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Ata da primeira Sessão ordinária de Abertura do Ano do Legislativo do biênio 2021/2022, 1 
realizada aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, com início às nove 2 
horas e dez minutos, na ocasião em que marcou o início oficial dos trabalhos dos trabalhos 3 
desta Casa de Leis. Implorando a proteção de Deus, Senhora Maria de Lourdes de Souza 4 
Lima – DEM, declarou aberta a Sessão Solene deste dia. Em seguida passou a palavra 5 
José Helivelton Noronha do PT. Que saudou todos os presentes, e a todos os que estão 6 
assistindo pela Tv Câmara. Iniciou falando sobre a necessidade do município de Belterra 7 
em estabelecer uma relação com município de Itaituba, e em parceria criar uma casa de 8 
apoio, para que pudéssemos assim está ajudando os familiares dessas pessoas que estão 9 
internados no Hospital Regional de Itaituba, para que pelo menos um familiar possa estar 10 
próximo para receber o Boletim do Estado de Saúde do paciente, o vereador solicitou 11 
também mais rigor nas fiscalizações no combate ao covid-19, pois somente assim 12 
diminuiremos as aglomerações. O vereador finalizou pedindo apoio dos Nobres Pares na 13 
aprovação de um requerimento de sua autoria que está em apreciação, onde dispõe sobre 14 
a solicitação para a realização de um serviço de infraestrutura com trabalho de 15 
terraplanagem e colocação de areia na rua Felisberto Camargo, que fica localizado por trás 16 
do hospital, entre a rua Arquibaldo Johnson e Eustáquio, bem como a recuperação de 17 
quatro pontos de iluminação pública no mesmo perímetro. Em continuidade a senhora 18 
presidente passou a palavra ao vereador Anderson Augusto – MDB, para fazer uso da 19 
palavra, que iniciou saudando a todos com um bom dia e disse que com relação ao covid-20 
19 o governo municipal tem feito um trabalho de se proteger, mas infelizmente ainda vemos 21 
muita aglomeração de pessoas nas ruas e nas praias de Belterra, e o vereador também 22 
pediu, mas, rigor nas fiscalizações, para que se cumpram o que foi decretado no comitê de 23 
crise Municipal. Porque as pessoas que estão seguindo protocolo, principalmente as 24 
pessoas idosas, não podem correr o risco de serem infectadas, por pessoas que estão 25 
burlando as leis. Em seguida, falou também que todo o Brasil passa por uma situação de 26 
calamidade pública e espera que tão logo possamos vencer o covid-19, pois essa luta não 27 
é uma luta só de políticos, mas sim de todos. Vereador também agradeceu ao governador 28 
do Estado Helder Barbalho, que tem feito um grande trabalho para proteger o nosso estado 29 
desse vírus e tem contribuído bastante com o nosso município através do secretário de 30 
governo: Henderson Pinto. Logo em seguida a palavra foi dada ao líder do MDB, vereador 31 
Elson Nascimento Silva, que saudou a Exma. Senhora Presidente desta Casa de Leis e 32 
todos os Nobres Pares desta Casa. Iniciou falando da pauta importante que será discutida 33 
nesta sessão que é o covid-19, o vereador falou também que devido ao forte inverno, as 34 
estradas de nossa cidade estão intrafegáveis, principalmente a nossa principal via de 35 
acesso ao centro de nossa cidade que é a estrada do trevo, com relação a isso o vereador 36 
disse que no período eleitoral se via muitas pessoas trabalhando. Com relação a covid-19 37 
é uma preocupação mundial e nós estamos pautando uma maior participação do poder 38 
legislativo. O vereador pediu também que essa casa crie uma comissão uma comissão para 39 
acompanhar de perto a questão da pandemia em nosso município, principalmente a 40 
questão de verbas, como estão sendo utilizadas para conter o covid-19, o vereador pediu 41 
também que essa casa através da Mesa, cobre um cronograma da secretaria de saúde 42 
sobre a distribuição das vacinas e finalizou pedindo que a câmara municipal de Belterra, 43 
possa intervir junto ao governo do estado considerando que o nosso município faz parte da 44 
área metropolitana de Santarém, visando o controle dessa situação. Em continuidade a 45 
palavra foi concedida ao vereador Anagibio de Sousa Pereira – PSC, que ao fazer uso da 46 
