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Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove 1 

horas e quinze minutos, teve início a quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal 2 

de Belterra, sob a direção da senhora Presidente Maria de Lourdes de Souza, 3 

como Primeira Secretária Vereadora Auseni da Silva Monteiro e Antonio Rocha 4 

Junior Segundo Secretário. Implorando a proteção de Deus a Senhora Presidente 5 

declarou aberta a Sessão. Posteriormente justificou a ausência do Senhor 6 

Presidente Ulisses José Medeiros Alves em razão de problemas de saúde. Passou 7 

a palavra aos Vereadores para as considerações iniciais. Os Vereadores Alaildo 8 

Abreu dos Santos, do PT, Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, José 9 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT e Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder 10 

do PV não fizeram uso da palavra no primeiro expediente. O Vereador Rubiney de 11 

Miranda Braga, Líder do PP, após os cumprimentos rotineiros relatou que gostaria 12 

de agradecer a atitude do Vereador Antonio Rocha Junior que lhe surpreendeu 13 

pela manhã, dizendo que pediu arquivamento do pedido que havia feito contra a 14 

sua pessoa no Conselho de Ética. Disse que o município tem muitas coisas a 15 

serem resolvidas, onde não estão nesta Casa para querer cassar mandato de 16 

Vereador ou punir e sim para união e juntos por meio dos deputados possam trazer 17 

recursos para o município. Relatou que se não houver união, ficarão igualmente a 18 

sua pessoa procurando o Vereador do PSD em Santarém, onde ficou esperando o 19 

mesmo em seu gabinete e não foi atendido. Ressaltou que a pedido do Vereador 20 

Jonas Palheta trabalhou na campanha do então candidato a deputado em 21 

Santarém e Belterra e no dia anterior recebeu a gratificação e viu o que é os irmãos 22 

coragem. Falou que independente de partido é do PP, e teve o apoio dos 23 

deputados federais Junior Ferrari e Éder Mauro, onde falaram que tem as bênçãos 24 

e o partido está de braços abertos para que venha candidato a prefeito, porém 25 

como o Nobre Vereador e Presidente do Partido em Santarém Arlisson Pontes 26 

disse que estava entregue nas mãos do Presidente de Belterra, Francivaldo Assis, 27 

e em contato o mesmo disse que estão a disposição. Relatou que alguma coisa 28 

impede, onde o Vereador Jonas Palheta é contra e não aceita que venha candidato 29 
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pelo PSD. Disse que o PP está aberto a quem quiser vim a candidato a Prefeito, 30 

pois nos dois anos e dois meses aprendeu na política que tem amigos e colegas. 31 

Falou que achou um amigo, o Vereador Antonio Rocha Junior, pois ajuda o 32 

próximo e não procura atrapalhar. Os Vereadores Amarildo Rodrigues dos Santos, 33 

Líder do PSC e Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, não 34 

fizeram uso da palavra. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, após os 35 

cumprimentos regimentais expôs que protocolou na Secretaria da Casa ofícios 36 

solicitando a elaboração de expediente do seu Gabinete a Presidência da Casa 37 

que apresente em seu conteúdo a solicitação de arquivamento do Processo 38 

Disciplinar, e posteriormente solicitou ao Presidente da Casa por meio do Oficio n° 39 

07/2019 o arquivamento do Processo Disciplinar de sua autoria em face do 40 

Excelentíssimo Vereador Rubiney de Miranda Braga. Que recebeu em seu 41 

gabinete duas pessoas reclamando do dentista do município, onde o mesmo está 42 

se negando a atender pacientes em razão da cadeira estar quebrada, onde não 43 

sabe se procede, e  em caso positivo, solicitou ao poder público, ao Prefeito e 44 

Presidente da Câmara que interceda na questão. Não sabe se o dentista é 45 

concursado ou presta serviço no município, onde se presta serviço a cadeira 46 

quebrada não é justificativa e se for concursado precisa solicitar do poder público, 47 

pois muita das vezes não é culpa do gestor e sim do funcionário que não sabe se 48 

expressar ou não se comunica para resolver os problemas. Relatou que estão com 49 

saudades do ex presidente, pois o mesmo tinha um grande coração. O Vereador 50 

Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, relatou que estão sentindo falta, pois 51 

quando esteve como primeiro secretário o Presidente Sérgio Cardoso nunca faltou, 52 

onde esperava presidir, porém não teve oportunidade e o atual não tem dois meses 53 

