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Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada 1 

aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 Rubiney de Miranda Braga. 4 

Implorando a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. 5 

Justificou a ausência da Vereadora Auseni Monteiro e Jurandy Batista Segundo 6 

Secretário da Mesa Diretora, pois no momento representam esta Casa Legislativa 7 

em Audiência Pública no Ministério Público referente à questão agrária. Em 8 

continuidade passou a palavra aos Vereadores para os seus pronunciamentos. O 9 

Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os cumprimentos 10 

regimentais, relatou que esteve visitando a comunidade de Jenipapo, onde 11 

conversando com comunitários relembrou que em setembro do ano passado foi 12 

aprovado nesta Casa um requerimento solicitando melhorias nas estradas, provando 13 

a consideração que o Executivo dar aos requerimentos e solicitações dos 14 

Vereadores desta Casa, onde os moradores estão indignados e enquanto Edil 15 

também fica, pois o secretário de infraestrutura na época foi até o local. Que esteve 16 

recebendo reclamações em relação ao agente de saúde da comunidade, onde a 17 

mesma passa de três a quatro meses sem visitar a localidade, aparecendo somente 18 

para pegar assinatura para receber seu pagamento. Que é triste isso vim de um 19 

governo em que o Prefeito é um médico, que em sua campanha prometeu dar total 20 

atenção a saúde. Solicitou que a Mesa encaminhe a SEMSA expediente para que 21 

tenha mais atenção neste acompanhamento, onde é verba federal e a pessoa 22 

precisa cumprir com o seu dever e obrigação. Relatou que não poderia deixar de 23 

entrar no assunto eleição da Câmara Municipal de Belterra, onde algumas pessoas 24 

colocam em rede social que vereadores querem dar um golpe no governo, onde isso 25 

não existe é conversa fiada. Expôs que quem está dando um golpe na democracia é 26 

a Mesa Diretora desta Casa, incentivada pelo governo ao não aceitar o resultado de 27 

uma eleição e todos viram que foi filmado na câmera que fica filmando os atos dos 28 

Vereadores. Que a eleição foi feita corretamente sem tumulto, onde todos votaram. 29 

Relatou que recebeu há pouco tempo um Parecer Jurídico, e torna a repetir que 30 

mais uma vez o Presidente assina seu atestado de incompetência quando manda 31 

esse documento, onde se o Parecer Jurídico valer todas as leis que foram votadas 32 

nesta Casa deverão ser anuladas, notando a incompetência da Mesa, que não toma 33 

o procedimento correto com os documentos, pois não promulga ou publica em diário 34 

oficial. Disse ao Senhor Presidente que se o documento for lido pela Mesa e 35 
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declarado válido, entrará com o pedido de anulação de todas as Leis. Que não é por 36 

sua culpa, pois não faz parte de Mesa, que é quem tem por atribuição cuidar dos 37 

documentos. Relatou que ainda pouco assistiu o Primeiro Secretário Rubiney de 38 

Miranda Braga solicitar da secretária da Casa a pauta da reunião e ela coitada não 39 

pode fazer nada, pois é mandada pelo Presidente, onde disse que só quem tem é o 40 

Senhor Presidente. Perguntou como é que pode ser chamado a discursar em uma 41 

Tribuna e não sabe o que tem sobre a Mesa, mostrando um total desequilíbrio e 42 

incompetência por parte da direção desta Casa. O Senhor Presidente disse que o 43 

Nobre Vereador terá a resposta no momento certo. O Vereador Ulisses José 44 

Medeiros Alves, do PSDB, não fez uso da palavra no primeiro expediente. O 45 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos regimentais, 46 

iniciou falando sobre os serviços ofertados pela Celpa no município, onde o 47 

escritório localizado na estrada 08 resolve pouquíssimas coisas. Relatou que para 48 

colocar um nome na rua ao lado da pizzaria foi mais de ano, onde não sabe se a 49 

