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Ata da décima primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada 1 

aos três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, com início às nove horas e 2 

quinze minutos, sob direção do Senhor Presidente interino Ulisses José Medeiros 3 

Alves, tendo como primeiro secretário o Vereador Jurandy Batista Dantas e como 4 

segunda secretária a Vereadora Auseni da Silva Monteiro. Implorando a proteção de 5 

Deus o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Citou os documentos em 6 

pauta e em seguida passou a palavra aos Vereadores para os seus 7 

pronunciamentos. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, após os 8 

cumprimentos rotineiros relatou que fica triste em saber que o Excelentíssimo 9 

Prefeito está se omitindo em certas situações do governo, pois tem áudios em que o 10 

próprio gestor fala que tinha flagrado o ex secretário da SEMTEPS em atos ilícitos e 11 

em razão disso rebaixou de secretário para coordenador. Falou que esta nota foi só 12 

o que foi descoberto, imaginem as que não chegam às mãos dos Vereadores, onde 13 

se encontraram uma é porque devem ter muitas outras. Disse que postou em seu 14 

facebook um pensamento que tem há muito tempo, porém os políticos experientes 15 

lhe dizem que se continuar com esse pensamento não sobreviverá na política, pois 16 

ou se é oposição ou situação. Que pensa ao contrário, onde os políticos antigos 17 

impuseram aos mais novos. Enfatizou que a CF não diz que deve ser oposição ou 18 

situação, mais sim poderes harmônicos e independentes. Falou que essa situação 19 

mostra a falta de preparo do Executivo em nomear um secretário despreparado, 20 

tanto na questão técnica quanto ao seu equilíbrio. Que a SEMTEPS interfere na 21 

questão social das pessoas, onde lá esta o Psicólogo, o Assistente Social, 22 

trabalhada da criança ao idoso. Relatou que subiu muitas vezes na Tribuna para 23 

criticar a gestão passada, porém nessa questão o CRAS era cheio de crianças, onde 24 

precisavam pedir o campo do União para as crianças praticarem esportes, onde hoje 25 

o Centro de Referência está morto, e esta Casa deveria solicitar relação das 26 

crianças atendidas. Que pode está acontecendo dos jovens estarem matriculados só 27 

para justificar a vinda do recurso do Governo Federal, onde deve haver fiscalização 28 

desta Casa. Que até o casarão antigo está abandonado, onde em outros tempos, 29 

passava-se uma tinta, substituíam uma peça. Que o prédio onde funcionava a 30 

SEMTEPS o ex secretário Reginaldo Lobo com recurso da própria secretaria 31 

reformou o prédio, onde não sabe onde estaria o CRAS se não houvesse a 32 

construção do prédio. Que não há manutenção nos prédios da época dos 33 

Americanos. Que a questão da SEMTEPS deve haver conhecimento da justiça, 34 

onde não é Delegado ou Promotor, onde seu papel é denunciar o que chega ao seu 35 
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conhecimento como Parlamentar. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, 36 

após os cumprimentos regimentais relatou que infelizmente em algumas Prefeituras 37 

os cargos não são ocupados pela capacidade, mas pelos acordos políticos, e quem 38 

perde é a população. Que aconteceu um fato em uma família muito humilde da 39 

comunidade do Amapá, em que uma senhora veio a falecer no Hospital Regional e o 40 

corpo deveria ir para km 124, e foi procurado enquanto Vereador, onde não se tem 41 

qualquer autonomia para resolver certas situações. Quanto a SEMTEPS, disse que 42 

nunca viu uma justificativa tão esfarrapada quanto essa do ex secretário, onde quem 43 

compra peça passam o código de barras, e ainda é aceito pelo chefe maior, tanto 44 

que devolveu o dinheiro aos cofres da Prefeitura. Outra situação colocada pelo 45 

Vereador é quanto ao desperdício de água no sistema da Estrada 07. Que há um 46 

pipa que deveria trabalhar era na construção da estrada, pois derrama mais água 47 

fora do que chega ao seu destino final. Expôs que em Sessão passada relatou sobre 48 

o carro de apoio que deveria está no km 135, onde o Presidente lhe repassou uma 49 

nota fiscal, e foi até a concessionária, onde o mesmo foi comprado dia vinte e dois 50 

de dezembro de dois mil e dezessete e ainda está no local, e a justificativa de está 51 

no pátio é em razão de oitocentos reais, pois é o valor pago para ser legalizado, 52 

onde a concessionária se propôs a dar a metade, porém o Prefeito disse que não. 53 