palavra que iniciou seus pronunciamentos saudando a todos disse que concorda com as 47 
colocações do vereador Anderson, com relação a cavid19, pois é uma luta de todos e não 48 
é só uma questão política. O vereador também falou sobre o lockdown e disse que o comitê 49 
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de crise está tomando as escolhas corretas. E disse também que essa Casa está aqui para 50 
colaborar com tudo que for bom para possamos vencer logo esse vírus e finalizou 51 
parabenizando os profissionais da saúde que são guerreiros no combate ao corona vírus. 52 
Logo após a Senhora Presidente Maria de Lourdes – que passou a palavra ao vereador 53 
Elivam Almeida – PV, que agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nessa Casa de 54 
Leis representando a população, iniciou seus pronunciamentos chamando a todos os 55 
vereadores para uma reflexão, onde devemos deixar as siglas partidárias de lado e 56 
defender a bandeira do povo. Logo em seguida o vereador fez uma breve prestação de 57 
contas de seu primeiro mês de mandato e no dia 12 de janeiro esteve juntamente com o 58 
prefeito, em reunião com reitor e representantes da UNAMA, onde nessa reunião o assunto 59 
em pauta foi a instalação da UNAMA em nosso município. O vereador falou também que 60 
tem acompanhado as reuniões do comitê de Crise em nossa cidade e parabenizou a todos 61 
que compõe esse Comitê, pois através deste comitê que é decidido os destinos de nossa 62 
cidade em relação ao combate ao corona vírus. O  vereador registrou também dia 18 de 63 
janeiro, esteve reunido nesta casa com o deputado Eraldo Pimenta, onde uma das 64 
principais reivindicações ao deputado foi a restauração e conclusão da Pá 443 que liga a 65 
BR 163 ao Balneário de Aramanaí e Cajutuba, o vereador disse também que com a 66 
conclusão desta obra irá alavancar o turismo em nosso município. Também no dia 03 de 67 
fevereiro protocolou um ofício na secretaria de Ação e Promoção Social, solicitando do 68 
secretário Oderley pedindo providências para a regularização do Conselho Municipal da 69 
Criança e do Adolescente. Finalizou dizendo que no dia 04 de fevereiro acompanhado do 70 
vereador Jonas Palheta estiveram visitando o hospital de Belterra, onde foram recebidos 71 
pelo secretário Caio Ramon, que tirou algumas dúvidas dos vereadores referentes ao 72 
quantitativo de leitos para o covid19 e armazenamento de medicamentos e insumos, o 73 
vereador disse também que ficaram muito satisfeito em ver o almoxarifado abastecido e  74 
que o secretário Ocivaldo e o Prefeito Jociclélio Macedo tem se esforçado para que não 75 
falte matérias para o combate a esse vírus desconhecido. O vereador registrou também 76 
que no dia 05 esteve acompanhando o prefeito Jociclélio Macedo na entrega de uma 77 
Ambulância a comunidade de Betânia no km 140 da BR 163. O vereador finalizou dizendo 78 
falou que seu maior interesse que a população seja bem assistida. Disse que seu gabinete 79 
está à disposição, e divido a pandemia criou o canal com eleitor que será feito através do 80 
WhatsApp 9930-0029. O vereador também lamentou a morte do Jornalista Edmundo Baia, 81 
que foi uma das vítimas do covid19. Em seguida a senhor presidente passou a palavra ao 82 
vereador; Jurandy Batista Dantas – PV, que iniciou saudando a todos e fez um breve 83 
comentário sobre o covid19 falou que essa luta é de todos e as medidas não são seguidas 84 
por todos e pediu uma melhor conscientização de todos para que cada um faça a sua parte 85 
pois precisamos sair logo dessa situação. Vereador registrou também que as vacinas que 86 
vieram foram poucas, mais espera que o governo federal possa colaborar para que todos 87 
sejam vacinados para que possamos aliviar esse impacto. O vereador registrou que com 88 
relação as estradas o governo municipal em parceria com a CONFLONA, tem feito muito 89 
para ajudar os munícipes, o vereador registrou também que escolas estão sendo 90 
construídas para que nossos alunos tenham uma melhor qualidade de ensino. Finalizou 91 
convidando a todos para ir à luta pois essa luta é de todos e que todos os munícipes e pediu 92 