Prefeitura serve só para ferrar os outros. Relatou que no Ramal do Limão não há 50 

rede de energia elétrica, porém se houver uma denúncia quanto a questão ambiental 51 

a agilidade é rápida. Falou que foi um dos que defendeu a permanência do DETRAN 52 

para realizar fiscalização no município, entretanto a lei para ser cumprida deve iniciar 53 

de casa, pois a Prefeitura tem uma frontier que não tem condições de andar se quer 54 

nos travessões e ninguém faz nada. Quanto a ACS da Revolta, disse que faz é 55 

pena, pois se quer tem uma bicicleta para andar, pois mora no km 55 e tem que ir 56 

até o Jenipapo, e olha que a Vereadora Maria de Lourdes come no mesmo prato 57 

que ela, onde não sabe qual o trabalho que consegue desenvolver sem qualquer 58 

estrutura, pois a mesma assinou a relação com os ACS quanto à necessidade de 59 

material. Falou que o Prefeito Macedo batia no peito dizendo que saúde seria 60 

prioridade em seu governo. Quanto à questão da eleição, disse que chama isso de 61 

palhaçada, pois fica envergonhado de Vereador ter perdido no voto, onde se seis 62 

votos não servir a Câmara não serve mais pra nada. Disse ao Senhor Presidente 63 

que é vergonhoso perder uma eleição no voto que foi comandada pelo próprio e no 64 

outro dia dizer que não vale por isso ou aquilo, e ainda ser assinado por dois 65 

candidatos que perderam a eleição. Disse que aí se ver a tentativa de ter um 66 

presidente do lado do Executivo e quanto isso um ramal no Bom Sossego está com 67 

quase dois meses e não foi concluído. Relatou que andaram em algumas 68 

localidades dizendo que havia a parceria na perfuração de poços com a FUNASA, 69 

porém se forem esperar as caixas d’água. Disse que não sabe o porquê de 70 
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quererem a Presidência se dizem que as coisas estão na legalidade. Relatou que é 71 

para assumir somente em janeiro e se houvesse novamente eleição haveria o 72 

mesmo resultado. Relatou que estava em sua oficina quando chegou o Prefeito 73 

Macedo pedindo voto para o Presidente Sérgio Cardoso, onde falou que não votaria, 74 

sendo que o mesmo falou que queria o atual Presidente em razão da Vereadora 75 

Maria de Lourdes não ter competência de ter a Presidência, porém o mesmo não 76 

conseguiu manter os votos da primeira eleição, aí colocaram a Vereadora Maria de 77 

Lourdes de cobaia. Que infelizmente os seis votos não estão sendo respeitados.  78 

Falou que dizem que os Vereadores estão tramando para derrubar o Prefeito, aí  79 

pergunta como isso vai acontecer já que o mesmo anda na linha. O Vereador 80 

Amarildo Rodrigues dos Santos, do PSC, não fez uso da palavra. O Vereador 81 

Antonio Rocha Junior, do MDB, não se pronunciou no primeiro expediente. O 82 

Vereador Jose Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos 83 

regimentais relatou que a um ano e oito meses há várias demandas expressadas em 84 

requerimento, este que atende solicitações das comunidades. Disse que a partir do 85 

momento que a Câmara vota os requerimentos é encaminhado ao Executivo e se 86 

quer manda uma resposta se os mesmo serão atendidos ou não. Relatou que é a 87 

terceira vez que cobra uma resposta. Que o Presidente solicitou respostas do 88 

Executivo, porém nem o mesmo foi atendido, entretanto os munícipes cobram. Disse 89 

que terão que procurar outras instâncias, pois estão sendo cerceados. Citou que é 90 

autor do documento que solicita carga horária diferenciada aos servidores com filhos 91 

com necessidades especiais, porém não há respostas quanto à solicitação. Quanto 92 

à eleição disse que o Parecer Jurídico abre precedente, onde há leis desde o início, 93 

como a do triênio, pois Projeto de Lei se vota em dois turnos o que não aconteceu 94 

com este, além do que autorizou o Prefeito trabalhar fora do município, APA. Falou 95 

que a questão de Presidência da Câmara está decidida e sacramentada, onde se 96 

não for agora irá acontecer em dezembro, sendo o processo apenas antecipado. 97 

Relatou que os seis Vereadores estão decididos, e não adianta vim com propostas 98 

ou situações para chamar atenção.  Que os Vereadores que fizeram acordo, pacto 99 

de dar cara nova ao Legislativo está sacramentado não adianta, pois irá protelar 100 

algo que irá acontecer. Falou que se for para continuar dessa forma para tudo, onde 101 

votam a LOA para não parar o município, revisando muito bem a Lei Orçamentária e 102 

ventando a questão de propaganda e canalizar recursos para as comunidades. O 103 

Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, relatou que não lembra de terem 104 

votado no ultimo Orçamento previsão de recursos para fazer vaquejada ou rodeio, 105 
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onde estão dizendo que será em parceria, sem gastos públicos, entretanto ver 106 

funcionários públicos e maquinários trabalhando. Que estão querendo mudar a 107 

cultura de Belterra, onde cadê a gincana que é uma Lei no município. O Vereador 108 

