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Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas e 1 

quinze minutos, teve inicio a Primeira Sessão Ordinária Câmara Municipal de 2 

Belterra, sob a direção do senhor Presidente Ulisses José Medeiros Alves, como 3 

Primeira Secretária a Vereadora Maria de Lourdes de Souza e Amarildo Rodrigues 4 

dos Santos Segundo Secretário. Implorando a proteção de Deus o Senhor 5 

Presidente declarou aberta a Sessão, passando a palavra aos Vereadores para as 6 

considerações iniciais. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após 7 

cumprimentos regimentais relatou que políticos derrotados ficam denegrindo a 8 

imagem de Vereadores desta Casa, e não sabe aonde vão chegar, pois um 9 

município que está precisando de atenção das pessoas que têm influência e 10 

continuam com a mesma política, porém isso não lhe atinge. Falou que hoje o 11 

Presidente desta Casa Ulisses Medeiros é parceiro e ficam dizendo que fulano de 12 

tal traiu, usando palavras pejorativas dizendo que se vendeu, porém isso não é 13 

com a sua pessoa, pois dificilmente está em secretaria ou gabinete do Prefeito. 14 

Frisou que o senhor Presidente Ulisses Medeiros fazia parte do grupo dos seis, 15 

onde quem é egoísta e só pensa em si e em satisfazer o seu ego não está 16 

satisfeito. Que desde o primeiro momento seria o candidato se não tivesse posição 17 

de Vereador para esta Presidência. Se amanhã vier uma decisão judicial e mudar, 18 

seguirão de forma normal os trabalhos, pois o Presidente será um daqueles do 19 

grupo. Que ficar gastando nota de cem com blogueiros não levará a nada, pois as 20 

postagens não passam de cinco curtidas. O Vereador Jurandy Batista Dantas, 21 

Líder do PV, não se pronunciou no primeiro expediente. O Vereador Alaildo Abreu 22 

dos Santos, do PT, após os cumprimentos de estilo, disse que lhe chamou a 23 

atenção o pronunciamento do Prefeito Jociclélio Macedo na Sessão de abertura 24 

dos trabalhos, onde falou muito em desenvolvimento e renda, porém solicita ao 25 

Senhor Presidente medidas para o funcionamento do areal, pois está travando 26 

Belterra, haja vista que é o terceiro secretário que entra e ninguém fez nada para 27 

melhorar e o prejudicado é o povo, e todos sabem que a ação foi para prejudicar 28 

um certo cidadão do município. Frisou quanto à questão geográfica no km 135, 29 

onde ocorreu problema no microssistema de água e vieram na Prefeitura de 30 
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Belterra e disseram que pertence a Mojuí dos Campos e lá disseram que pertence 31 

a Belterra. Que diziam que diminuiria os gastos quanto às comunidades envolvidas 32 

no limite geográfico, porém gostaria de saber qual foi à melhoria que o município 33 

teve como essa situação. Expôs que o Prefeito disse a sua pessoa e não pediu 34 

segredo que o que pudesse fazer para prejudicar o Juva faria, onde o mesmo não 35 

o prejudicou, pois mora no Jatobá, porém quando se fala em reduto eleitoral. 36 

Relatou que o Prefeito era médico concursado do município, e ganhava três vezes 37 

mais do que estava no concurso, e quando o Juva esteve como secretário passou 38 

a ganhar como constava no concurso. Falou que precisam verificar a questão do 39 

km 135, pois o povo precisa de assistência. Que uma das gestões mais 40 

perseguidas pelo Ministério Público através da Promotora Maria Raimunda foi da 41 

Prefeita Dilma Serrão e nunca fecharam o areal. Que o povo é quem sai 42 

prejudicado, pois o Gilmar construção já comprou três caçambas, onde a carrada 43 

de areia sai a quinhentos reais que outra custava a metade. O Vereador Sérgio 44 

Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, após os cumprimentos 45 

regimentais, expôs que o Vereador Jonas Palheta disse que não é de secretaria ou 46 

gabinete do Prefeito, porém está completamente errado. Que o Vereador tem como 47 

um de seus papeis frequentar os órgãos públicos e verificar os andamentos das 48 

atividades. Quanto o areal não é o Executivo que deve regularizar e sim o meio 49 

ambiente, onde precisam ir até a secretaria e ver o que acontece. A questão do km 50 