Que fica dignado quando dizem que o Prefeito é comprometido com a saúde do 54 

município, que faz o possível para que as coisas aconteçam, porém este carro iria 55 

somar com a saúde. Enfatizou que se a SEMSA não tiver esse recurso garantia 56 

dispor de oitocentos reais, pois é uma vergonha um carro que seria de muita 57 

utilidade está dessa forma. Relatou que para pegar a ambulância foram três pessoas 58 

e o dinheiro das passagens sobrava. Disse que o Prefeito tem alguma coisa contra 59 

aquela região, onde a principal pessoa ligada ao gestor chama-se Reinaldo 60 

Nascimento, foi candidato e teve quase cento e oitenta votos, e foi o primeiro que ele 61 

deu um pé na bunda. Que admira o Prefeito, pois toda noite tira plantão no 62 

municipal, onde acha que o mesmo não dorme. O Vereador José Ocivaldo Silva 63 

Feitosa, Líder do PDT, após os cumprimentos rotineiros, relatou que devem verificar 64 

a situação quanto ao veículo. Quanto à nota de compras de peças pela SEMTEPS, 65 

relatou que conversou com o Prefeito e o mesmo disse que se tiver algo de errado o 66 

ex secretário responderá ao Ministério Público. O Vereador Jonas Palheta dos 67 

Santos, Líder do PSD, disse que não pode usar desse argumento, onde havia um 68 

rapaz que era do Desporto que foi demitido em razão de em um sábado haver um 69 

torneio na Escola Waldemar Maués e esperando o período da tarde no Desporto 70 
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estava deitado olhando o celular, o prefeito no outro dia exonerou o rapaz. Que tem 71 

é áudio do Prefeito que confessa o ex secretário comentando outras irregularidades 72 

e agora essa nota fiscal. Que o Ministério Público tem que punir, porém o primeiro é 73 

o governo, devendo afastá-lo das funções. O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, 74 

Líder do PDT, relatou que o secretário será punido. Relatou que a Coordenadoria de 75 

Cultura em razão da Semana Santa, está realizando amostra de vídeos bíblicos. O 76 

Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do PMDB, não fez uso da palavra. O Vereador 77 

Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, após os cumprimentos de estilo, relatou 78 

que o valor de quatrocentos reais para retirar o veículo da concessionária se for 79 

dividido por doze com o contador Arielton Silva que se prontificou a fazer o 80 

pagamento, dará valor pequeno a cada um. Quanto à ida a Belém, disse que foi 81 

para tratar assunto com o deputado Beto Salame, o qual destinou emenda 82 

parlamentar de duzentos mil reais para o município, onde aproveitou somente para 83 

tirar as fotos, como muitos desta Casa não fazem nada mais está nas fotos. Que as 84 

duas ambulâncias foram emendas, Junior Ferrari e Márcio Miranda, onde a 85 

deputada Cilene Couto pegou uma carona na foto e não destinou nada ao município. 86 

Falou que devem fiscalizar todas as secretarias do município, onde garante que 87 

todas têm falhas.  Disse que CF foi feita para prejudicar os pobres, enquanto 88 

Ministros e Presidente da República estão envolvidos em escândalos e nada é feito. 89 

Expôs que o município ficou muitos anos abandonados, onde não se ver uma obra 90 

do governo do estado, onde há dois Vereadores do PSDB nesta Casa. Que na 91 

região há um deputado atual, Wladimir Costa e mostrou para que veio, pois destinou 92 

a Belterra uma ônibus escolar, uma emenda no valor de trezentos mil reais. Solicitou 93 

que os Nobres Pares possam intervir junto aos deputados para disponibilização de 94 

emendas ao município. Que o deputado Zé Geraldo que conseguiu retirar a 95 

comunidade de São Jorge da Flona Nacional do Tapajós, assim como Airton Faleiro 96 

e Antonio Rocha que contribuíram para o município. Quanto ao esclarecimento do ex 97 

secretário de Trabalho e Promoção Social, foi em atendimento a solicitação do 98 

Vereador Jonas Palheta, onde agora se é certo ou errado não são os Vereadores 99 

que decidirão algo, e sim do Prefeito. Que com toda a certeza fizeram denúncia no 100 