uma conscientização de todos que use máscara e álcool em gel e não faça aglomerações. 93 
Logo após a Senhora Presidente deste poder passou a palavra ao vereador Jonas Palheta 94 
– DEM, que fez saudações a todos e disse que esse vírus está afetando todas as pessoas 95 
de modo geral e fez lembranças ao Jornalista Edmundo Baia, que sempre estava 96 
acompanhando os trabalhos desta casa de leis que foi mais uma vítima do Covid19. 97 
Vereador falou da Extensão do município que é grande e tem uma população pequena. Em 98 
seguida o vereador fez um breve sobre a proposta da presidente desta casa leis que propôs 99 
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aos nobres pares, sobre a mudança de sessão ordinária para sessão remota. Logo após o 100 
vereador disse que não concorda com sessão virtual e defende que as sessões continuem 101 
sendo de forma presencial e disse que essa pauta vim para votação ele será extremamente 102 
contra. O vereador falou que em meio a pandemia o nosso município não parou as 103 
secretarias estão todas funcionando mesmo com o quadro de funcionários reduzidos. Por 104 
esses motivos alguns trabalhos estão sendo realizados pois outros estão sendo priorizados. 105 
O vereador finalizou dizendo que o comitê de crise deveria rever algumas situações e que 106 
umas atividades e serviços já deveriam voltar a funcionar. Em seguida a senhora presidente 107 
passou a palavra ao vereador; Lineu Antônio Sarturi – líder do DEM – Que em nome da 108 
presidente maria de Lourdes saudou a todos, o vereador fez um breve comentário sobre a 109 
pandemia, disse que devido  esse impacto na economia os repasses para os municípios 110 
diminuíram, as emendas dos deputados não saíram, o vereador disse que essa é uma luta 111 
de todos. O vereador falou que muito trabalho tem que ser feito como a mudança em 112 
algumas leis, essa casa tem que votar em reformas administrativas e tributárias, pois tem 113 
leis com 24 anos, criadas junto com o município em 1996. O vereador falou também que 114 
todos pertencem a uma sigla partidária e que todos os pares desta casa podem buscarem 115 
emendas parlamentares, para que esse município possa alavancar para o 116 
desenvolvimento. O vereador também disse que o deputado Airton Faleiro, sempre foi 117 
parceiro de Belterra e tem emendas aprovadas para nosso município, o vereador disse 118 
também que as emendas parlamentares são muito importantes para o desenvolvimento do 119 
município. O vereador também registrou que o deputado Hélio leite do DEM tem sido o 120 
grande campeão de emendas para Belterra. O vereador Finalizou suas colocações falando 121 
sobre um oficio que chegou a essa casa do SIRSAN. Logo após a senhora presidente 122 
concedeu a palavra ao vereador Relisson Silva do PSB – Que deu um bom dia a todos e 123 
fez um breve comentário sobre o covid19 em Belterra e com relação as deliberações do 124 
comitê de crise e para o bem da população. Falou que sua preocupação é com a 125 
fiscalização e pediu, mas pessoas fiscalizando para que seja cumprido as decisões do 126 
comitê, e finalizou pedindo uma fiscalização mais intensa. Em seguida a palavra foi dada 127 
ao vereador Sergio Campos – DEM, que iniciou seus pronunciamentos saudando a todos 128 
e disse que essa é a primeira sessão e disse que com relação ao comitê crise, estão 129 
fazendo o correto sim, que é em proteger a população. Finalizou desejando um bom dia a 130 
todos. Em seguida a Senhora presidente deste Poder, Maria de Lourdes de Sousa Lima 131 
– DEM, fez o uso da palavra iniciou falando das portarias de n° 00. 2021, QUE DISPÕE 132 
SOBRE A SUSPENSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS POR 15 DIAS, a senhora 133 
presidente disse que tomou essa decisão depôs que 05 funcionários dessa casa de leis 134 
foram notificados e 05 testaram positivo para o covid19, a presidente falou também sobre 135 
as reuniões do comitê de crise acontece todas as 5ª feiras as 14 horas, e todos os pares 136 
desta casa são convidados a participar, a senhora presidente disse também que 19 137 
membros tem o poder de votos, mas a pauta é aberta. A senhora presidente leu uma 138 
