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Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove 1 

horas e quinze minutos, teve início a vigésima primeira Sessão Ordinária da 2 

Câmara Municipal de Belterra, sob a direção do senhor Presidente Vereador 3 

Sérgio Cardoso de Campos, tendo como Primeiro Secretário o Vereador Jonas 4 

Palheta dos Santos e o Vereador Antonio Rocha Junior segundo Secretário. 5 

Implorando a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, 6 

da Vereadora Maria de Lourdes de Souza, em razão de ser submetida a 7 

procedimento cirúrgico. Passou a palavra aos Vereadores para as 8 

considerações iniciais. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, 9 

enfatizou que precisam arrumar um gabinete para o Vice Prefeito, onde o 10 

mesmo está em todas as sessões. Que acompanha nas redes sociais 11 

escândalos contra a democracia brasileira, onde há escutas relativas ao 12 

Ministro da Justiça Sérgio Moro. Que povo grita Lula livre e termina seu 13 

discurso dizendo que daqui alguns ouviram dizer Sérgio Moro livre. A 14 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso, do PSDB, não se pronunciou no 15 

primeiro expediente. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do 16 

PT, após os cumprimentos regimentais expôs que se termina mais um 17 

semestre de atividades, onde divulga os documentos que trouxe para a pauta 18 

das sessões. Indicação que dispõe sobre a eletrificação rural do Luz Para 19 

Todos na comunidade de Santa Luzia, BR 163. Que o documento foi aprovado 20 

por unanimidade, onde não depende do Executivo. Outro documento é o 21 

Anteprojeto Projeto que requer que seja instituto um conselho fiscalizador do 22 

transporte público, onde infelizmente ainda ao menos iniciaram as discussões 23 

para implementação. Que apresentou tal documento em razão das grandes 24 

problemáticas quanto aos transporte público. Indicação solicitando a 25 

recuperação da cabeceira do Branco, onde graças a várias cobranças da 26 

comunidade o Executivo atendeu o pedido. Indicação que solicita concessão 27 
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de utilidade pública as entidades, onde o Presidente Sérgio Cardoso promulgou 28 

a Lei, em razão do silêncio do executivo. Indicação solicitando vale refeição 29 

aos servidores públicos que ganhem um salário mínimo. Que possam dar as 30 

mãos por uma Belterra melhor. O Senhor Presidente lembrou que no dia seis 31 

de agosto haverá uma reunião com o Ministério Público Estadual, e todas as 32 

demandas solicitadas pelas comunidades e não forem atendidas pela CELPA 33 

que seja encaminhado. Que precisa ser primeiramente regularizado o 34 

transporte público para depois criarem o conselho fiscalizador. O Vereador 35 

Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os cumprimentos de estilo, disse 36 

que Hoje é a última sessão ordinária do primeiro semestre do ano em curso e 37 

agradece a Deus pela oportunidade. Que este Poder acaba sendo debochado 38 

por muita gente, que tem o desejo de está nesta Casa. Que parabeniza todos 39 

os vereadores desta Casa, onde em nenhum momento se negaram a 40 

contribuir, onde até mesmo a oposição si posiciona de forma responsável . Que 41 

o seu desejo é por uma Belterra melhor. Que o vestibular das urnas é um crivo 42 

e quem decide é a população. Que o que foi iniciado seja finalizado e que boas 43 

novas virão. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após 44 

os cumprimentos disse que é importante a avaliação dos primeiros seis meses 45 

do ano. Que houve muitos acontecimentos em Belterra como as festividades 46 

de Santo António a Marcha para Jesus, onde precisa por parte do município 47 

dar mais incentivo aos movimentos religiosos. Deixou sua torcida Vereadora 48 

Maria de Lourdes que passou pela segunda cirurgia e que possa ter uma boa 49 

recuperação que os vereadores são taxados por defender alguns segmentos, 50 

onde precisam defender o que pregaram na campanha e quem está na gestão 51 

foi quem escolheram para fazer a parceria. Ressaltou que depois de dois anos 52 

e meio o município hoje está fora do CAUC (Cadastro Único de Convênios) 53 

este que é como se fosse o cadastro de pessoa física, pois quando há 54 
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pendências não se compra nada, e anteriormente eram doze pendências que 55 