MP e irá apurar se realmente foi um erro de digitação, onde há um trâmite, onde sai 101 

da Secretaria e vai para o Controle Interno que é quem fiscaliza se vai paga ou não, 102 

onde alguém errou, não só um, vários. Que graças a Deus o ex secretário devolveu 103 

aos cofres públicos o dinheiro, e se houver outras com o mesmo problema 104 

continuará a pagar. Relatou que o dinheiro devolvido poderia ser utilizado no 105 
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pagamento de licenciamento do carro que está na concessionária. O Vereador José 106 

Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, cumprimentou a Mesa Diretora, os Nobres 107 

Pares e os demais presentes. Iniciou falando que se preocupa com o que foi 108 

colocado pelo Vereador Alaildo Abreu quanto ao veículo, onde foi emenda 109 

parlamentar do senador Paulo Rocha, onde não é falta de dinheiro, e sim má 110 

vontade ou questão política pelo Senador ser do Partido dos Trabalhadores. Quanto 111 

a SEMTEPS, onde o secretário se justifica e paga o valor das peças, porém há 112 

gravações que o Prefeito é ciente do que vinha acontecendo na secretaria, em 113 

relação gás e água. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, pediu um 114 

aparte e perguntou aos Nobres Pares se quando o ex secretário colocou a peça em 115 

outro veículo foi por engano. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do 116 

PT, disse que já ouviu a gravação e tem certeza que essa é apenas a ponta de um 117 

aiceberg no mar de corrupção que está girando entorno da SEMTEPS, cabendo ao 118 

Legislativo verificar a situação. Relatou que outra denúncia é quanto a uma 119 

cooperativa que está ganhando tudo que é licitação de transporte, onde irão 120 

formalizar a denúncia, para que depois não digam por aí que é denúncia de redes 121 

sociais ou esquina, pois há veículos que estão rodando sem condições, onde o pipa 122 

é um dos casos. Exemplificou que na gestão passada um empresário de Alenquer 123 

ganhou todas as rotas para ônibus escolares, onde após a licitação pegou as 124 

empresas que haviam perdido o certame e dividiu as rotas, onde o mesmo não tinha 125 

nenhum veículo, e estava com os documentos da trans Azevedo de Santarém. O 126 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, pediu um aparte e relatou que em 127 

Belterra não está sendo diferente, onde os licitados são ônibus que fazem linha a 128 

Santarém. Que a pregoeira é sobrinha do Erasmo Maia, vem somente para dizer o 129 

que tem que fazer, onde para o governo Belterra não tem gente competente para 130 

realizar o certame.  O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, disse 131 

que na época fazia parte da Comissão de Educação desta Casa, do FUNDEB e do 132 

Conselho Municipal de Educação e foram em loco averiguar, onde nenhum dos 133 

ônibus que haviam sido licitados estavam prestando serviço, posteriormente sendo 134 

anulada a licitação. Parabenizou a Presidência da LIGA, onde deu-se início ao 135 

Campeonato da BR 163, onde devem apoiar esse tipo de evento. A Vereadora Maria 136 

de Lourdes de Souza, Líder do DEM, após os cumprimentos regimentais agradeceu 137 

a Deus pela oportunidade. Relatou que o Vereador Rubiney de Miranda falou sobre 138 

a retirada da comunidade de São Jorge da Flona teve a grande participação do ex 139 

Deputado Federal Lira Maia. Relatou que na quinta feira houve a terceira reunião do 140 
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PAA e Belterra se enquadra no quantitativo de bases, onde até o momento foi 141 

levantado oitocentos e trinta e nove e o PPA juntamente com o SENAS estão 142 

promovendo um curso técnico obrigatório, onde Belterra terá sete vagas. 143 

Parabenizou a atitude do Vereador Alaildo Abreu, na parceria de querer retirar o 144 

carro, onde cada um que se dispôs daria para comprar era um novo. No sábado na 145 

comunidade em conjunto com a escola detectou-se a necessidade de emissão de 146 

RG, uma vez que solicitado pela SEMED aos estudantes da rede de ensino, onde 147 

em parceria com a Secretaria de Trabalho e Promoção Social realizaram a ação na 148 