estatística repassada pela secretaria de Saúde onde no foi feito 305 atendimentos, 191 139 
notificados e 34 positivos, os mesmos foram feitos na unidade que foi criada somente para 140 
atendimento a pessoas com suspeita de Covid19, a senhora presidente falou também sobre 141 
os ktis que foram substituídos. Falou também sobre a ronda noturna que tem sido feito na 142 
cidade para conter o covid19, pela SEMAT e POLICIA MILITAR. Registrou também que 143 
Belterra e Aveiro firmou parceria com município de Santarém para que na UPA tivesse mais 144 
leitos, portanto enquanto o estado estiver em bandeira mento preto, nosso município estará 145 
em loockdow. Logo em seguida a senhora presidente fez a leitura do gráfico de vacinação, 146 
na primeira etapa veio 88 vacinas destinada apenas aos profissionais de saúde destinado 147 
pelo Butantã, já a segunda etapa veio pela instituição FIO CRUZ, veio 60, e na terceira 148 
remessa vira 310, que serão destinados aos idosos acima de 80 anos. A senhora presidente 149 
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finalizou pedindo apoio na aprovação de um anteprojeto de lei, que denomina a unidade de 150 
Saúde Básica da comunidade de são Pedro de ANA COSTA CASTRO. Logo após 151 
suspendeu a sessão por quinze minutos, ao retornar aos trabalhos a senhora presidente, 152 
Maria de Lourdes de Sousa Lima – DEM, autorizou o segundo secretário vereador: 153 
Relisson Silva do PSB, a fazer a leitura dos documentos que se encontravam sobre a 154 
mesa: oficio SIRSAN N°12/2021 – Santarém, 05 de fevereiro 2021. Solicitando áreas ao 155 
longo do rio tapajós no município de Belterra, já que existe uma grande demanda de áreas 156 
portuárias para embarque e desembarque de insumos agrícolas.  PROJETO DE LEI - 157 
QUE DE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A VENDER FRAÇÃO DO SOLO URBANO 158 
DE SEU DOMINIO NESTA CIDADE, AO Sr. JOELSO PROVIN DE SAUZA. Aprovado por 159 
unanimidade. PROJETO DE LEI - QUE DE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 160 
VENDER FRAÇÃO DO SOLO URBANO DE SEU DOMINIO NESTA CIDADE, AO Sr. 161 
ANDERSON MACEDO RODRIGUES. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI - 162 
QUE DE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A VENDER FRAÇÃO DO SOLO URBANO 163 
DE SEU DOMINIO NESTA CIDADE, AO Sr. EROS SILVA CUNHA. Aprovado por 164 
unanimidade. ANTEPROJETO DE LEI N° 001/2021, de autoria da vereadora: Maria de 165 
Lourdes de Souza Lima - DEM - QUE DISPÕE QUE A UNIDADE DE SAUDE DA 166 
COMUNIDADE DE SÃO PEDRO, passe a se CHAMAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 167 
ANA COSTA CASTRO. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO N° 001/2021, de autoria 168 
da vereadora: Maria de Lourdes de Souza Lima - DEM – QUE INDICA PARA QUE SEJA 169 
FEITA A CONCLUSÃO DO MICRO SISTEMA DE ÁGUA DO RAMAL DA ONÇA NO KM 170 
66 DA BR163. NESTE MUNICÍPIO.  Aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO N° 002/2021, 171 
de autoria da vereadora: Maria de Lourdes de Souza Lima - DEM – QUE INDICA PARA 172 
QUE SEJA FEITA UM MICRO SISTEMA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE BOM 173 
SOSSEGO NO KM 76 DA BR163. NESTE MUNICÍPIO.  Aprovado por unanimidade. 174 
INDICAÇÃO N° 004/2021, de autoria da vereadora: Maria de Lourdes de Souza Lima - 175 
DEM – QUE INDICA PARA QUE SEJA CONSTRUIDO UM MICRO SISTEMA DE 176 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BRANCO NO KM 83 DA BR163. 177 
NESTE MUNICÍPIO.  Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO N° 001/2021, de 178 
autoria do vereador: Elivam Silva de Almeida - PV – QUE SOLICITA O 179 
COMPARECIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A ESTA CASA 180 
LEGISLATIVA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS A CERCA DA PARALIZAÇAO 181 
DE OBRAS DE ESCOLAS. NESTE MUNICÍPIO.  Aprovado por unanimidade. 182 
REQUERIMENTO N° 001/2021, de autoria da vereadora: Maria de Lourdes de Souza 183 
Lima - DEM – QUE REQUER A CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO 184 
NO KM 50 DA BR 163. NESTE MUNICÍPIO. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO 185 
