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Aos vinte e dois dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze 1 

minutos, teve início a Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, 2 

sob a direção do senhor Presidente Vereador Sérgio Cardoso de Campos, tendo como 3 

Primeira Secretária Vereadora Maria de Lourdes de Sousa Lima e Antônio Rocha Junior 4 

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

Sessão. Em seguida Passou a palavra aos Vereadores para as considerações iniciais. O 6 

Vereador José Helivelton Noronha Lima Líder do PT, após os comprimentos rotineiros, 7 

mencionou o constante aumento da carne em nosso município. E pessoas relatam que 8 

chegam a pagar muito caro no quilo da carne , a solução seria um Abatedouro Municipal, 9 

disse que após, as melhorias que foram feitas na educação, por parte do governo federal, e 10 

mérito dos professores e pais pelo incentivo ao índice do Ideb. O Vereador Ulisses Medeiros 11 

do Psc, deixou para o segundo momento. O Vereador Amarildo Rodrigues do PSC, após os 12 

cumprimentos rotineiros, mencionou a possibilidade da implantação do matadouro e que já 13 

existem projeto pra isso, e também para uma fábrica de ração. Lembrou do aumento dos 14 

preços da cesta básica e também do preço do gás, muito elevado comparado a Santarém O 15 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos do PT, após os cumprimentos rotineiros, mencionou a 16 

situação de um senhor que tem sua terra a mais de 14 anos, e agora está com problemas 17 

com a documentação, pois surgiu outro dono e está alegando ter a documentação da terra, 18 

e o setor de terras esta conivente com a situação, por isso pediu ajuda para resolver essa 19 

situação. O Vereador Jonas Palheta dos Santos do DEM, líder do governo. Após os 20 

cumprimentos rotineiros, fez referência sobre o avanço do município, que prova a qualidade 21 

da gestão e toda a equipe da Secretaria de Educação, destacou também o trabalho do 22 

Prefeito que tem dado boas condições para que o município continue avançando. Destacou  23 

a seriedade do Prefeito e da  Professora Dimaima. O Vereador Antônio Rocha Junior após 24 

os cumprimentos rotineiros, mencionou que em alguns lugares já estão a 15 dias sem agua, 25 

como no ramal do capim e na rua frei Vicente, e pediu a colaboração para resolver esse 26 

problema o mais rápido possível. A Vereadora Maria de Lourdes de Sousa Lima do DEM, 27 

mencionou o resultado do Ideb da educação em Belterra e parabenizou toda a equipe, e que 28 
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devido a pandemia, o os pais e filhos estão mais próximos devido a modalidade EAD. 29 

Mencionou os trabalhos de terra planagem que estão sendo realizados até Itapaiúna, e que 30 

o problema de falta agua nos bairros do centro estão sendo resolvidos. O senhor Presidente 31 

mencionou que o Abatedouro, precisa estar dentro das condicionantes sanitárias e nem 32 

sempre o município tem condições de se manter, pois tem um custo muito alto, e se disse 33 

ter um abatedouro de Ovinos, Suínos, Caprinos e Galináceos, onde os pequenos produtores 34 

não conseguem se manter devido a produção ser pouca. Mencionou que hoje o preço do 35 

arroz está caro, pois falta subsidio do governo federal. Mencionou o custo é muito alto para 36 

o produtor, a exemplo do saco da farinha e onde se demora 15 meses para produzir e o 37 

produtor não é valorizado, por isso a produção é pouca. Mencionou também a denúncia do 38 

vereador Tinem envolvendo um conflito agrário e o setor de terras. Parabenizou a todos pelo 39 

índice do IDEB,  e a todos os profissionais envolvidos. Em seguida o senhor presidente deu 40 

10 minutos de intervalo. No retorno do intervalo por falta de quórum o senhor Presidente 41 

encerrou a sessão. contou com a presença de oito vereadores, Plenário das Sessões José 42 

Maia de Sousa, às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e dois de setembro de 43 

dois mil e vinte.      44 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos –  45 

1ª Secretária: Maria de Lourdes de Sousa Lima  46 

2ª Secretário: Antônio Rocha Junior -- 47 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos  48 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos –  49 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 50 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  51 

Ulisses José Medeiros Alves- 52 