hoje podem dizer que Belterra está livre para o progresso e a próxima gestão 56 

que vier pegará um município organizado, sendo pagos mais de vinte e cinco 57 

milhões em dívidas. Que fala isso por ter sido secretário de administração. Que 58 

no Brasil apenas cento e quarenta e quatro municípios estão com suas contas 59 

em dias. Que esta Casa tem muito a contribuir com o Executivo e com o 60 

município. Que apresenta indicação solicitando descontos de até noventa por 61 

cento do IPTU, onde darão condições as famílias que queiram fazer o 62 

pagamento. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após as saudações 63 

iniciais, enfatizou que esteve na comunidade do km 72, e em todas as 64 

comunidades as reclamações são as mesmas, e apresenta indicação 65 

solicitando melhoria da via da referida comunidade. Que todos os documentos 66 

nesta Casa são aprovados, porém ser executado, já é outra questão. Que é 67 

uma falta de respeito muito grande, onde si quer o Prefeito responde se haverá 68 

execução das solicitações feitas no Plenário desta Casa.  Que nesses dois 69 

anos e seis meses participou de apenas uma reunião com o Prefeito nesta 70 

Casa. Que o que pode contribuir não é dado pela Prefeitura e sim com 71 

recursos próprios, onde si dependesse do Executivo ao menos se elegeria para 72 

Presidente de bairro. O Vereador Jurandy Batista Dantas, do PV, 73 

cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres Pares e os demais presentes. 74 

Prestou condolências a família do senhor Adalberto Feitosa, da comunidade de 75 

Maguary. Que apresentará indicação solicitando melhorias na estrada do 76 

Jatobá. Enfatizou que suas solicitações foram atendidas, educandários do 77 

quilômetro 68 e da comunidade de Pedreira até o próximo semestre os alunos 78 

estarão desfrutando do ambiente para que haja uma educação de qualidade. 79 

Que esta Casa em nenhum momento se opôs as melhorias para o município. o 80 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, não fez uso da palavra no 81 
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primeiro expediente. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 82 

após os cumprimentos rotineiros parabenizou os Vereadores por terem 83 

reduzido em trinta dias o recesso. Que o seu posicionamento é que recesso no 84 

meio do ano é desnecessário, pois o município é pequeno e há apenas uma 85 

sessão por semana. Parabenizou a coordenação das festividades de Santo 86 

Antonio e a comunidade evangélica que realizou a Macha Para Jesus. Relatou 87 

que todos tem elogios e críticas a fazer, porém alguns não elogiam por pura 88 

vaidade. Que dos mais de cinco mil municípios do país apenas cento e 89 

dezesseis estão adimplente, e parabeniza o Prefeito pelas melhorias, pois 90 

muitos não reconhecem o bom trabalho, por quererem que o adversário está 91 

fazendo um bom  trabalho. Que conviveu com os governos de Geraldo 92 

Pastana, Oti Santos e Dilma Serrão e nunca foi de está atacando e fazendo 93 

críticas levianas. Que o governo tem sim muitas falhas, porém não está no 94 

controle do prefeito, onde o mesmo tem tentado fazer o melhor. Que 95 

infelizmente o Brasil está contaminado por pessoa que querem cargo público 96 

para si dar bem, levar vantagem e aparecer. Que irá sugerir que o Prefeito faça 97 

uma avaliação e si possível faça reformas no governo. Que parabeniza o 98 

governo por ter recuperado as finanças do município. Disse ao Vereador José 99 

Helivelton que si segura, onde respeita o mesmo como pessoa, porém é quase 100 

impossível não falar. Que no passado teve alguns desentendimentos com o 101 

Presidente da Casa, e mostrou que em alguns pontos estava correto e 102 

precisavam afinar algumas coisas nesta Casa. Que muita das vezes tem 103 

vontade de rebater o que o mesmo fala, onde na sessão passada o Nobre 104 

Vereador Helivelton apresentou documento solicitando vale alimentação, que 105 

ajudará o funcionário público. Que tem visto o nobre vereador defender o 106 

servidor público, onde também defende, porém intende que Belterra é um 107 

município pobre e não tem condições de dar tudo o que os funcionários 108 
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merecem,  porém vem na ponta da língua para falar, onde o Nobre juntamente 109 