N° 001/2021, de autoria do vereador: José Helivelton de Noronha PT – QUE DISPÕE 186 
A SOLICITAÇÃO PARA A REALIZAÇAO DE UM SERVICO DE INFRAESTRUTURA 187 
COM TRABALHO DE TERRAPLANAGEM E COLOCAÇAO DE AREIA NA RUA 188 
FELISBERTO CAMARGO, POR TRÁS DO HOSPITAL, ENTRE A RUA ARQUIBALDIO 189 
JONSON E EUTAQUIA, BEM COMO A RECUPERAÇÃO DE QUATRO PONTOS DE 190 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NESTE MUNICÍPIO. Aprovado por unanimidade. PROSTA 191 
PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES VIRTUAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 192 
BELTERRA. Reprovado por (06) seis votos contrários e (04) quatro favoráveis. Em seguida 193 
a senhora presidente concedeu a palavra, para suas considerações finais ao vereador José 194 
Helivelton Noronha do PT. Que solicitou a mesa diretora desta Casa de Leis que 195 
encaminhasse uma moção de pesar aos familiares do jornalista Edmundo Baia, que sempre 196 
acompanhou e divulgou o nosso trabalho, se tornou uma pessoa muito presente a esta 197 
casa. O vereador registrou também, que na legislatura passada foi aprovado por 198 
unanimidade, nessa casa de leis o projeto de cargos e salários da Educação, e antes de 199 
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sancionar o prefeito Jociclélio fez 17 vetos isso trouxe percas inseparáveis aos profissionais 200 
da educação. Segundo o vereador o artigo 73 desta casa de leis do 1º ao 10º Parágrafo; é 201 
muito claro com relação ao Veto, portanto, o prefeito deveria ter enviado o projeto 202 
novamente a esta casa de leis e isso não aconteceu; portanto ele vetou e fez a publicação 203 
do projeto sem consultar esta casa de leis. O vereador finalizou esse assunto dizendo que 204 
entrou com uma questão de ordem nº 01. 2020 do 02 de março, onde foi aprovada por 205 
unanimidade. E até o exato momento não foi obtido nem uma resposta, por este motivo o 206 
vereador disse que deu entrada a uma ação judicial que está tramitando na justiça. O 207 
vereador finalizou pedindo a mesa diretora que possa enviar essa questão de Ordem a 208 
comissão de Justiça para que seja dado o parecer.  E desejou a todos uma ótima semana. 209 
Logo em seguida a palavra foi concedida ao vereador Anderson Junho Augusto – MDB, 210 
que reforçou a solicitação do vereador José Helivelton, que essa Casa de Leis possa 211 
responder as solicitações dos vereadores com relação a apreciação e aprovação. O 212 
vereador finalizou dizendo que concorda com as colocações do vereador Lineu com relação 213 
a solicitação do SISAM, disse acha importante essa, Casa de Leis possa debater sobre a 214 
área portuária do município. Logo após a palavra foi concedida ao vereador Elson 215 
Nascimento Silva – MDB, que disse que as leis representam um momento político e civil 216 
e no seu entendimento a regra geral é a sessão presencial e a excepcionalidade é a sessão 217 
remota. E finalizou dizendo que a administração publica o seu maior patrimônio é o seu, 218 
servidor, portanto, o devemos valorizar nossos servidores com políticas definidas de 219 
remuneração, voltadas para a capacitação profissional. E finalizou seus pronunciamentos 220 
parabenizou os serviços prestados pelos integrantes da BI CENTENÁRIA DA POLICIA 221 
MILITAR do Estado no combate ao covid-19. O vereador disse também que ontem esteve 222 
em audiência com comandante do CPR1, onde solicitou melhorias para a polícia militar em 223 
Belterra. Logo em seguida a palavra foi concedida ao vereador Anagibio – PSC. Que fez 224 
reclamação ao Equatorial sobre um poste que está trazendo risco de vida para alguns 225 
comunitários do São Jorge. O vereador também parabenizou a todos os comunitários que 226 
participaram e contribuíram com a restauração da principal ponte que dá acesso a 227 
comunidade. E finalizou dizendo que com toda as dificuldades o governo municipal tem 228 
feito muito pelo povo de Belterra.  Logo após a Senhora Presidente Maria de Lourdes – que 229 
passou a palavra ao vereador Elivam Almeida – PV, que agradeceu a deus e parabenizou 230 
os profissionais de saúde, e disse ao vereador José Helivelton que será favorável a 231 
