimento solicitando a ação e 12 

promessa feita é que teriam respostas quanto às solicitações e até hoje nenhuma 13 

respostas. Disse que não podem ver as coisas erradas acontecendo e fingir que está 14 

tudo certo, pois iluminação pública todos pagam e si pergunta para aonde está indo 15 

o recurso. O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, após os 16 

cumprimentos regimentais relatou que a Polícia Militar está realizando ronda no 17 

município, onde solicitou que se fizesse mais presente na Estrada 10. Enfatizou que 18 

infelizmente tudo de ruim que acontece no município jogam nas costas do Prefeito. 19 

Que a equipe de Infraestrutura está realizando trabalho de tampa buracos. O 20 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, não se pronunciou no primeiro 21 

expediente. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após os 22 

cumprimentos de costumes, registrou a presença dos ex Presidentes da Casa 23 

Reginaldo Lobo e Juvercílio Pereira, relatou que aconteceu nesta Casa no domingo 24 

a entrega de certificados do curso de arbitragem, onde o arbitro instrutor da FIFA 25 

esteve realizando a capacitação no município. Que todos os Vereadores contribuem 26 

com o esporte do município. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do 27 

PT, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os demais presentes. Falou 28 

que as demandas que os Vereadores trazem a Tribuna são em razão de serem 29 

porta voz da população. Que o Presidente sempre questionou na legislatura 30 

passada a resposta em relação aos requerimentos apresentados na Casa. Enfatizou 31 

que apresentou o ano passado um requerimento solicitando recuperação da ponte 32 

do Açaizal do Prata, onde a ponte está quase para cair e não há uma resposta. 33 

Expôs que hoje a responsabilidade é do atual Prefeito, e se cobram é em razão de 34 

serem representantes do povo. Que nesta Casa o que vem em prol da população há 35 
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aprovação unânime, porém alguns foram aprovados e todos sabem que é 36 

inconstitucional, e não sabe o porquê do Ministério Público não se manifestar, pois 37 

na Constituição Federal é claro que não pode e no município fizeram emenda. Frisou 38 

a necessidade de respostas do Executivo dentro do prazo regimental quanto aos 39 

documentos votados nesta Casa. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do 40 

DEM, após os cumprimentos rotineiros relatou que o fim de semana foi direcionado 41 

ao esporte, com participação das atletas de futebol feminino do município na Copa 42 

Norte, a qual consagraram-se campeãs e a entrega de certificados pelo curso de 43 

arbitragem ocorrido nesta Casa. Enquanto integrante da Comissão de Agricultura 44 

esteve participando da reunião com a SEMAGRI, EMATER, SEDAP entre outros 45 

órgãos, na qual se discutiu o alinhamento para instalação de berçário para produção 46 

de mudas de mandioca e macaxeira. Relatou que a Feira do Agricultor acontecerá 47 

no período de 26 à 29 de julho, onde a mesma sempre acontecia juntamente com o 48 

aniversário do município, porém o período é chuvoso, impossibilitando o trabalho 49 

dos produtores. Que haverá reunião do setor de Terras com a SEMAGRI para tratar 50 

sobre o mercado municipal, onde solicitou que pudesse acompanhar enquanto 51 

integrante da Comissão de Agricultura.  Quanto às estradas relatou que assim que 52 

houver condições com a cessão das chuvas colocará quatro frentes de trabalho BR, 53 

Tapajós e Centro. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, não fez uso da 54 

palavra. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os cumprimentos 55 

rotineiros registrou a presença dos ex presidentes Juvercílio Pereira e Reginaldo 56 

Lobo. Relatou que é para esta Casa que trazem os anseios da população, onde 57 

infelizmente alguns quando chegam ao poder acabam por não enxergar certas 58 

situações. Que a Constituição Federal é clara quanto aos preceitos do Legislativo e 59 

um deles é a fiscalização. Enfatizou que é necessário que o governo passe a ter um 60 

planejamento, pois a Vereadora Maria de Lourdes falou sobre as quatro frentes de 61 

trabalho que haverá, porém escutou isso no verão passado. Que o povo Belterrense 62 

é humilde e não exige muito, tanto prova que não se observa um manifesto de 63 

fechar uma rua, onde são pacíficos. Que o povo precisa de atenção e o atendimento 64 

em suas demandas. Relatou que o maior distrito do município, comunidade de São 65 