e tem duas sessões que não preside. Que sempre ouviu nas suas palavras que 54 

tinha que ser um Belterrense, nascido e criado no município, e não ver o 55 

Presidente nas Sessões. Que protocolou um pedido de informação e agora o 56 

presidente não se encontra. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, falou 57 

que as críticas são um alerta para que as pessoas possam ver onde estão os erros 58 
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e procurar resolver os problemas, onde não é que estejam contra, e o que for a 59 

favor dos munícipes estarão do lado. Que jamais sairá alguma coisa da sua pessoa 60 

para prejudicar qualquer colega ou gestão, independente de sigla partidária, onde 61 

estão para colaborar. A Senhora Presidente relatou que na sessão anterior o 62 

Senhor Presidente esteve com agendamento em Belém. E na atual está com 63 

problemas de saúde com a sua genitora. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, 64 

Líder do PSDB, após os cumprimentos rotineiros, solicitou a colaboração dos 65 

Nobres Pares quanto ao turismo no município, onde o mesmo pode ser aliado à 66 

agricultura, indústria e desenvolvimento. Que a política pública no município que 67 

quanto menos gastos melhor, porém precisam colocar para funcionar a 68 

Coordenadoria de Turismo, onde necessitam de um conselho, porém a secretaria 69 

precisa andar. Que Belterra tem um turismo gigantesco, e precisam investir para 70 

que possam buscar recursos, em especial no governo federal e estadual. Falou 71 

que Belterra tem capacidade de ficar nos grandes sites de indicação de viagem. 72 

Frisou que a história de Belterra é muito bonita, por meio das indústrias Ford que é 73 

mundialmente conhecida, a arquitetura americana, praias e a Floresta Nacional do 74 

Tapajós, faltando divulgar. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder 75 

do Governo, falou que a cadeira da sala odontológica do hospital está sem 76 

movimentos e o compressor queimado, porém o município recentemente adquiriu 77 

três gabinetes dentários, que infelizmente ainda não chegou. Relatou que poderiam 78 

dialogar com a Coordenadora de Turismo, para verificar os gargalos, para 79 

posteriores melhorias. A Senhora Presidente passou a palavra a primeira secretária 80 

para leitura da Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, 81 

realizada aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. O Vereador 82 

Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, relatou que na sua fala quanto a escola do 83 

km 68 não é construção e sim o projeto para posterior construção. Em continuidade 84 

a mesma foi aprovada por unanimidade com retificações. O segundo secretário 85 

Antonio Rocha Junior realizou a leitura dos seguintes documentos. Projeto de Lei 86 

.../2019 autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo urbano de seu domínio 87 

nesta cidade, ao Sr. Rui Otávio Pimentel Lourido. Projeto de Lei .../2019 autoriza o 88 
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Poder Executivo a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta cidade, a 89 

Sra. Raquel Florida Riker Pinheiro. Projeto de Lei .../2019 autoriza o Poder 90 

Executivo a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta cidade, a Sra. 91 

Maria Márcia Silva Neto e Silva. Projeto de Lei .../2019 autoriza o Poder Executivo 92 

a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta cidade, ao Sr. Alcir Martins 93 

de Andrade. Projeto de Lei .../2019 autoriza o Poder Executivo a vender fração do 94 

solo urbano de seu domínio nesta cidade, ao Sr. Thiago Rezende Alves. A Senhora 95 

Presidente expôs que estão disponíveis na secretária da Casa tais projetos para 96 

análise dos Nobres. Requerimento n° 01/2019 de autoria do Vereador Jurandy 97 

Batista Dantas – solicita serviço de bloqueteamento nas Ruas Raimundo Crone, 98 

Viveiro I e Americana, neste município. Em apreciação. O Vereador Sérgio 99 

Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, pediu um aparte para relatar da 100 

necessidade dos projetos de lei que dispõe sobre a venda de fração de solo urbano 101 

fosse para votação. A Senhora Presidente consultou o Plenário, onde todos foram 102 

favoráveis que os projetos de leis entrassem em votação. Passou a palavra ao 103 

segundo secretário para leitura dos demais documentos em pauta e posteriormente 104 

os projetos de lei que autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo urbano 105 

de seu domínio serão colocados em votação. Oficio n° 07/2019 de autoria do 106 

Vereador Antonio Rocha Junior – solicita arquivamento do Processo Disciplinar de 107 

sua autoria em face do Excelentíssimo Vereador Rubiney de Miranda Braga. Em 108 

votação o Anteprojeto de Lei n° 01/2019 de autoria do Vereador José Helivelton de 109 