Escola de Ensino Fundamental e na creche, sendo emitidos noventa e nove 149 

Registros Gerais. Disse que não concorda com o Vereador Jonas Palheta, quando 150 

diz que o Prefeito está sendo omisso, aonde o mesmo vem pautando na 151 

honestidade e senso de justiça e tem certeza que os culpados serão punidos, 152 

principalmente quando se trata de recursos públicos. Enfatizou o início do 153 

campeonato da BR 163. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, 154 

após os cumprimentos rotineiros, relatou que se limitará a falar do Projeto de Lei que 155 

deu entrada nesta Casa o qual solicita a participação efetiva de psicólogos dentro do 156 

âmbito escolar, onde requer espaço para leitura da justificativa. Após leitura expôs 157 

que todos sabem as dificuldades de um professor dentro de uma sala de aula e o 158 

grande estresse que é lidar com a educação, onde devem cobrar a efetivação do 159 

Projeto, uma vez que o poder público não pode dizer que está sem recursos, pois 160 

gasta mais de cem mil reais em assessoria, e tem certeza que cinquenta por cento 161 

não faz nada. O Vereador Jurandy Batista Dantas, Líder do PV, após os 162 

cumprimentos, relatou que as denúncias feitas nesta Casa estarão cobrando do 163 

Prefeito punição e tem certeza que jamais o Prefeito compartilhará com atos de 164 

corrupção. Disse que a proposta de lei de autoria da Vereadora Auseni Monteiro é 165 

de grande valia, assim como a presença do Assistente Social. Relatou que não pode 166 

participar da abertura do campeonato da BR 163, em razão de está em uma ação de 167 

melhoria das estradas na região da Transtapajós, onde agradece o secretário Zé 168 

Luís pelo empenho na disponibilização dos maquinários. Posteriormente decisão 169 

Plenária o Senhor Presidente interino concedeu intervalo de dez minutos. Após o 170 

intervalo o Senhor Presidente passou a palavra ao primeiro secretário para leitura 171 

dos documentos. Anteprojeto de Lei n° 002/2018 que dispõe sobre o envio de 172 

mensagem de lei que prevê a contratação do profissional da psicologia em escolas 173 

do município de Belterra, para cuidar da orientação, prevenção de incidências 174 

relacionadas ao comportamento, aprendizados e relações sociais no ambiente 175 
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escolar e dá outras providências. Em apreciação, Memorando n° 217/2018 do 176 

gabinete do Prefeito – em respostas a denúncia formulada pelo Vereador Jonas 177 

Palheta de Belterra, quanto a Nota Fiscal de compra de peças, pela Secretaria de 178 

Trabalho e Promoção Social. O Senhor Presidente relatou que o documento lido é 179 

uma mensagem do Prefeito em que o ex Secretário justifica e confessa a utilização 180 

indevida do recurso público. Enfatizou que os Vereadores estiveram solicitando da 181 

Assessoria Jurídica e da Comissão de Constituição e Justiça Parecer quanto ao 182 

Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão, aplicação e prestação de contas de 183 

recursos públicos sob a forma de suprimento de fundos no âmbito da administração 184 

pública municipal, entretanto os Pareceres não foram apresentado, deixando para 185 

discuti-lo na próxima Sessão. Em continuidade o Senhor Presidente colocou em 186 

discussão o Anteprojeto de Lei n° 002/2018 que dispõe sobre o envio de mensagem 187 

de lei que prevê a contratação do profissional da psicologia em escolas do município 188 

de Belterra, para cuidar da orientação, prevenção de incidências relacionadas ao 189 

comportamento, aprendizados e relações sociais no ambiente escolar e dá outras 190 

providências. O Vereador José Helivelton, Líder do PT, parabenizou a Vereadora 191 

Auseni Monteiro pela iniciativa de apresentar o Anteprojeto, onde acompanha os 192 

desafios da prática docente, em especial a parte comportamental dos alunos. Que 193 

há situações que acabam por impactar nos trabalhos realizados pelas escolas. O 194 