Jorge está abandonada. Expôs que encaminhou documento para o Prefeito em 66 

relação a obra enfrente a Câmara e SEMED, onde observa-se que aos poucos as 67 

pessoas da própria Secretaria estão trabalhando, pois a mesma está sob judice uma 68 

vez que a vídeos e denúncias de pessoas que estiveram trabalhando no local. Que 69 

protocolou nesta Casa dois ofícios, o primeiro refere-se a um projeto de sua autoria 70 
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apresentado em dois mil em relação à eleição democrática nas escolas para o cargo 71 

de diretor. O Vereador José Helivelton de Noronha lima, Líder do PT, relatou que no 72 

espaço da Câmara estão sendo realizados eventos e em reunião do Conselho 73 

questionou que o mesmo tem que ter um lugar adequado para as suas reuniões, 74 

onde há situações discutidas em que precisam de sigilo. O Senhor Presidente 75 

relatou que não tem certeza, porém a eleição para diretor de escola entrou em 76 

inconstitucionalidade, porém é favorável. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, 77 

do PSDB, relatou que o documento foi aprovado nesta Casa, e independente de 78 

inconstitucionalidade o projeto existiu, onde se houve algum vício que seja corrigido, 79 

porém o projeto se o Prefeito não sancionou, ocorre à sanção tácita. Que as leis 80 

votadas nesta Casa possam vigorar, e a Casa seja respeitada, assim como o 81 

documento que solicita que os veículos de uso da administração pública sejam 82 

devidamente identificados. O Senhor Presidente relatou que cede o espaço do 83 

Plenário a eventos que seja de interesse público. Em seguida concedeu intervalo de 84 

dez minutos. Após o intervalo o Senhor Presidente agradeceu o Deputado Federal 85 

Wladimir Costa, pois concedeu ao município emenda parlamentar de duzentos e 86 

noventa e nove mil novecentos e noventa reais, onde a mesma foi gasta na compra 87 

de medicamentos e aparelhos para o hospital. O Senador Jader Barbalho que 88 

direcionou emenda parlamentar no valor de cento e quarenta e nove mil novecentos 89 

e setenta reais ao PSF de Aramanaí, onde já foi gasto o valor para compra de 90 

equipamento para o referido Posto de Saúde. Agradeceu no âmbito federal, os 91 

Deputados Hélio Leite que destinou emenda no valor de seiscentos mil reais, do 92 

Senador Paulo Rocha no valor de cem mil reais para o km 135, do Deputado Zé 93 

Geraldo no valor de duzentos e cinquenta mil reais para a construção de banheiros. 94 

Que o município aguarda emenda do deputado Márcio Miranda no valor de quatro 95 

milhões e novecentos mil reais, para o sistema de água e esgoto para Belterra, do 96 

deputado Eraldo Pimenta a disponibilização através de emenda de duas patrulhas 97 

mecanizadas. Relatou que a Vereadora Auseni Monteiro apresentou documento 98 

solicitando envio de mensagem de Lei que prevê a contratação do profissional da 99 

Psicologia em escolas do município de Belterra, entretanto a mesma apresentou 100 

como Anteprojeto de Lei, devendo ser Indicação, pois Vereador não poder criar 101 

cargos junto administração. Logo após o senhor Presidente colocou em votação o 102 

Anteprojeto de Lei que após o sufrágio foi aprovado por unanimidade, com ressalva 103 

para que seja retificado para Indicação. Projeto de Lei que dispõe sobre a 104 

concessão, aplicação e prestação de recursos públicos sob a forma de suprimentos 105 
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de fundos. O Senhor Presidente relatou que o Parecer da Comissão de Constituição 106 

e Justiça em nome do Vereador Jonas Palheta enquanto Presidente é contrário, o 107 

Parecer Jurídico é favorável, pois o documento está dentro da legalidade, a 108 

Presidente recebeu ofício do Vereador José Ocivaldo que solicita sua retirada do 109 