135 é de fácil resposta, onde o IBGE fez a recontagem dos munícipes e a saúde é 51 

atendida por Belterra em razão de estarem contabilizados para o município e na 52 

educação o município teve que repassar a Mojuí dos Campos mais de 53 

quatrocentos mil reais. Relatou que não podem jogar palavras ao vento sem saber 54 

o que realmente acontece. Que houve a licitação da UBS da Estrada 05 no valor de 55 

duzentos e trinta e sete mil reais, encanação, caixa de água e bombas no valor de 56 

quinhentos e onze mil reais. Que foi realizada compra de material de construção no 57 

valor de cento e trinta mil reais. Disse que no setor público ao realizar compras 58 

desconfie se for entregue no mesmo dia. Que os governos que passaram 59 

brincaram de município e não se atentaram para que os munícipes recebessem 60 
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melhorias. Que está sendo verificada a questão do aeroporto junto a secretaria de 61 

meio ambiente, assim como o areal, que apareceu um cidadão dizendo que era o 62 

dono, e em seguida o senhor Prefeito colocou como área de interesse público. O 63 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos de 64 

estilo, relatou que na sessão de abertura dos trabalhos legislativo, promessas 65 

foram renovadas e espera que saem do papel e dizer que está tudo a mil 66 

maravilhas não está. Que o governo prega o progresso e enquanto legisladores 67 

devem se empenhar para que chegue a quem é direito, que é a população que 68 

precisa de geração de renda. Que enquanto professor percebe a dificuldade que o 69 

pai e mãe têm em comprar o fardamento e material escolar. Que é dever que as 70 

políticas públicas sejam efetivadas, cumprindo com o seu papel. Relatou que é 71 

comum receberem mensagens de jovens pedindo emprego, onde infelizmente a 72 

juventude está entrando no mercado de trabalho e não há espaço para todos. 73 

Disse que a caneta do Prefeito para algumas coisas servem, e para outras não, 74 

onde se o areal fazia com que se gerasse uma renda ao município o porquê não 75 

resolver a situação, não havendo necessidade de irem às secretarias, onde o 76 

executivo municipal tem a capacidade técnica de fazer funcioná-lo. Disse que não 77 

está nesta Casa para emperrar algo, somente se for para beneficiar um grupinho. 78 

Que não é de andar nas secretarias, pois não se resolve nada. A Vereadora Auseni 79 

da Silva Monteiro, Lider do PSDB, pediu um aparte para relatar que muita das 80 

vezes o Vereador ao menos é atendido, onde a coordenadora de saúde o ano 81 

passado disse nesta Casa que Vereador não pode entrar no hospital. Falou que só 82 

no Ministério Público tem quatro denúncias e não foi retirar nenhuma como teve 83 

Vereador que fez denúncias e foi pedir para advogado tirar o seu nome. O 84 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, prosseguiu expondo que 85 

acha que os requerimentos aprovados nesta Casa ao chegar a Prefeitura são 86 

jogados fora. Que o Presidente desta Casa possa verificar junto ao Executivo os 87 

requerimentos aprovados para que possam dar uma resposta, pois é um 88 

desrespeito com o Legislativo. Que nunca foi proibido de entrar nas secretarias, 89 

pois se apresenta como cidadão comum e no hospital aguarda a sua vez para ser 90 
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atendido, sem tomar a vaga de ninguém como a relato de quem quer ser 91 

privilegiado. Que os projetos encaminhados pelo executivo não sejam como receita 92 

de bolo que já vem prontos e acabados, mesmo não tendo conhecimento técnico, 93 

onde quando colocam o nome para ser Vereador não pede formação. Que o 94 

Vereador representa uma parcela da sociedade, onde juntamente com o Vereador 95 

Alaildo Abreu representam mais de duas mil pessoas, pois foram os votos que o 96 

Partido dos Trabalhadores obteve. Que a solicitação não é para investir na sede do 97 

PT e sim melhorias nas comunidades. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, 98 