Noronha – requer que seja instituído o Conselho Fiscalizador do Transporte Público 110 

no município de Belterra. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder 111 

do Governo, relatou que a Nobre Vereadora colocará o documento em votação, 112 

onde gostaria de saber aonde é que a Comissão de Constituição e Justiça deu 113 

parecer neste documento. A Senhora Presidente relatou que o documento passou 114 

na Comissão de Transporte, e se o mesmo quer que o referido documento passe 115 

na Comissão de Justiça. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, Líder do DEM, 116 

falou que não quer, é a legalidade onde a Comissão de Constituição e Justiça tem 117 

supremacia sobre o parecer ou não. Que não é contra, porém há necessidade de 118 
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seguir os trâmites desta Casa. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder 119 

do PT, relatou que não sabe o motivo de tanta burocracia, haja vista que já consta 120 

na Lei Orgânica, onde passar na Comissão de Constituição e Justiça é apenas 121 

uma formalidade, ou a referida comissão será contra a Lei Orgânica?. Que o 122 

conselho deveria ser instituído no município devida a tantas aberrações que vem 123 

acontecendo, e na audiência pública poderiam sair até com encaminhamento para 124 

posterior licitação, porém o documento está na Mesa, este Poder tem jurídico que 125 

pode ser consultado. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do 126 

Governo, relatou que se é lei e consta na Lei Orgânica não é Anteprojeto de Lei e 127 

sim Indicação. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, 128 

enfatizou que está na Lei, porém o município precisa regulamentar, pois no 129 

documento não diz quem irá participar. A Senhora Presidente relatou que o 130 

Jurídico está na Casa e concederá o intervalo de dez minutos para 131 

esclarecimentos. Após o intervalo a Senhora Presidente disse que tendo as 132 

dúvidas sanadas pelo jurídico colocarão o Projeto de Lei em votação. O Vereador 133 

Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, disse que na conversa 134 

com o jurídico o mesmo relatou que não haveria necessidade de votação na 135 

Plenária, pois a Mesa tem a prerrogativa de encaminhar para o Executivo, onde 136 

precisam ser corretos. A Senhora Presidente relatou que o Plenário é soberano. O 137 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que a mesma é quem está 138 

presidindo e deve iniciar a votação. A Senhora Presidente iniciou a votação na 139 

seguinte ordem. O Vereador Jonas Palheta, Líder do PSD, relatou que estava 140 

ausente e não sabe do que se trata. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do 141 

DEM, Líder do Governo, expôs que para acabar com o impasse pedirá vistas da 142 

matéria. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou que o 143 

documento está em votação e o mesmo não tem mais direito de pedir vistas. 144 

Dando sequência à votação passou a palavra ao Vereador Jurandy Batista Dantas, 145 

Líder do PV, votou favorável. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, votou 146 

favorável. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, votou 147 

favorável. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, 148 
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votou favorável. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, votou 149 

favorável. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, votou favorável. O 150 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, votou favorável. A Vereadora 151 

Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, votou favorável. Relatou que está 152 

aprovado por unanimidade. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, 153 

Líder do Governo, relatou que a votação era para colocar o documento em 154 

sufrágio. A Senhora Presidente disse que dessa forma colocará o documento em 155 

votação. O Vereador Jonas Palheta, Líder do PSD, votou favorável. O Vereador 156 

Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, votou favorável. O Vereador Alaildo Abreu 157 

dos Santos, do PT, votou favorável. O Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos, 158 

Líder do PSC, votou favorável. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, 159 

Líder do Governo, votou favorável. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, 160 

Líder do PT, votou favorável. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, 161 

votou favorável. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, votou favorável. 162 

A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, votou favorável. Após o 163 

sufrágio o Anteprojeto de Lei que requer que seja instituído o Conselho Fiscalizador 164 

do Transporte Público no município de Belterra foi aprovado por unanimidade. 165 

Relatou que de acordo com a solicitação do Nobre Vereador Sérgio Cardoso de 166 

Campo colocará em votação os seguintes documentos. Projeto de Lei .../2019 167 

autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta 168 

cidade, ao Sr. Rui Otávio Pimentel Lourido. Projeto de Lei .../2019 autoriza o Poder 169 