Parecer da Comissão de Constituição. Que o Projeto será colocado em discussão e 110 

posteriormente em votação. O Vereador Jonas Palheta, PSD, relatou que o país 111 

passa por um momento em que tenta dificultar a corrupção. Que tem a prerrogativa 112 

de discordar da Lei, onde se posiciona contra por entender que o mesmo culminará 113 

em corrupção, onde sem o mesmo tiveram um caso na SEMTEPS de corrupção 114 

comprovada. A Vereadora Maria de Lourdes, do DEM, relatou que é favorável ao 115 

Projeto diante do que ouviu do Contador e Assessoria Jurídica do Executivo. O 116 

Vereador José Helivelton, do PT, relatou que o Legislativo tem uma margem de oito 117 

mil reais para compras sem processo licitatório, onde já é um gasto razoável para o 118 

governo sem precisar de um cheque em branco. A Vereadora Auseni Monteiro, do 119 

PSDB, relatou que é importante que os Pareceres da Comissão e Jurídico sejam 120 

votados antes. Que todos sabem como as coisas estão funcionando dentro da 121 

Prefeitura, onde a diferença da nota que apareceu é de mais de setecentos reais. 122 

Que mais cedo tiveram o caso da criança que passou na peneira de futebol e 123 

precisava de ajuda, onde solicitaram do executivo e não tinham recorrendo ao 124 

Legislativo. O Vereador Alaildo Abreu, do PT, relatou que muito se fala nesta Casa 125 

de Parecer Jurídico, onde a Assessoria desta Casa é indicada pelo Prefeito e do 126 

lado da Presidência. Que a partir do momento que o Jurídico decidir pelos 127 

Vereadores, a prerrogativa do voto não estará valendo muita coisa. O Senhor 128 

Presidente relatou que o Parecer Jurídico tem embasamento na lei. Que o Projeto 129 

Juridicamente está correto, onde politicamente podem discordar. O Vereador Alaildo 130 

Abreu, do PT, disse que todos sabem que o Prefeito não pode trabalhar fora e 131 

mesmo assim aprovaram nesta Casa. O Senhor Presidente relatou que na CF 132 

dispõe que o Prefeito não pode ter acumulo de cargo público, onde o mesmo presta 133 

serviço a uma empresa. O Vereador Alaildo Abreu, do PT, disse que se está na Lei 134 

porque veio a esta Casa para ser votado. O Senhor Presidente relatou que se 135 

alguém discordar é só ir ao MP denunciar. Encerrada a discussão o Senhor 136 

Presidente passou ao processo de votação nominal. O Vereador Jonas Palheta dos 137 

Santos, Líder do PSD, que nota-se que nesta Casa não se vota o Parecer das 138 

Comissões, sendo político ou não. Votou contrário. A Vereadora Auseni da Silva 139 

Monteiro, Líder do PSDB, votou contra. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do 140 
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PT, foi contrário ao Projeto de Lei. O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do 141 

PDT, votou favorável a matéria. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, foi 142 

favorável. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, votou favorável. O 143 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, foi contrário ao Projeto de 144 

Lei. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, votou favorável. O 145 

Vereador Jurandy Batista Dantas, votou favorável. O Vereador Ulisses José 146 

Medeiros Alves, do PSDB, votou contrário. O Senhor Presidente votou favorável. 147 

Após o sufrágio o Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão, aplicação e 148 

prestação de recursos públicos sob a forma de suprimentos de fundos foi aprovado 149 

com seis votos favoráveis e cinco contrários. Logo após os Nobres Pares fizeram 150 

suas considerações finais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 151 

que no inicio do ano fez uma visita ao Prefeito de Mojuí dos Campos Jailson Alves, 152 

onde lembra que do lado direito de sua mesa havia uma pasta, onde o mesmo 153 

estava lendo os requerimentos dos Vereadores, passando a sua secretária para que 154 

enviasse a resposta a Câmara. Que infelizmente nunca viu Prefeito do município 155 

responder a solicitação de Vereador, porém a partir daí entendeu o porquê do 156 

Prefeito Jailson ser bem recebido nas comunidades. Que em abril do ano passado 157 

solicitou a iluminação e reforma dos bancos da Praça e um ano depois os bancos 158 

continuam só o vergalhão. Relatou que solicitará verbalmente se o Prefeito não tem 159 

condições de realizar o trabalho com urgência, já conversou com alguns Vereadores 160 

e cidadãos e farão o trabalho para ajudar o município. Que o Prefeito ao menos 161 

autorize a ação. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, relatou que 162 

esteve visitando a creche do km 50 e lá foi exposto pelas mães que o local está em 163 

péssimas condições, não oferecendo um ambiente adequando de ensino 164 

aprendizado as crianças. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que 165 

no PSF do km 135 recebeu apenas umas bacias, um frízer e outras coisas não 166 

chegando o principal. Que as comunidades não foram repassadas ao município de 167 