Jose Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que devem averiguar se o 109 

evento terá retorno para o município. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder 110 

do DEM, prestou condolências às famílias do município que tiveram entes falecidos. 111 

Disse que enquanto titular do Conselho Consultivo da Floresta Nacional do Tapajós 112 

esteve em Takuara participando da reunião do colegiado.  Apresentou congratulação 113 

ao doutor Paulo Henrique pelo trabalho realizado no Hospital do município, onde 114 

pôde presenciar o atendimento a uma criança. Falou que há ações sendo realizada 115 

no município, e o trabalho no Bom Sossego ainda não foi concluído em razão da 116 

piçarra que há na comunidade ter acabado, porém estão legalizando outra área. 117 

Que os trabalhos foram realizados no Ramal da Onça e do km 72. Quanto a ACS 118 

Romilda é sua comadre, onde infelizmente a pessoa só presta depois que morre, 119 

pois em todas as comunidades tem queixas contra os agentes comunitários, e a 120 

mesma faz um verdadeiro milagre. Quanto à programação que haverá na Praça 121 

Brasil é da Secretaria de Agricultura do município, onde o rodeio não é a primeira 122 

vez que vem para o município sendo desde o governo Pastana. Que o evento 123 

prestigiará a agricultura familiar, onde convidam todos a participar. Relatou que tem 124 

muita gente preocupada com a Vereadora Maria de Lourdes, dizendo que é 125 

Vereadora derrotada, porém em nenhum momento sente-se derrotada, onde derrota 126 

é quando o povo não aceita e tem a graça de dizer que os cinco mandatos que tem 127 

nesta Casa foi de conquista, nunca comprou voto ou enganou ninguém, onde o povo 128 

lhe deu, onde ele é soberano e vota livremente. Expôs que no dia dezesseis estava 129 

com treze dias de luto pelo falecimento de sua genitora e às treze horas e trinta 130 

minutos recebeu a seguinte mensagem do seu compadre Jonas Palheta: “Boa tarde 131 

comadre, me falaram que vocês vão tentar anular a eleição, se fizerem isso vão 132 

fazer a senhora passar por mais um constrangimento”. Indagou o porque da 133 

ameaça, evitar o que, é constrangedor perder a eleição por um voto, constrangedor 134 

e não poder concorrer por ter um monte de coisas nas costas. Relatou que é 135 

agricultora e vendeu verdura nove meses no mercado do município e continua a 136 

mesma. Que o seu mandato é do povo, vinte e quatro horas a disposição e ai de 137 

quem dia o contrário nesta Casa. Expôs que soube de tudo isso que estava 138 

acontecendo no hospital em razão de levar uma pessoa que estava precisando de 139 

atendimento. Falou que hoje há no município bons médicos, um hospital que 140 
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funciona, não plenamente, mas em razão de um erro na gestão de Geraldo Pastana 141 

colocar que o município era pleno em saúde.  Relatou que falem da sua pessoa o 142 

quanto quiserem, pois está para nascer Vereadora do seu modo, onde tentam fazer, 143 

porém é espontânea e verdadeira. Falou que ao receber a mensagem do Vereador 144 

Jonas Palheta, seu compadre sentiu muita mágoa, pois que sentimento é esse que 145 

ao menos respeitam o seu luto. Relatou que a Proposta de Emenda não foi 146 

promulgada e o Primeiro Secretário sabe disso. Tendo seu discurso interrompido 147 

pelo Vereador Rubiney de Miranda, a Nobre Vereadora relatou que o mesmo não 148 

lhe interrompa, pois está com o uso da palavra. Em continuidade falou que ao ser 149 

eleito para um cargo deve-se ao menos saber suas atribuições. Que se o mesmo 150 

não sabe de leis é bom aprender, já que vai ser Presidente agora ou depois. Disse 151 

que ao colocar seu nome a disposição falou do seu respeito, dignidade, valorização 152 

do Vereador. Relatou que são taxados na rua e que a Câmara é somente bagunça, 153 

porém estão tentando acertar. Que é agricultora sim de pé no chão, onde a única 154 

com cinco mandatos com ordem crescente de votação se enganasse o povo não 155 

teria conseguido isso. Expôs que ficará até o dia que o povo quiser, onde o que é o 156 

poder diante da vida, onde renunciaria qualquer coisa para ter sua mãe viva. Que a 157 