Líder do PP, não fez uso da palavra. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder 99 

do PSDB, após os cumprimentos de estilo relatou que fará um breve 100 

pronunciamento, pois hoje é a sua formatura e será oradora. Em relação ao areal 101 

disse que em janeiro o ano passado estiveram reunidos oito Vereadores, o Prefeito 102 

e Secretário de Administração na época Amarildo Rodrigues, hoje Vereador, na 103 

residência do Vereador Sérgio Cardoso. Que nos murmurinhos de corrupção na 104 

secretaria, e atual secretária que outrora agente de fiscalização, chorando dizendo 105 

que era muito competente e em três meses legalizava o areal e deixaria a 106 

secretaria pronta para trabalhar. Que isso demonstra a total incompetência da atual 107 

secretária de Meio Ambiente. Falou que infelizmente depende também da SEMA 108 

estadual, porém a um ano os pais de família que dependiam daquele areal estão 109 

sendo prejudicados. Fez referência ao discurso do Vereador Jonas Palheta, e 110 

perguntou ao mesmo se não vai nem na secretaria em que sua cunhada é 111 

secretária, pois é sua indicação e tem que olhar de perto para que seja bem 112 

representado. Relatou que será o que sempre foi nesta Casa, cobrar o que tiver de 113 

cobrar, e enquanto Vereadores precisam de respostas do Executivo quanto às 114 

solicitações, onde o papel do Vereador é restritamente a fiscalização, e não 115 

distribuir cestas básicas, levar as pessoas no hospital. O Vereador Amarildo 116 

Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, após os cumprimentos rotineiros disse que o 117 

Vereador Jonas Palheta se expressou de forma errônea, onde o papel do Vereador 118 

é fiscalizar, visitar as secretarias, agora se não for recebido tem que ser tema de 119 

discussão nesta Casa. Que recentemente visitou as secretarias, e na SEMAT 120 
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recebeu a notícia sobre o areal que não era muito boa, onde dificilmente hoje terá 121 

condições de ser explorado novamente, por questões técnicas e legalização. Em 122 

relação ao aeroporto para haver a licença ambiental precisam adquirir uma área 123 

para retirar o lixão, sendo o entrave do não funcionamento do aeroporto. Que a 124 

ULBRA já se manifestou em fazer uma doação de uma área de trezentos a 125 

quatrocentos hectares para o município. Que na semana passada esteve no 126 

hospital como acompanhante de um paciente internado, onde fez questão para 127 

verificar o funcionamento do hospital. Que o paciente foi encaminhado ao hospital 128 

de Santarém e se ver a diferença e a importância da saúde em Belterra, com o 129 

hospital revitalizado. Relatou que o problema continua na questão dos ônibus, onde 130 

respeitam o horário da saída do terminal de Belterra, porém no trajeto reduzem a 131 

velocidade, e se pergunta se Belterra terá que fazer uma licitação igualmente a 132 

Santarém. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, 133 

disse que o município não tem poder de fiscalização por ser intermunicipal, sendo 134 

serviço da ARCON.  O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, 135 

expôs que o município não tem o poder de fiscalizar, porém de denunciar. A 136 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, após os cumprimentos de 137 

estilo disse que a Comissão de Meio Ambiente acabou de expedir ofício a SEMAT 138 

solicitando informações quanto ao areal, onde os Vereadores que queiram 139 

acompanhar a referida Comissão será bem vindo. Mencionou que no município há 140 

onze médicos prestando serviço. Relatou que esteve conversando com Vereadores 141 

de Mojuí dos Campos quanto a OS no Hospital Municipal, onde há um pacto, e 142 

sugeriu que ao haver a reunião com o conselho de saúde que a referida entidade 143 

de Santarém e Mojuí dos Campos esteja presente. Relatou que outra demanda é 144 

quanto a expedição de Carteira de Trabalho, onde a Região Metropolitana precisa 145 

buscar melhorias neste atendimento. Que na emergência do hospital de Belterra há 146 

sempre um enfermeiro e um técnico em enfermagem para acompanhar o paciente, 147 

quando o caso tem necessidade de atendimento médico o profissional é acionado. 148 

Enfatizou sobre o problema com a segurança pública que o município está 149 

enfrentando com as ondas de assalto, em Pindobal, Cajutuba e Porto Novo. Que 150 
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segundo informações na pousada Cajutuba roubaram quatorze televisores. Que 151 

esta Casa deve ser sensível a situação, onde na quarta feira às doze horas o 152 

delegado de policia estará nesta Casa para uma reunião. Relatou que na Sessão 153 

anterior ficou feliz quando o Prefeito se comprometeu a dar prioridade na questão 154 

da ponte do Jamaraquá. Solicitou apoio na aprovação das indicações de sua 155 

autoria uma solicitando a construção da escola do km 68, reforçado pedidos 156 

anteriores e a outra solicitando o plantio de palmeiras imperiais na Rua Lucas 157 