Mojuí por vontade própria, onde o médico não aparece há mais de um mês. Relatou 168 

que o material que foi adquirido através de emenda deveria ter sido repassado às 169 

comunidades ao qual foi destinada. O Senhor Presidente relatou que o Nobre 170 

Vereador está fazendo uma acusação grave, onde o mesmo deve ter um respaldo, 171 

onde o material foi licitado e agora dizer que só foi entregue uma bacia, onde trará a 172 

lista de material licitado. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que 173 

nesta Sessão foi dito que seria o primeiro PSF a ter aparelho de ultrassonografia. O 174 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, agradeceu a Deus pela 175 

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

 

 

6/7 
 

 

oportunidade. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, agradeceu a 176 

presença dos ex Vereadores e Presidentes de Câmara Juvercílio Pereira e 177 

Reginaldo Lobo. Relatou que o empresário Paulo Barrudada esteve disponibilizando 178 

o ônibus para levar as atletas do município para participarem da final da copa oeste. 179 

O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que o Prefeito 180 

institui um Decreto ao qual denomina como decreto da maldade, pois determina que 181 

os funcionários cumpram oito horas, onde o mesmo se aplica a todos os servidores 182 

do município e no dia anterior esteve no hospital, onde o médico chega depois das 183 

quatro horas, nunca chegando no horário. Parabenizou a LIGA, onde infelizmente 184 

nenhum governante ainda se atentou para o potencial que há no esporte. A 185 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, relatou que o aparelho de 186 

ultrassonografia era bucal, onde verificará diretamente na SEMSA, para trazer o 187 

correto a Tribuna. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, expôs que o que 188 

falou é o correto, onde na terça feira trará a lista do que foi entregue para que não 189 

passe por mentiroso. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, 190 

prosseguiu dizendo que aguarda a confirmação do Comitê Gestor da Eletronorte, 191 

quanto à reunião a ser realizada no final do mês em curso, e espera representar esta 192 

Casa na ocasião. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, disse que no 193 

município há inúmeras demandas, em espacial quanto às estradas, onde estão com 194 

entrave referente ao processo licitatório. Relatou que infelizmente não há recursos 195 

para dar um melhor suporte ao esporte. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do 196 

PSDB, expressou quanto ao mercado municipal, onde quando trouxeram a 197 

problemática a esta Casa não orientaram a perseguição, sendo que o local precisa é 198 

de gestão. Que não entende o porquê Comissão de Câmara tem que ir ao mercado 199 

resolver problema administrativo. Disse ao Vereador Alaildo Abreu não se preocupar 200 

quanto o equipamento do km 135, onde quem tem que provar se foi é o governo e 201 

não o Nobre Vereador, e que não se impressione com qualquer tipo de ameaça. 202 

Relatou que tem respeito pelo Vereador Jurandy Batista, porém a questão licitatória 203 

está a mais de ano, onde estão chegando no segundo ano de gestão e quanto as 204 

estrada pouca coisa foi feita. Disse que o Nobre Vereador teve trezentos votos 205 

cravados e o povo da beira do rio ajudou com o voto e estão esperando algo. Que já 206 

pode-se observar o placar da votação, ficando seis a cinco, onde na hora que o 207 

Nobre Vereador disser que irá vota pelo povo o Prefeito começará a trabalhar, pois 208 

sentirá que a Casa poderá interferir em alguma situação. O Senhor Presidente disse 209 

que não houve ameaça a ninguém. Quanto à quantidade de votos cada um vota 210 
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com a sua consciência. Nada mais havendo a registrar declarou encerrada a Sessão 211 

Ordinária às onze horas e dez minutos, que contou com a presença de todos os 212 

Vereadores.   213 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  214 

1º Secretário: Ulisses José Medeiros Alves –  215 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  216 

Vereador Antonio Rocha Junior -  217 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  218 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro -  219 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  220 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -    221 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa – 222 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -                                            223 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  224 
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