Presidência da Câmara tinha esse sonho sim, mas por ver tantas coisas nesta Casa 158 

que fiquem a vontade, aonde não vem mais e podem fazer o quiser com essa 159 

Presidência, pois não quer ser Presidente de um poder em que há briga toda a 160 

semana, onde quer paz e tranquilidade. Colocou que enquanto discutem nesta 161 

Casa, o povo necessita de políticas públicas, e para isso que irá trabalhar. Havendo 162 

manifestação da galeria por meio de aplausos, o Senhor Presidente solicitou que o 163 

fato não ocorresse. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após os 164 

cumprimentos rotineiros, relatou que gostaria de saber como é que funciona a 165 

questão dos funcionários da Prefeitura, pois estão presentes na Sessão em horário 166 

de trabalho, onde gostaria de verificar com o senhor Presidente o que podem fazer 167 

para verificar a situação, pois deveriam cumprir suas funções, onde o município está 168 

parado. Relatou que o Prefeito nunca se encontra e só vive no whatsApp, e não 169 

cuida do povo ou do município. Que o Parecer deveria estar nas redes sociais, para 170 

que todos vissem e nenhuma lei foi promulgada, saiu no Diário Oficial da União ou 171 

do município. Falou que é uma vergonha, pois em um ano e oito meses ter que 172 

retroceder tudo o que aconteceu no município, devido à eleição que ninguém aceita, 173 

porém foi legítima, onde quem esteve presente não foram crianças e sim onze 174 

Vereadores. Que a Vereadora Maria de Lourdes colocou um ponto de interrogação 175 
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muito grave, onde a mesma disse que foi eleita pelo povo, mas insinuou que alguém 176 

comprou voto, onde é só pegar o áudio e a câmera que ninguém sabe pra onde vão 177 

as imagens, mas com certeza a justiça vai saber, pois terá um pedido. Falou que é 178 

bom fazer como Vereador Antonio Rocha Junior que citou o nome, onde a Tribuna é 179 

livre para desabafar, ele que é um cara sério. Disse que seria uma vergonha disputar 180 

uma eleição e perder, onde se a Nobre Vereadora não tinha capacidade como o 181 

Prefeito mesmo lhe falou não deveria ter concorrido. Disse que a Nobre Vereadora é 182 

quem está atrapalhando o serviço, pois entrou com pedido de anulação da eleição, e 183 

depois vem com a conversa que o Legislativo não está andando, e que a mesma 184 

disse que passou quatro anos sendo oposição e hoje está no governo que nada está 185 

fazendo para o município, onde é uma vergonha em um ano e oito meses. Disse que 186 

não queria citar questão de Vereador, pois deveriam estar unidos. Disse que vive na 187 

secretaria da Casa para saber o que enquanto primeiro secretário, onde a secretária 188 

diz que está tudo com o Presidente, e o que pode fazer, e por esta razão o Vereador 189 

Ulisses Medeiros renunciou a primeira secretaria. Relatou que enquanto Presidente 190 

fará muitas coisas, onde este papel não está valendo de nada. O Senhor Presidente 191 

relatou que o Agente de Saúde faz uma prova para trabalhar nas comunidades, e 192 

quem tem o poder para retirá-lo é a própria comunidade. Relatou que está com 193 

quatro anos que solicitaram da Celpa distribuição de energia elétrica no ramal na 194 

comunidade do Amapá é até o momento não foram atendidos, pois a iniciativa é 195 

particular e o Executivo não tem gerência. Que as pessoas falam que é ditador, 196 

porém segue a lei e a ordem, onde pede Parecer Jurídico. Relatou que a Mesa não 197 

é somente o Presidente, onde cada um tem obrigações devendo das atribuições, 198 

pois aí poderão cobrar. Relatou que há um pedido do Executivo. Relatou que há um 199 