Executivo a vender fração do solo urbano de seu domínio nesta cidade, a Sra. 170 

Raquel Florida Riker Pinheiro. Projeto de Lei .../2019 autoriza o Poder Executivo a 171 

vender fração do solo urbano de seu domínio nesta cidade, a Sra. Maria Márcia 172 

Silva Neto e Silva. Projeto de Lei .../2019 autoriza o Poder Executivo a vender 173 

fração do solo urbano de seu domínio nesta cidade, ao Sr. Alcir Martins de 174 

Andrade. Projeto de Lei .../2019 autoriza o Poder Executivo a vender fração do solo 175 

urbano de seu domínio nesta cidade, ao Sr. Thiago Rezende Alves. Após o 176 

sufrágio os Projetos de Lei foram aprovados por unanimidade. Em continuidade foi 177 

passada a palavra aos Vereadores para as considerações finais. O Vereador 178 
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Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que o Vereador Sérgio Cardoso quando 179 

esteve como Presidente não dava essa abertura aos Vereadores. Que o mesmo é 180 

só Vereador e não mais Presidente. Falou que na ausência do Presidente Ulisses 181 

Medeiros quem deveria ficar na Presidência seria o Vereador Sérgio Cardoso, pois 182 

é o mesmo que manda. Agradeceu a Deus pela oportunidade. O Vereador 183 

Amarildo Rodrigues dos Santos, Líder do PSC, falou que o Conselho tem sua 184 

importância para o município. Relatou que em diálogo com a coordenadora de 185 

turismo a mesma colocou algumas dificuldades que há, como falta de apoio e 186 

incentivo, onde a mesma veio pedir contribuição dos Nobres para que haja a 187 

criação do Conselho do Turismo, desvinculação do meio ambiente. Que nesta 188 

Casa há uma solicitação, assinada por todos os Vereadores que solicita a criação 189 

da secretaria de Turismo, Cultura e Desporto. Disse que foi informado que o 190 

turismo estar vinculado ao meio ambiente e o orçamento está na agricultura, onde 191 

precisam verificar a falha. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, 192 

enfatizou que enquanto Vereador do Partido em Belterra, jamais criaria dificuldades 193 

para que o nobre Vereador Rubiney de Miranda ingresse no PSD, onde será bem 194 

vindo. Falou que enquanto o Vereador Rubiney Braga está em Santarém reunido 195 

com os deputados federais, está em Belterra buscando melhorias para o município. 196 

Que gosta do Nobre Vereador apesar da forma peculiar que o mesmo tem em fazer 197 

política e não levar nada a sério.  Disse foi criticado quanto à pista do aeroporto no 198 

município que está sendo ativada, pois na gestão do Partido dos Trabalhadores a 199 

pista ficou treze anos abandonada, por culpa do Executivo e do Legislativo da 200 

época. Que a pista de pouso não trará grandes benefícios, porém precisam fazer 201 

alguma coisa ou irão ficar de braços cruzados. Falou que entrará com indicação 202 

solicitando o bosqueamento da área da EMBRAPA, próximo a vila 129. Disse ao 203 

Nobre Vereador Rubiney Braga que prefere ficar no município atrás de melhorias 204 

dos que ficar puxando saco de deputados em Santarém, aonde irá com os 205 

deputados do seu partido quando for uma visita oficial para tratar assuntos 206 

institucionais, do município. Sendo interrompido pelo Vereador Rubiney Braga, 207 

disse que não concederá aparte. Prosseguiu expondo que não fica por aí fazendo 208 
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armações em outros partidos, pois Belterra não está precisando de siglas e sim de 209 

trabalho. Frisou que há uma diferença entre político e politiqueiro, o primeiro vai em 210 

busca de soluções e melhorias para a sua cidade e o segundo fica fazendo fofocas 211 

e armações. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, relatou 212 

que precisa haver empenho para efetivação da região metropolitana, pois desse 213 

modo haverá redução no valor da passagem. Quanto à questão do aeroporto disse 214 

que não ver importância nenhuma para o município, onde não ver nenhum 215 

Belterrense com avião. Que ao ser abandonado a responsabilidade é da ANAC. 216 

Que colocou no grupo da Câmara imagem de uma cratera no km 135, e a 217 

população utiliza a via, onde não ver nenhum agricultor com avião, transporta a 218 

farinha no ônibus ou caminhão. Que precisam dar valor para quem é Belterrense, 219 

onde a estrada é prioridade. Falou que o recurso utilizado no aeroporto deveriam 220 

ter colocado areia e piçarra na Estrada 04. O Vereador Jurandy Batista Dantas, 221 