Pontes no Bairro Santa Luzia. Disse que Vereador não pode ser barrado em 158 

nenhuma repartição pública. Que em legislatura anterior assistiu um Vereador que 159 

chegou fora da hora de visita e foi entrando sem permissão e tinha uma senhora 160 

que estava fazendo tratamento e estava despida e a família não ficou satisfeita. 161 

Que ao ir ao hospital se não for horário de visita vai até a coordenação verificar a 162 

situação. Logo após o Senhor Presidente concedeu intervalo de dez minutos. Após 163 

o intervalo o Senhor Presidente passou a palavra a primeira secretária para leitura 164 

dos documentos em pauta. Ata da Sessão Solene de posse da Mesa Diretora da 165 

Câmara Municipal de Belterra biênio 2019/2020, realizada ao primeiro dia do mês 166 

de janeiro de dois mil e dezenove. Não havendo contestação a mesma foi 167 

aprovada. Ofício n° 01/2019 encaminhado pelo Prefeito Jociclélio Castro Macedo – 168 

informa que nesta Casa Legislativa o Vereador Sérgio Cardoso de Campos será o 169 

Líder do Governo e a Vereadora Maria de Lourdes de Souza Líder do DEM. Ofício 170 

004/2019 – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Indicação n° 01/2019 de 171 

autoria da Vereadora Maria de Lourdes de Souza - solicita o plantio de palmeiras 172 

imperiais na Rua Lucas Pontes no Bairro Santa Luzia. Aprovada por unanimidade. 173 

Indicação n° 02/2019 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes de Souza - solicita 174 

a construção de uma escola na Comunidade Boa Esperança, km 68 da BR 163. 175 

Aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente cientificou a entrada de 176 

documentos pelo Tribunal de Contas dos Municípios referente: 177 

2005/2008/2009/2011 – Câmara Municipal de Belterra; 2005/2006/2007 – PMB 178 

(Geraldo Irineu Pastana); 2007/2008 – Fundo Municipal de Educação (Divaldo 179 

Marques); 2009 – Fundo Municipal de Educação (Dilma Serrão); 2007 – Fundo 180 
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Municipal de Assistência Social (Maria Creunilda);   2008 – Fundo Municipal de 181 

Assistência Social (Amanda Torres); 2010 – Fundo Municipal de Assistência Social  182 

de 01/01/2010 à 06/06/2010 (Laércio Paz); 2009 - Fundo Municipal de Assistência 183 

Social  de 07/06/2010 à 31/12/2010 (Marlice Sousa); 2007/2008 – Fundo Municipal 184 

de Saúde (Ana Cláudia); 2009 – Fundo Municipal de Saúde  de 01/01/2009 à 185 

07/06/2009 (Laércio Paz); 2009 – Fundo Municipal de Saúde  de 08/06/2009 à 186 

31/12/2009 (Juvercílio Pereira). Que os referidos documentos ficarão para análise 187 

de qualquer cidadão por três dias e após serão encaminhadas as atinentes 188 

secretarias, tendo como responsável em acompanhar os interessados o servidor 189 

Orlandinho Correa. Que as contas do Prefeito Geraldo Pastana não estão 190 

disponíveis para análise em razão de posteriormente serem submetidas à 191 

apreciação desta Casa. O Senhor Presidente reforçou a entrega de Regimento 192 

Interno a cada Vereador desta Casa, com a intenção de que durante a semana 193 

possam se reunir a fim de discutir mudanças no Regimento por meio de emendas. 194 

Em continuidade passou a palavra aos Vereadores para as considerações finais. O 195 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que as demandas que trazem 196 

para esta Casa são reivindicações verdadeiras que vem da população como é o 197 

caso do areal. Relatou que ao autenticar documento de terras no cartório, 198 

primeiramente mandam seguir ao Setor de Terras, porém quem está na área 199 

comunidade de São Francisco, a partir do campo de futebol até o Amapá (lado 200 

esquerdo, sentido Belterra - Centro) o setor de terras não dar autorização, palavras 201 

do responsável pelo setor Francivaldo Assis. Que foi na SEMED e lá lhe passaram 202 

uma situação que nem acreditou, porém averiguará para falar na próxima sessão. 203 

Pediu aos Vereadores que são próximos da base que ao fazer alguma coisa que 204 

olhe o bem estar geral e não somente a sua comunidade, onde sabem que muitas 205 

situações são resolvidas pelo prefeito. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder 206 

do PV, relatou que a intensidade de chuvas trará problemas as comunidades 207 

ribeirinhas. Agradeceu a presença de todos. O Vereador Jonas Palheta dos 208 

Santos, Líder do PSD, relatou que gostaria de parabenizar os Vereadores Sérgio 209 