Projeto de Lei com a Comissão de Constituição e Justiça desde o dia sete de agosto 200 

e até o momento não encaminharam Parecer. Que não é somente a Presidência da 201 

Casa que tem obrigações, mas os demais. Relatou que não podem culpar a 202 

Presidência da Casa por não vim informações do Executivo. Que se algo foi feito de 203 

errado anteriormente que seja anulado. Que se forem olhar realmente a lei, são 204 

concedidas coisas aos Vereadores que não deveria, e aceitam e deixam acontecer. 205 

Que acredita que nesta Casa não haja pendenga uns com os outros, onde 206 

comungar com os pensamentos é diferente. Que se reclama muito e não se faz 207 

nada, onde a secretaria está disponível para encaminhar email aos deputados, a fim 208 

de conseguirem emendas, onde não há renda no município. Que as pessoas 209 

precisam primeiro saber como funciona a gestão pública. Logo após passou a 210 
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palavra ao Primeiro Secretário para leitura dos documentos em pauta: Ofício n° 211 

10/2018 de autoria do Vereador Antonio Rocha Junior – solicita leitura em Plenário – 212 

dispõe sobre apreço e consideração ao Vereador Ulisses Medeiros. Indicação n° 213 

01/2018 de Antonio Rocha Junior – Solicita a contrapartida do Executivo municipal 214 

no pagamento da taxa de energia elétrica ou na contratação de pessoal para 215 

cuidados junto aos microssistemas de abastecimento de água na comunidade de 216 

São Jorge km 92, BR 163.  Aprovado por unanimidade. Requerimento n° 03/2018 de 217 

autoria do Vereador Antonio Rocha Junior – solicita construção de estrutura de 218 

concreto para a caixa d’água do microssistema de abastecimento de água da 219 

comunidade de Nova Aliança, km 43 da BR 163. O autor do expediente relatou que 220 

a atual estrutura está preste a tombar, precisando do serviço de forma emergente  221 

Aprovado por unanimidade. Requerimento n° 02/2018 de autoria do Vereador 222 

Amarildo Rodrigues – solicita construção de microssistema de abastecimento de 223 

água no km 44 BR 163, comunidade Grande Família. O autor do documento relatou 224 

que no município há uma grande despesa com carros pipas, tendo uma visão futura 225 

de que a comunidade está expandindo-se. Aprovado por Unanimidade. 226 

Requerimento n° 03/2018 de autoria do Vereador José Helivelton – Solicita que seja 227 

realizado o serviço de rede de distribuição de energia elétrica e água no cemitério 228 

Santo Antonio de Pádua. Em defesa o autor do Requerimento relatou que há várias 229 

cobranças das pessoas que realizam serviços no local. Aprovado por unanimidade. 230 

Moção de Aplausos n° 01/2018 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes – dispõe 231 

sobre votos de aplausos a Estação Cidadania que completa seis anos, com quase 1 232 

milhão de atendimentos. A autora relatou que o trabalho realizado pela Estação 233 

Cidadania é de grande valia a população. Aprovado por unanimidade. O Senhor 234 

Presidente relatou que recebeu documentação formalizada dos Vereadores Antonio 235 

Rocha Junior e Maria de Lourdes na questão da eleição da Mesa Diretora, e 236 

prontamente solicitou Parecer Jurídico, sendo encaminhado aos Vereadores. Logo 237 

após o Senhor Presidente realizou leitura das considerações finais do referido 238 

Parecer Jurídico. Disse que o seu posicionamento não é pessoal, onde 239 

compartilhará com o pensamento do Jurídico, e todas as pessoas quem tiverem 240 

alguma coisa contrária e quiserem procurar o meio jurídico e pedir parecer estejam à 241 

vontade, pois todos têm direito a defesa e ataque, uma vez que se vive em um país 242 

democrático e todos tem direito a ampla defesa. Relatou que acompanhará a sua 243 

Assessoria Jurídica, e dentro do entendimento será declarado anulada a eleição 244 

seguindo para arquivo, continuando a valer a eleição no dia quinze de dezembro e a 245 
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documentação que foi aprovada valerá para a próxima gestão. Referiu-se ao 246 

Decreto Lei n° 4.657 de 4 de setembro de 1942 que dispõe sobre a Lei de 247 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro que no Art. 1° decreta: Salvo disposição 248 

contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de 249 

oficialmente publicada. Logo após consultou o Plenário se a Sessão poderia ocorrer 250 

com ou sem intervalo. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 251 

relatou que gostaria de fazer uma pergunta ao Presidente da Casa, qual o rito para 252 

uma decisão como essa, monocrática. O Senhor Presidente relatou que a 253 

Assessoria Jurídica deu Parecer. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, 254 