Líder do PV, relatou que as estradas precisam ser melhoradas, onde estão 222 

programando ação na Flona. Quanto ao aeroporto disse que é favorável a sua 223 

revitalização, pois precisam avançar e pensar mais a frente, pois há um grupo de 224 

empresários que tem interesse de utilizar a pista, trazendo visibilidade ao 225 

município. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, pediu um aparte para 226 

relatar que as estradas são prioridades, porém devem proteger o patrimônio que é 227 

dos Belterrenses, pois com todo respeito que tem pelo Vereador José Helivelton, 228 

mas a medida de recuperação e viabilizar a vinda de um aeroclube é que o 229 

governo atual a assumir a Prefeitura foi surpreendido, pois o chefe do setor de 230 

terras na época e  presidente do partido do Nobre Vereador estava vendendo a 231 

pista, e tem documentos que comprovam isso. O Vereador José Helivelton de 232 

Noronha Lima, Líder do PT, relatou que o Nobre Vereador fez acusações e precisa 233 

haver provas. Que a pessoa ao ser acusada é importante que venha se defender, 234 

pois acaba sendo divulgado e o nome da pessoa fica na lama. Que no orçamento 235 

do município não faz menção a despesa com aeroclube, este que servirá a 236 

particulares. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, finalizou 237 

agradecendo a Deus pela oportunidade. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, do 238 
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Líder do PP, relatou que em momento nenhum quis ir para o PSD, pois recebeu 239 

convite do deputado federal Éder Mauro, não aceitando, onde não foi quem 240 

escreveu e sim um blogueiro, pois nem de blog gosta. Que o Vereador Arlisson 241 

Pontes pediu que ligasse para o Presidente do partido Francivaldo Assis que lhe 242 

atendeu melhor do que o Nobre Vereador. Que conseguiu emenda parlamentar 243 

para o São Jorge no valor de duzentos mil reais foi puxando saco de deputado, 244 

onde não foi um real para o seu bolso e sim para comprar um carro e 245 

equipamentos para a saúde. Falou que a pista do aeroporto não causará benefício 246 

algum para o município, onde trará é avião de madrugada trazendo sabe lá o que, 247 

onde há delegado investigando. Que as máquinas deveriam arrumar as Estradas 248 

04, 06 e km 135. Que a função do Vereador não é está limpando, onde a 249 

SEMTEPS está tomada por mato. Agradeceu o Vereador Antonio Rocha Junior que 250 

está demonstrando que é seu parceiro e amigo, apesar do mesmo lhe chamar de 251 

colega. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, expôs 252 

que as discussões partidárias são pertinentes aos bastidores e discussões em 253 

Plenário é perca de tempo. Quanto ao aeroporto relatou que tem documentos em 254 

mãos que realmente foi feita uma negociata, onde o município teve que realizar a 255 

limpeza a fim de evitar invasões. Falou ao Vereador Alaildo Abreu que ao estar na 256 

Presidência desta Casa realizava a leitura dos projetos para saber se estava 257 

correto, onde a Vereadora Auseni Monteiro ao apresentar Projeto de Lei solicitando 258 

a contratação de psicólogos, em diálogo com a mesma foi colocado que não 259 

poderiam criar despesas para o município, devendo apresentar indicação e a 260 

mesma acatou. Que encaminhava os documentos às comissões pertinentes, 261 

apesar das poucas reuniões. Enfatizou que até o momento a Comissão de 262 

Constituição e Justiça não recebeu um documento para emissão de Parecer.  263 

Disse que blog não divulga reuniões que realiza, onde blogueiro só fica sabendo se 264 

alguém da reunião contar. Que espera que se atentem mais para as situações de 265 

Belterra. Citou que o Vereador Jurandy Batista conseguiu a doação de uma 266 

escavadeira hidráulica para o município, onde precisam desse tipo de ação. O 267 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, relatou que talvez o Vereador 268 
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Sérgio Cardoso não verificou o significado da palavra negociata, tendo definição 269 

como pacto desonesto, acordo escuso, negócio suspeito, onde talvez tenha 270 

colocado uma palavra que não pende para esse lado e não foi por maldade. O 271 

Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, Líder do Governo, relatou que o 272 

pacto foi de forma errada. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do MDB, quanto 273 

ao aeroporto relatou que o município precisa, pois está em desenvolvimento. 274 

Enfatizou que a população do município para embarcar mercadorias para as 275 

cidades de vizinhas precisam se deslocar para Santarém ou BR 163. Que Belterra 276 