assinatura da moção aos família do jornalista Edmundo Baia. Finalizou desejando um bom 232 
dia a todos. Logo em seguida a senhora presidente concedeu a palavra ao vereador 233 
Jurandy Dantas –PV, que também disse ser favorável a assinatura da Moção aos 234 
familiares do jornalista Edmundo baia. O vereador se solidarizou as colocações do vereador 235 
Anagibio, com relação ao poder publico municipal e disse que na medida do possível esse 236 
o prefeito municipal tem feito muito pelos munícipes de nossa cidade, e em meio essa 237 
pandemia as dificuldades são grandes. Lineu Antônio Sarturi – líder do DEM, que 238 
registrou que várias reformas se fazem necessárias, pois algumas leis, citou como exemplo 239 
o plano de cargos e carreiras, onde alguns servidores estão com os salários em baixo 240 
índice, portanto essa casa de leis é que terá a missão juntamente com executivo de mudar 241 
essa realidade. O vereador registrou também que tudo se esbarra hoje a responsabilidade 242 
fiscal, e para isso precisamos aumentar a receita de nosso município, pois só assim 243 
fortaleceremos o desenvolvimento de nosso município. O vereador falou também que 244 
temos que trazer industrias e investimentos e agronegócio. Isso só acontecerá se aqui 245 
existir reformas administrativas. Para assim fazer geração de emprego e renda. Logo após 246 
a Senhora Presidente deste poder passou a palavra ao vereador Jonas Palheta – DEM, 247 
que parabenizou a todos os servidores públicos que tem feito esse serviço primordial para 248 
a questão da ordem em nossa cidade. O vereador disse também que os vereadores são 249 
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para choque do povo, e disse que por esse motivo é contra a realização de sessão remotas, 250 
mesmo porque essa casa reúne apenas uma vez por semana. Por esse motivo defende a 251 
continuação das sessões presenciais. Logo em seguida a palavra foi concedida ao vereador 252 
Relisson Silva do PSB, que pediu a população que fique em casa e que em breve tudo se 253 
normaliza e assim poderemos reunir com as comunidades para alinhar nossos projetos, 254 
que serão importantes para o desenvolvimento de nosso município. Em seguida a palavra 255 
foi concedida ao vereador Sergio Campos – DEM, que agradeceu a todos e disse que hoje 256 
a discursão foi saudável, e disse que certas colocações referente a modernidade, não ficou 257 
claro no entendimento de todos, e finalizou falando que as reformas administrativas se 258 
fazem necessárias e essa casa terá um papel importante nessa mudanças, disse também 259 
que as reformas tributárias é dever do Executivo, o vereador falou também sobre o oficio 260 
do SIRSAM, referente a construção de um porto em Belterra e disse que nossa cidade é 261 
navegável e não se pode ter um porto devido que o município não dispõe de área na orla 262 
viável a porto. Portanto somente a iniciativa privada vai resolver esse problema. Finalizou 263 
parabenizando a senhora presidente pela a condução dos trabalhos e todos os vereadores 264 
presentes. Logo após a senhora presidente, Maria de Lourdes de Sousa Lima – DEM, 265 
disse que as reformas serão necessárias principalmente no Regimento Interno desta casa 266 
de leis, as comissões devem se reunirem e em breve estaremos elaborando e criando assim 267 
políticas públicas. Em seguida nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou 268 
encerrada a Primeira Sessão ordinária de abertura dos trabalhos Legislativo do biênio de 269 
2021 a 2022. Plenário das Sessões da Câmara Municipal de Belterra, aos nove dias do 270 
mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.  271 

Presidente: Maria de Lourdes de Souza Lima - DEM 272 

1ª Secretário: Vereador Sérgio Cardoso de Campos - DEM 273 

2° Secretário: Relison Silva do Nascimento – PSB  274 

Anagibio Sousa Pereira – PSC 275 

Anderson dos Santos Costa – MDB 276 

Elson Nascimento Silva – MDB 277 

Jonas Palheta dos Santos – DEM 278 

José Helivelton de Noronha Lima – PT 279 

Elivam Silva de Almeida – PV 280 

Jurandy Batista Dantas – PV 281 

Lineu Antônio Sarturi – DEM 282 