com os Vereadores Sérgio Cardoso e Maria de Lourdes fizeram parte da 110 

legislatura anterior, e acompanhava as sessões e via o governo anterior atrasar 111 

cinco a seis meses de salário, massacrar o servidor público e via o Nobre 112 

Vereador calado. Parabenizou o Vereador Alaildo Abreu,  pois é o seu primeiro 113 

mandato e assim como o prefeito do município não é um político de carteirinha, 114 

onde o mesmo faz suas críticas porém é um homem puro, sincero e  muita das 115 

vezes se excede porém há outros que são maliciosos acaba por jogar a 116 

população contra o colega e o governo. Que a partir de agora irá combater os 117 

políticos, independente de terem mandato ou não querem ver o circo pegar 118 

fogo. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, o PP, pediu um aparte para 119 

solicitar que o Nobre Vereador cite o nome desses Vereadores, quando o 120 

mesmo diz que é malicioso onde o mesmo iniciou citando o nome do vereador 121 

Helivelton Noronha e em seguida Alaildo Abreu. O Vereador Jonas Palheta dos 122 

Santos, do PSD, disse que há vários discursos maliciosos, onde não está 123 

falando do Nobre Vereador Rubiney de Miranda Braga uma vez que o discurso 124 

do Nobre ninguém leva em consideração ou a sério. Que tem pessoas que 125 

querem ver o circo o circo pegar fogo, porém ele não sabe que ele mesmo é o 126 

palhaço que se pensam que a população de Belterra é tapada e não sabe o 127 

que está acontecendo estão muito enganados. O  Vereador José Helivelton de 128 

Noronha Lima, do PT, solicitou um aparte e disse que por estar em sessão 129 

transmitida ao vivo e de repente o discurso do nobre Vereador passa a ser 130 

verdade. Que esteve em mandato anterior e vários debates foram feitos nesta 131 

Casa com relação a salários atrasados, onde sabe da função enquanto 132 

legislador onde não são Executivo. Relatou que quem deras que pudesse 133 

intervir com relação à questão salarial de servidor, onde a maioria dos 134 

Vereadores nesta legislatura votaram a redução salarial dos servidores com 135 
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descontos mensal de quase hum mil reais. Que o que fazem na política vai 136 

ficar para eternidade, assim como vão lembrar do Vereador Jonas Palheta que 137 

esteve junto com Prefeito na campanha e depois brigou com o Prefeito 138 

enquanto legislador, foi para oposição que precisam manter uma linha e uma 139 

postura para que não fique alternando comportamento dentro do Legislativo. 140 

Que mantém uma linha, onde esteve no governo passado porém não fica 141 

mudando de oposição para situação, ou fica tramando contra ninguém. O 142 

Senhor Presidente relatou que deve haver respeito quanto as opiniões 143 

pessoais, porém tem acontecido algumas situações de falta de respeito à 144 

Câmara. Que nas redes sociais foram desrespeitados pelo ex vereador Betão, 145 

dizendo que nesta Casa está instalada uma quadrilha, onde irá entrar com uma 146 

representação na justiça contra o mesmo em nome da Câmara. Logo após 147 

concedeu intervalo de dez minutos. Após os intervalo colocou a documentação 148 

em pauta. Projeto de Lei ..., de 14 de junho de 2019 encaminhado pelo Executivo 149 

Municipal -  dispõe sobre venda de fração do solo urbano a Senhora Jacqueline 150 

Ayres Santiago. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei ..., de 14 de junho de 151 

2019 encaminhado pelo Executivo Municipal -  dispõe sobre venda de fração do 152 

solo urbano a Senhora Gercilene Melo Marques Rebelo. Aprovado por 153 

unanimidade. Requerimento n° 01/2019 de autoria do Vereador Alaildo Abreu – 154 

solicita recuperação dos ramais nas comunidades Fé em Deus, Açaizal do Prata e 155 

Prata. Aprovado por unanimidade. Indicação n° 01/2019 de autoria do Vereador 156 

Sérgio Cardoso – solicita serviço de sinalização horizontal de trânsito na Estrada 157 