Vereador Jonas Palheta, do PSD, relatou que esta legislatura está de parabéns, pois 195 

está apresentando projetos de interesse da comunidade. O Vereador Alaildo Abreu, 196 

do PT, relatou que há alunos com vários conflitos, onde pode ser familiar e com a 197 

efetivação do projeto trará benefícios. O Senhor Presidente falou que o Projeto é de 198 

suma importância para o processo educacional, onde a psicologia é a profissão do 199 

futuro, devendo haver um maior avanço, pois infelizmente os governantes não se 200 

importam com isso. O Vereador Jurandy Batista, Líder do PV, relatou que apesar de 201 

não ser professor e sim técnico de educação na Universidade Federal, se deparam 202 

com os problemas, em especial nas series iniciais, onde muita das vezes a estrutura 203 

familiar não é a que si desejada, precisando de auxílio do poder público. A 204 

Vereadora Maria de Lourdes, Líder do DEM, parabenizou a Nobre Vereadora pela 205 

iniciativa, onde hoje há um acompanhamento nas escolas pelo Técnico Pedagogo, 206 

CRAS e SEMTEPS fazem alguns atendimentos. Falou que a dúvida é se seria nos 207 

pólos, em cada educandário ou na SEMED. A Vereadora Auseni Monteiro, Líder do 208 

PSDB, agradeceu aos Vereadores que se posicionaram a favor. Relatou que o 209 

objetivo da lei é inserir o Psicólogo junto à equipe escolar. Falou que o Professor 210 
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não tem capacidade técnica para diagnosticar a demanda e encaminha para o 211 

CRAS, porém o atendimento no Centro de Referência é abrangente, e nesse caso 212 

seria específico. O Senhor Presidente expôs que o Anteprojeto será encaminhado 213 

às comissões pertinentes. Logo após passou a palavra aos Vereadores para as 214 

considerações finais. A Vereadora Maria de Lourdes de Souza, Líder do DEM, 215 

informou que o chefe do Setor de Terras quando esteve em Belém encaminhou ao 216 

SPU a relação das propriedades que estão na área da bota. Relatou que também o 217 

cancelamento dos assentamentos de Pindobal e Aramanaí onde a documentação já 218 

está em fase final. Relatou que seria muito bom que o chefe do setor de terras 219 

viesse nesta Casa para expor a questão da regularização fundiária. Que 220 

encaminhou email institucional ao Comitê Gestor da Eletronorte, onde a reunião 221 

ficou agendada para o final de abril, e solicita que esta Casa possa enviar 222 

representante. Agradeceu a presença de todos. O Vereador José Helivelton de 223 

Noronha Lima, Líder do PT, relatou que na escola da comunidade de Porto Novo há 224 

uma aluna com necessidades especiais e a Prefeitura está se negando a contratar 225 

um profissional cuidador para realizar acompanhamento, onde é preocupante, pois a 226 

legislação ampara. Disse que muita das leis, inclusive o Regimento Interno desta 227 

Casa, precisam de atualização, pois os Projetos de Lei do Executivo até o momento 228 

foi somente para prejudicar a população. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, 229 

Líder do PP, agradeceu a Deus pela oportunidade e convidou todos para a próxima 230 

Sessão. O Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, relatou que esteve 231 

conversando com o Prefeito quanto ao carro que está na concessionária, onde o 232 

mesmo esclareceu que não é conhecedor, onde talvez seja desde a gestão 233 

passada, porém o mesmo irá tomar as providências cabíveis para resolução do 234 

problema. Frisou que a equipe feminina de futebol está participando da Copa Norte. 235 

O Vereador Jonas Palheta dos Santos, Líder do PSD, relatou que tem recebido 236 

muitas críticas nas redes sociais e ouve nos corredores da Câmara, cochichos o 237 

porquê de não ter visto antes, onde é verdade que não viu antes, pois não chegou a 238 

denúncia antes, ou qualquer prova. Que os conhecedores do direito sabem que se 239 

fizerem denúncias ou acusações a alguém sem provas, podem sofrer punições. 240 

Falou que é apoiador do Anteprojeto de Lei de autoria da Vereadora Auseni 241 

Monteiro, onde a Câmara precisa se mobilizar para a quebra do veto, pois escolas 242 

de médio porte até o apoio foi retirado. Falou sobre expediente encaminhado pelo 243 