Cardoso e Amarildo Rodrigues por visitarem as secretarias e fiscalizarem, pois não 210 
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disse que era errado e sim que até este momento não tem o hábito de andar nas 211 

secretarias. Parabenizou o Vereador Ulisses Medeiros pela ação que presenciou 212 

na comunidade de Prainha, onde doou material para a construção de um banheiro 213 

para a casa dos professores. Parabenizou a Vereadora Maria Lourdes pelas 214 

indicações. Disse que no dia anterior às onze horas da noite a equipe da água 215 

estava trabalhando pesado para colocar a bomba no poço da Frei Vicente. O 216 

Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, disse que houve mudanças nas 217 

mesas do Plenário, onde sentava de costas e hoje de frente para a galeria e para o 218 

senhor Presidente. Que nos dois anos que se passaram nunca viu a assessoria 219 

jurídica da Câmara presente no plenário, e por duas vezes viu os atuais assessores 220 

presentes nesta Casa. Que precisam acabar com as picuinhas nesta Casa, 221 

tentando denegrir a imagem dos próprios Vereadores, que ao citar que tem 222 

blogueiros divulgando algo, querendo dizer que foi vereador, onde há onze 223 

vereadores nesta Casa e fica a dúvida quem é o Vereador ou político. Referente ao 224 

comentário do Vereador Jonas Palheta referente à eleição que teve nesta Casa dia 225 

quatorze de agosto, onde concorreram a chapa, no grupo de seis Vereadores, 226 

sendo cinco opositores ferrenhos ao governo e como sexto Vereador não era base 227 

nem oposição, onde chegou e lhe ofereceu a presidência da Câmara que não era o 228 

seu objetivo e nem o seu sonho, porém como viu a facilidade de cinco Vereadores 229 

lhe dar essa oportunidade, gostaria de saber qual o Vereador que não queria. Que 230 

na oportunidade se os Vereadores Ulisses Medeiros e Jonas Palheta quisessem 231 

ser o Presidente abriria mão, pois sempre disse que não era o seu objetivo. Que 232 

não está brigando por isso, onde está na justiça em razão do nobre Vereador ter 233 

colocado esse sonho na sua cabeça e trouxe os votos e garantiu que seria o 234 

Presidente desta Casa. Que conversou com o prefeito antes e mesmo disse que 235 

não tinha condições e essa cadeira que o hoje o Presidente Ulisses Medeiros está 236 

era muito pesada para a sua pessoa. Que ficou feliz de ter o voto dos Vereadores 237 

Ulisses Medeiros, Jonas Palheta, José Helivelton, Alaildo Abreu e Auseni Monteiro, 238 

e para ser aprovada a emenda dos Vereadores Jurandy Batista e Amarildo 239 

Rodrigues e na segunda votação do Vereador Antonio Rocha Junior. Que a 240 
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situação foi bem clara e a oportunidade chegou na sua pessoa de ser o presidente. 241 

Parabenizou o senhor Presidente Ulisses Medeiros, que vem conduzindo muitos 242 

bem os trabalhos, e em duas Sessões a população tem vindo prestigiar as 243 

Sessões. Que se a Câmara é independente que esta Casa possa verificar a 244 

questão do areal. Que ficou feliz de ver nesta Casa um líder de governo.  245 

Agradeceu o vice prefeito que em toda Sessão está presente, diferente do prefeito 246 

que tirando o dia da posse não compareceu nenhuma vez. O Senhor Presidente 247 

relatou que a Comissão de Meio Ambiente está verificando a situação do areal. O 248 