Líder do PT, relatou que as Comissões não têm direito? o Plenário não é soberano? 255 

. O Vereador Ulisses Medeiros Alves, PSDB, relatou que Assessoria Jurídica não 256 

manda no Plenário. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 257 

relatou que quem tem direito de alterar o Regimento Interno de acordo com a nova 258 

redação é a Comissão de Constituição, onde se ela precisar de um Parecer Jurídico 259 

de como será o texto tudo bem. O Senhor Presidente relatou que a Presidência tem 260 

seus direitos. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, que o 261 

mesmo não pode passar por cima dos direitos da Comissão e do Plenário.  O 262 

Senhor Presidente relatou ao Nobre Vereador que pediu por questão de ordem e 263 

deveria responder a pergunta, onde será respondida em tempo hábil. Relatou que 264 

aqui não é o Vereador quero falar, eu vou falar, pois é uma questão de ordem. O 265 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, disse que o Senhor 266 

Presidente deve seguir os ritos desta Casa, pois pegou o microfone e falou que vem 267 

seguindo os ritos, e só no blá blá blá, onde na prática não está acontecendo, onde 268 

se estivesse seguido teria passado a documentação a Comissão. O Senhor 269 

Presidente relatou que foi feito o pedido dos Vereadores Antonio Rocha Junior e 270 

Maria de Lourdes de Souza, baseado em documentos em que pede a anulação da 271 

eleição, onde a Presidência solicitou um parecer jurídico pela anulação ou não. Que 272 

não está decidindo e sim o Parecer Jurídico. O Vereador José Helivelton de Noronha 273 

Lima, Líder do PT, disse que Parecer Jurídico não decide nada, pois caso contrário 274 

pegariam um advogado da esquina pediriam para fazer uma parecer, e que manda é 275 

a decisão unânime da Câmara de Vereadores. Que o Senhor Presidente está 276 

quebrando o Regimento Interno, jogando na lixeira, mas tudo bem.  O Senhor 277 

Presidente relatou que o mesmo já fez parte da Mesa e sabe muito bem como 278 

aconteceram às eleições nesta Casa, e na época estava tudo bem. O Vereador José 279 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que quem esta na Mesa e o Nobre 280 
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Vereador e que não venha trazer coisas anteriores. Que o discurso do Senhor 281 

Presidente mudou. O Senhor Presidente relatou que a Mesa decidiu dessa forma. O 282 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, expôs que então a Mesa é só ele. 283 

O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, disse que se vive em 284 

uma democracia, o Senhor Presidente sempre gostou de debater. Que os Nobres 285 

Vereadores estão corretos em pedir a anulação, pois houve uma falha, e no 286 

Regimento diz que quem tem que promulgar e publicar é a Mesa, o Presidente da 287 

Mesa. Que a Comissão que o Vereador Jonas Palheta preside teria que ter dado 288 

uma nova redação, assina e encaminha a Mesa, consulta o Jurídico. Relatou que 289 

tem certeza que se a Vereadora Maria de Lourdes tivesse conseguindo esse 290 

documento não estaria sobre a Mesa, pois teria atendido os caprichos do governo. O 291 

Senhor Presidente relatou que o Nobre Vereador acabou de dizer que não foi feito 292 

corretamente à culpa não é somente da Presidência, pois a uma Mesa que tem as 293 

suas obrigações que falhou. Que se houver eleição como o próprio Vereador falou 294 

que há por que da preocupação, pois há seis votos. O Vereador José Helivelton de 295 

Noronha Lima, Líder do PT, relatou que a discussão criada cairá por terra muitas 296 

coisas.  O Senhor Presidente relatou que o que foi feito correto continuará, e que 297 

não foi será sanado. Nada mais havendo a registrar declarou encerrada a Sessão às 298 

dez horas e quarenta e um minutos, a qual contou com a presença de nove 299 

Vereadores, estando ausentes os Vereadores Jurandy Batista Dantas e Auseni da 300 

Silva Monteiro, que estiveram representando o Poder Legislativo em audiência junto 301 

ao Ministério Público Estadual.  302 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  303 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga –  304 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  305 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos –  306 

Vereador Antonio Rocha Junior -  307 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  308 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -    309 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  310 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves -  311 
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