01, enfrente a agência bancária do SICREDI. Aprovado por unanimidade. 158 

Indicação n° 02/2019 de autoria do Vereador Amarildo Rodrigues – sugere ao 159 

Senhor Prefeito Jociclélio Macedo que proceda o desconto de 90% (noventa por 160 

cento) do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano dos últimos 05 (cinco) anos. 161 

Aprovado por unanimidade. Indicação n° 02/2019 de autoria do Vereador Jurandy 162 

Batista Dantas – solicita recuperação e empiçarramento da Estrada de dá acesso 163 
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a PA 433, passando pela comunidade Jatobá no limite do município de Belterra. 164 

Aprovado por unanimidade. Indicação n° 01/2019 de autoria do Vereador Jonas 165 

Palheta dos Santos – solicita trabalho de iluminação pública nas proximidades do 166 

campo da Praça Brasil (Estádio Dedecão). Aprovado por Unanimidade. Moção 167 

de Pesar a Família de Adalberto Pereira Feitosa. Aprovada por unanimidade. 168 

Anteprojeto de Lei n° 01/2019 – institui o serviço de transporte individual de 169 

passageiros modalidade moto táxi e estabelece regras gerais para regulamentação 170 

deste serviço e dá outras providências. Em apreciação. O Vereador José 171 

Helivelton de Noronha Lima, do PT, sugeriu que os documentos de fração de 172 

venda de fração de solo urbano seja encaminhado digitalizado a esta Casa 173 

para que os vereadores possam analisar, uma forma de economia de papel. O 174 

Senhor Presidente disse que a Casa estará realizando aquisição de tablets a 175 

serem afixados nas bancadas dos Vereadores, para que possam realizar suas 176 

consultas quanto às matérias apresentadas nesta Casa. A Vereadora Aleuda 177 

Rodrigues dos Santos, PSDB, pediu que Deus interceda na saúde da 178 

Vereadora Maria de Lourdes, pois é uma Vereadora presente sendo o primeiro 179 

ano que a Nobre não participa das festividades de São Pedro padroeiro da 180 

comunidade a qual reside. Que hoje o município tem problemas, porém os 181 

salários estão em dias.  O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do PP,  182 

agradeceu a Deus pela oportunidade. Disse que não muda o seu 183 

posicionamento, onde fica do lado da pessoa dê o que der, onde tem um amigo 184 

que a policia não o deixa em paz, e não o abandonou. Que não ataca ninguém, 185 

e não conhecia esse lado da política. Que ficou muito magoado com as 186 

palavras do Vereador Jonas Palheta, porém cada um tem o seu pensamento. 187 

O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, do PT, após os cumprimentos 188 

disse que daqui a um ano e meio à população dará a resposta, onde mesmo 189 

como a gestão difícil conseguiu voltar para esta Casa. Que outro dia o 190 
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Vereador Jonas Palheta disse que era contrário aos projetos sociais e em outro 191 

momento disse que o jovem deveria ser punido. Que defende a melhoria do 192 

salário dos servidores, mas que o servidor trabalhe. Que precisam respeitar 193 

quem vem assistir às sessões, o jovem infrator que precisa de ajuda, que para 194 

entrar na das drogas passou por um processo e não entrou do nada, porém 195 

isso é uma psicologia que precisa ser revisada e que quem não estuda não 196 

entende. Que recesso de vereador para quem não tem nada que fazer, fica em 197 

casa, porém quem tem vai para as comunidades discutir, dialogar, defender 198 

políticas públicas e não só o governo onde é isso que faz no recesso no dia a 199 

dia e continuará a defender seu posicionamento. O Vereador Amarildo 200 

Rodrigues dos Santos, do PSC, disse que o Ministério Público encaminhou 201 

documento ao meio ambiente proibido qualquer licenciamento para retirada de 202 

minérios da APA. Que agora parece que o município está sendo administrado 203 

pelo Ministério Público,  pois é proibido até mesmo retirada de materiais que o 204 