é rota da navegação, sendo de importância o funcionamento de um terminal 277 

aquaviário como outrora, e apresentará requerimento solicitando a construção. 278 

Relatou que ouviu comentários e investigações estão sendo feitas e que Belterra 279 

virou base para o tráfico de drogas, onde com funcionamento da pista de pouso 280 

precisa haver fiscalização. Reforçou que sempre votará no que for melhor para 281 

Belterra. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, relatou que a 282 

ausência do Senhor Presidente na Sessão anterior foi por está em compromisso 283 

em Belém e na atual em razão de problemas de saúde da sua genitora. Que em 284 

duas semanas tem tido o constrangimento e vergonha de ler a ata da sessão 285 

ordinária de Belterra, pelo seu conteúdo, e na próxima sessão será da mesma 286 

forma. Que são picuinhas partidárias, e as pessoas vem para a Sessão e acabam 287 

por perder seu precioso tempo, pois quando chegam na Casa é um Vereador 288 

jogando piada pra um, comentando que algum profissional falou em rede social e 289 

quer que o mesmo venha se explicar, com tantas coisas acontecendo no município 290 

e depois ainda ficam preocupados com que a população vai pensar e o que 291 

colocam nas redes sociais quanto a ineficácia. Que a culpa não é da Secretária, 292 

pois precisa colocar mesmo sendo inútil ou útil e ultimamente estão sendo ditas 293 

coisas inúteis. Falou que em mil novecentos e noventa e nove foi criado no 294 

município o Conselho de Turismo. Quanto à criação de porto é de fundamental 295 

importância, onde infelizmente vão dizer logo que é de soja. Que precisam dar 296 

incentivos para instalação de empresas, havendo necessidade de contrapartida. 297 

Relatou que a COOMFLONA colabora pouco com o município, em vista do que é 298 
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retirado e há sete anos no Globo Repórter foi divulgado que a Cooperativa estava 299 

tendo lucro de mais de cem milhões de reais. Relatou que já quis entrar com 300 

documento nesta Casa que solicite a contribuição da produção de soja diretamente 301 

para o município. Falou que a Comissão de Justiça se reuniu pouco, e pouco ainda 302 

foram as vezes que foram levados em consideração o Parecer. Quanto ao Projeto 303 

solicitando a contratação de profissionais de psicologia, acatou e fez indicação, 304 

onde o que vem para somar respeita, porém até o momento não tiveram uma 305 

resposta do Governo Municipal. A Senhora Presidente disse que está Presidindo a 306 

Sessão, e não medirá força com ninguém. Falou que cada Vereador responde por 307 

seus atos. Disse que está no seu quinto mandato e sempre procurou conduzir com 308 

integridade. Falou que sentiu-se ofendida pelo Blog do Edinei Ferreira e estará 309 

procurando os meios legais, onde o Presidente da Casa por meio da Portaria n° 310 

008/2019 viajou a Belém, passando a Presidência enquanto primeira secretária. 311 

Que o Nobre Presidente recebeu três diárias de trezentos reais cada uma 312 

totalizando o valor de novecentos reais, para custear transporte, alimentação e 313 

hospedagem e não sabe se a pessoa é analfabeta ou agiu de má fé. Gostaria que 314 

esta Casa tomasse as devidas providências, por dano morais, pois em momento 315 

algum recebeu diárias, por presidir esta Casa. Que no dia o8 de março é 316 

comemorado o Dia Internacional da Mulher, e sugere que haja Sessão em 317 

homenagem. Solicitou que o Vereador Jurandy Batista e José Helivelton possam 318 

assinar parecer das Comissões Permanentes. Nada mais havendo a registrar a 319 

senhora Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária, que contou com a 320 

presença de dez Vereadores. Plenário das Sessões José Maia de Sousa, às onze 321 

horas e dez minutos do dia dezenove de fevereiro de dois mil e dezenove.      322 

Presidente: Maria de Lourdes de Souza -  323 

1ª Secretária: Auseni da Silva Monteiro 324 

2° Secretário: Antonio Rocha Junior –  325 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  326 
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Vereador Alaildo Abreu dos Santos – 327 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos - 328 

Vereador Jonas Palheta dos Santos – 329 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  330 

Vereador Jurandy Batista Dantas – 331 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -   332 

Vereador Sérgio Cardoso de Campos -  333 