Prefeito o ex secretário relata que o fato passou despercebido. Certamente também 244 

não percebeu que as peças estavam sendo colocadas em um veículo que não era 245 
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da secretaria. Disse que com todo respeito ao documento, o mesmo é conversa 246 

fiada, uma desculpa esfarrapada, e se não tomarem providências isso continuará 247 

acontecendo. Que no documento conseguiu identificar algumas palavras bonitas do 248 

Assessor Jurídico da Prefeitura, onde não é um vocabulário do ex secretário, e não 249 

podem pegar tal documento e engavetar, pois precisam encaminhar aos órgãos 250 

competentes. Que em todo Brasil é explicito o combate a corrupção, e achou bonito 251 

o ex secretário devolver o dinheiro e o Prefeito diz que não está se omitindo, e está 252 

tomando as providências, porém não ver qualquer providência da parte do Prefeito. 253 

Falou que enquanto homem do campo que é se há um pião levando milho sem a 254 

sua autorização manda para fora. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do 255 

PSDB, agradeceu todos os Vereadores que se mostraram a favor ao Projeto de Lei 256 

de sua autoria. Que a efetivação não irá onerar os cofres do município, pois o 257 

mesmo é prevenção, evitando posteriormente um gasto maior. Enfatizou que quando 258 

se olha no Portal da Transparência e verificam o gasto de mais de cem mil reais com 259 

assessoria e desses tem a certeza que nem todos trabalham, o projeto é de suma 260 

importância. Expôs que como é que o Prefeito não sabe do carro e o Presidente da 261 

Câmara sabe e o mesmo que deu a nota fiscal ao Vereador Alaildo. Prosseguiu 262 

dizendo que os Vereadores não deveriam ser nem oposição nem situação, pois há 263 

coisas boas que o governo faz ao município e se tem a obrigação de apoiá-lo, porém 264 

quando são cientificados de situação que não estão em conformidade com a 265 

legalidade devem se posicionar, como a questão de uma funcionária de alto escalão 266 

do Executivo usar as redes sociais para debater, onde justificou que andam com 267 

veículo próprio e a Prefeitura tem a obrigação de ajudar com combustível, e todos 268 

sabem que isso é bonito na teoria, pois na prática sabem que não é assim que 269 

funciona. Que embora o dinheiro seja devolvido não tira o crime que o mesmo 270 

cometeu, onde se é acusada de aliciar um menor, depois que for denunciada vai lá e 271 

pede desculpas para a família e está tudo bem, o crime continuará existir. Que 272 

também ouviu o áudio do Prefeito em que fala que já pegou o citado em outras 273 

situações semelhantes e a punição que deu foi rebaixá-lo de cargo, porém a 274 

penalidade deveria ser a rua. Falou que uma situação dessa não pode passar 275 

despercebida, pois o dinheiro público é do povo. Falou que o relatório encaminhado 276 

pelo Prefeito é um atentado a sua inteligência, a pessoa fala que foi um erro de 277 

digitação da empresa, onde é culpa da empresa das peças serem colocadas no 278 

carro dele?. Que possam exigir que este cidadão seja demitido, pois não pode está 279 

em cargo público, não podendo usufruir do dinheiro do povo e dizer depois que foi 280 
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engano, sendo que se não fosse desconexo não existiria o pagamento de mais de 281 

setecentos reais. Finalizou expondo que enquanto fiscal do povo, e dos recursos 282 

públicos exige que esse cidadão seja demitido. O Vereador Jurandy Batista Dantas, 283 

Líder do PV, relatou que não sabe se faltam provas para que as coisas venham a se 284 

concretizar, onde os fatos precisam ser apurados, para não fazer juízo de algo. O 285 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a registrar 286 

declarou encerrada a Sessão Ordinária às onze horas e cinco minutos, que contou 287 

com a presença de 10 (dez) Vereadores estando ausente o Senhor Presidente 288 

Sérgio Cardoso de Campos.  289 

Presidente: Ulisses José Medeiros Alves -  290 

1º Secretário: Jurandy Batista Dantas -    291 

2ª Secretária: Auseni da Silva Monteiro -  292 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  293 

Vereador Antonio Rocha Junior –  294 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  295 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -  296 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa – 297 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -                                            298 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  299 
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