município precisa.  Que não é justo a população de Belterra pagar o preço. 205 

Que a gestão do município terá que realizar licitação para comprar matéria 206 

prima de outros municípios. Desejou um bom recesso a todos. O Vereador 207 

Alaildo Abreu dos Santos, do PT, disse que não foi o Ministério Público que 208 

fechou o areal, mas sim o Prefeito. Que sempre foi oposição e nunca quis 209 

barganhar alguma coisa. Nunca articulou nada contra ninguém. que o Prefeito 210 

atual achou um jeito de tirar a sua esposa do cargo que exercia e nunca tentou 211 

aproximação do mesmo para que a situação mudasse. Que o Vereador Jonas 212 

Palheta disse que há tem um atrito com o Presidente, porém quase tiveram que 213 

apartar os dois. Que o ex Verereador Betão se referiu a quadrilha de bandido, 214 

mas até pouco tempo p mesmo fazia parte desta Casa e si fez isso em sua 215 

gestão, atualmente esta legislatura não há qualquer indicio desonestidade. O 216 

Vereador Jurandy Batista Dantas, do PV, enfatizou que a questão do 217 
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licenciamento ambiental na APA impede a SEMAT de realizar seus trabalhos. 218 

Que a Secretaria se aparelhou com técnicos e equipamentos. Que a retirada 219 

de minério precisa ter autorização nacional. Que precisam provocar o Ministério 220 

Público ara dar algum esclarecimento quanto a situação. Que há necessidade 221 

de melhorias das vias, em especial a Estrada 04. Que não acompanhou as 222 

legislaturas anteriores por esse motivo não pode julgar o que não presenciou, 223 

porém não podem fechar os olhos a situações que prejudiquem os munícipes. 224 

O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, falou ao Vereador Rubiney de 225 

Miranda Braga que não sabe si tem dificuldades de transmitir a mensagem, ou 226 

o Nobre Vereador em aprender, pois não o chamou de palhaço, onde colocou 227 

que políticos com ou sem mandato querem colocar fogo no circo. Que usou 228 

uma metáfora, pois há pessoas que quanto pior para o município será melhor. 229 

Que participou do governo Dilma Serrão por um ano e três meses, foi demitido, 230 

porém não ficou por aí jogando pedra. Reportou-se ao discurso do Vereador 231 

José Helivelton, e disse que o mesmo talvez precise procurar um médico, pois 232 

talvez esteja com problemas de Alzheimer, pois na Tribuna mais criticou do que 233 

defendeu. Parabenizou a atitude do Prefeito por está colocando em dias a 234 

administração do município, pois precisa ter pulso, caso contrário ficará com a 235 

ex prefeita Dilma Serrão, que não por sua culpa, mas por pressão partidária e 236 

pelo grupo político de manter o número de funcionários. Que o Prefeito 237 

desagrada muita gente, mas o bom que ganhando ou perdendo a eleição sairá 238 

de cabeça erguida. Que falou na tribuna que deveriam usar o recesso para 239 

fazer avaliação e algumas reformas no governo. Que desde que chegou em 240 

Belterra faz parte do mesmo grupo político. Que si não concordar será contra, 241 

pois não defende partido político, onde não xiita ou sunita, e só não se 242 

transforma quem não tem capacidade de criar. Que já leu livros e tem 243 

capacidade de discordar de autores, onde a sua mente não é uma enciclopédia 244 
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humana para armazenar pensamento dos outros. Que defendem o ex 245 

presidente Lula, mesmo sabendo que está errado. Desejou um bom recesso a 246 

todos. Nada mais havendo a registrar o Senhor Presidente declarou encerrada 247 

a Sessão Ordinária que contou com a presença de dez Vereadores, estando 248 

ausentes com justificativa os Vereadores Maria de Lourdes de Souza em razão 249 

de procedimento cirúrgico. Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às onze 250 

horas e vinte e nove minutos do dia dezoito do mês de junho de dois mil e 251 

dezenove.      252 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  253 

1º Secretário: Jonas Palheta dos Santos  254 

2° Secretário: Antonio Rocha Junior –  255 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos -  256 

Vereadora Aleuda Rodrigues Pedroso –  257 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos  258 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  259 

Vereador Jurandy Batista Dantas -  260 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   261 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves -  262 