Vereador Jose Helivelton de Noronha lima, Líder do PT, relatou que desde o ano 249 

passado é citada a questão do OS no hospital de Santarém, pois muitos 250 

Belterrenses morreram por não ter a oportunidade de acesso ao atendimento. Que 251 

precisam de um hospital de urgência e emergência que atenda a região 252 

metropolitana. Outra questão abordada é quanto ao processo seletivo, onde uma 253 

das vantagens para os servidores do município era quanto ao tempo de serviço, e 254 

pelo que percebeu a maioria dos servidores não foram contemplados com a 255 

pontuação pelo tempo de serviço e na sua pluralidade teria trinta pontos e 256 

consequentemente teria direito a vaga, porém informações não oficiais é que a 257 

secretaria de educação não levou em consideração a declaração expedida pelo 258 

Recursos Humanos da Prefeitura, uma vez que só constava que era professor, não 259 

mencionando a área de atuação. Que a SEMED deve avaliar, onde lendo o edital o 260 

mesmo está subjetivo. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do 261 

Governo, relatou que deveriam fazer uma solicitação a secretária de educação 262 

para que pudesse avaliar a situação. Disse que no hospital precisa-se ir até a 263 

direção e conversar com o responsável. Que podem frequentar o órgão público, 264 

mas não invadir. Relatou que o Vereador Alaildo Abreu realizou a reforma em 265 

alguns materiais do hospital, onde são essas coisas que precisam de elogio. Falou 266 

que Belterra está bem servida na questão da saúde, havendo entraves na questão 267 

do centro cirúrgico. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, 268 

relatou que ficou procurado por uma das pessoas que se inscreveu no processo 269 

seletivo, e tem quinze anos de experiência e na declaração não estava 270 
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especificado o cargo de atuação. Falou que o deputado estadual Jacks Neves, 271 

esteve no ano passado visitando o hospital do município, onde faz parte da 272 

comissão de saúde do estado.  Que discute-se no governo do estado em não se 273 

investir tanto em hospitais regionais, pois o que é gasto em um HR investe dez 274 

hospitais municipais. Relatou que em Belterra precisam fazer investimentos na 275 

construção de um matadouro, pois a carne consumida em Belterra vem toda de 276 

Santarém. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, relatou que o governo 277 

federal equipa os hospitais, pois o município tem que pagar os profissionais. A 278 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, relatou que infelizmente há 279 

uma briga interna entre as empresas para ver quem leva mais passageiros, não se 280 

importando com os usuários. Que há preocupação quando ao nível de água na 281 

região do Tapajós. Relatou que esta Casa o Vereador coloca a sua opinião e cada 282 

um responde pelos seus atos. Que pede a Deus sabedoria e discernimento, para 283 

que a galeria tenha prazer em vim assistir a Sessão, e que a população esteja 284 

acima de qualquer partido político nesta Casa. O Senhor Presidente citou a 285 

composição das Comissões Permanentes para o biênio 2019/2020 EXECUTIVA: 286 

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES – Presidente, MARIA DE LOURDES DE 287 

SOUZA – Relatora, ANTONIO ROCHA JUNIOR – Membro. FINANÇAS, CONTAS, 288 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO: SÉRGIO CARDOSO DE CAMPOS – 289 

Presidente, ANTONIO ROCHA JUNIOR – Relator, JONAS PALHETA DOS 290 

SANTOS - Membro. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE, 291 

SANEAMENTO BÁSICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL: JOSÉ HELIVELTON DE 292 

NORONHA LIMA – Presidente, MARIA DE LOURDES DE SOUZA – Relatora, 293 

JURANDY BATISTA DANTAS – Membro. TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO, 294 

TURISMO, COMÉRCIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE, OBRAS 295 

PÚBLICAS E PATRIMÔNIO: MARIA DE LOURDES DE SOUZA – Presidente, 296 

JURANDY BATISTA DANTAS – Relator, ALAILDO ABREU DOS SANTOS – 297 

Membro. DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS: AMARILDO RODRIGUES DOS 298 

SANTOS – Presidente, AUSENI DA SILVA MONTEIRO – Relator, RUBINEY DE 299 

MIRANDA BRAGA – Membro. Relatou que permanecerá nesta Casa até quando 300 
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for necessário, representando este Poder e a população de Belterra. Nada mais 301 

havendo a registrar o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, 302 

que contou com a presença de dez Vereadores, estando ausente o Vereador 303 

Antonio Rocha Junior em razão de viagem a Capital deste Estado conforme 304 

Portaria n° 005/2019 de 21 de janeiro de 2019. Plenário das Sessões José Maia de 305 

Sousa, às onze horas e vinte minutos do dia vinte e dois de janeiro de dois mil e 306 

dezenove.      307 

Presidente: Ulisses José Medeiros Alves - 308 

1ª Secretária:Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  309 

2° Secretário: Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 310 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  311 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro –  312 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 313 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  314 

Vereador Jurandy Batista Dantas – 315 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   316 

Vereador Sérgio Cardoso de Campos – 317 


