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Ata da sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belterra, realizada aos seis 1 

dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e 2 

quinze minutos, sob direção da Vereadora Maria de Lourdes de Souza, tendo como 3 

primeira secretária a Vereadora Auseni da Silva Monteiro e como segundo secretário 4 

o Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa. Ressaltando que a Mesa foi composta por 5 

duas Vereadoras em razão da comemoração do Dia Internacional da mulher dia 08 6 

de março. Com a posse da palavra a Presidente Interina agradeceu a oportunidade. 7 

Dando andamento aos trabalhos passou a palavra aos Vereadores para os seus 8 

pronunciamentos. O Vereador Jonas Palheta dos Santos, do PSD, após os 9 

cumprimentos de estilo, disse que iniciará seu pronunciamento falando do governo, 10 

pois se passou um ano e dois meses e confessa que até tentou ser Líder do 11 

Governo, defender e ser parceiro, pois se elegeu junto à coligação. Que a situação 12 

que se encontra Belterra, o único ponto positivo que ver do governo é ter pagado em 13 

dias a questão dos salários dos servidores. Que no dia anterior renunciou a 14 

Liderança do Governo, e precisam resgatar a credibilidade do Legislativo, este muito 15 

mau dirigido pelo Presidente Sérgio Cardoso de Campos. Que o Legislativo não está 16 

conseguindo seguir o que diz a Constituição, podores harmônicos, porém 17 

independentes, acaba sendo um puxadinho da Prefeitura, pois o Presidente vive 18 

enfiado no Gabinete do Prefeito, é mais Prefeito do que Presidente desta Casa. 19 

Disse que hoje assume o papel de Vereador que é defender o interesse do povo e 20 

não colocar o seu mandato para benefícios de terceiros. Colocou a disposição os 21 

que foram indicados pela sua pessoa. Lembrou o Senhor Presidente que há dois 22 

anos postou no facebook, e com todo o respeito, o mesmo tem a voz de leão, porém 23 

os atos de hiena, pois apenas se aproveita das carcaças de uma Prefeitura falida, 24 

perseguindo Vereadores e líderes para ganhar uma vaga de emprego. Pediu 25 

desculpas do senhor Presidente pois é um pai de família, porém como político a 26 

visão que tem do mesmo é essa. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, 27 

pediu um aparte em razão de ter sido citado, relatou que o Nobre Vereador está 28 

completamente equivocado em suas falas, onde o mesmo deveria ter mais respeito 29 

pelos Pares. Que o mesmo tem todo direito de falar o que quiser na Tribuna, porém 30 

deve respeitar as pessoas. Falou que o Nobre Vereador deveria olhar para traz e ver 31 

que o mesmo tem um passado completamente diferente do seu, onde ajuda as 32 

pessoas e não faz demagogia e não vive na surdina. Perguntou do Nobre Vereador 33 

qual a carcaça que aproveitou, qual o mal que fez a população que lhe elegeu. O 34 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, após os cumprimentos 35 
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regimentais, iniciou seu discurso expondo que infelizmente muito se anseia para 36 

chegar ao poder, porém depois que se chega se esquece do objetivo maior que é 37 

atender os anseios da população. Falou que as ações são fundamentais, desde que 38 

haja diálogo com as classes e entidades. Que desde o início percebeu que o 39 

funcionário público é completamente desvalorizado pelo atual governo. Disse a 40 

Vereador Maria de Lourdes que se forem pegar as atas de 2012, poderiam verificar 41 

o que o Prefeito, na época Vereador dizia sobre os funcionários da saúde e 42 

educação. Que hoje o Poder Executivo estar passando um rolo compressor encima 43 

do funcionário público em razão de um Decreto arbitrário que tira todos os direitos de 44 

pessoas que ganham um salário baixo, onerando ainda mais a máquina pública, 45 

pois passará a funcionar em um horário extenso, e todos sabem que passa pela 46 

manhã e não há uma pessoa na Prefeitura, pois não procuram o Prefeito, 47 

enxergando apenas carros. Propôs a Casa seguir o que dispõe o Art. 49 da 48 

Constituição Federação sustando o referido Decreto, pois se quer reuniu com as 49 

classes trabalhistas do município. Relatou que as pessoas que revendem areia 50 

estão sendo notificadas, dando sete dias para regularização. Deixou seu 51 

descontentamento de colegas, filhos de Belterra, professores formados com dinheiro 52 

do município desde a época do ex prefeito Oti Santos e hoje os que moram aqui 53 

perderam a vaga para os que vieram de Santarém, pois dizem para procurar um 54 

padrinho e se não tiver está fora. Disse que a mudança seria melhor para Belterra, 55 

porém infelizmente não foi isso que aconteceu. Perguntou quem é o coordenador de 56 

esporte do município, uma pessoa que não sabe ao menos onde é Belterra, onde há 57 

munícipes que deram a vida pelo esporte e não são valorizados. Quanto à questão 58 

da educação indígena enfatizou que é uma questão de direitos humanos, são 59 

pessoas e não animais, porém é dessa forma que estão sendo tratados. O Vereador 60 

Alaildo Abreu dos Santos, do PT, após os cumprimentos de estilo, expôs que da 61 

comunidade do Amapá ao Trevo há uma parada de ônibus em condições para 62 

abrigar os populares. Que não há uma parada de ônibus feita pelo Executivo, e 63 

através de Requerimento o qual deu entrada na Casa solicita a construção na 64 

comunidade do Amapá, São Francisco e Trevo. Falou que não tem nada contra 65 

qualquer um nesta Casa, porém há atitudes que não há como aceitar, pois os 66 

requerimentos aprovados na Casa deveriam ter resposta se haverá execução ou 67 

não. Que é constrangedor andar entre as pessoas e ouvir dizer que Vereador em 68 

Belterra não resolve nada. Disse que a Vereadora Maria de Lourdes está no quinto 69 

mandato e sempre foi oposição, e talvez tenha dificuldades na próxima eleição, pois 70 
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agora é do lado do Prefeito. Disse que estão a um ano e três meses de governo e 71 

nunca viu o Prefeito no Amapá, um descaso total. Relatou que quando falam alguma 72 

coisa ainda tem Vereador que tem coragem de dizer que no mandato passado foi 73 

pior, porém fazem parte desta legislatura. Falou que nenhuma situação vai marcar 74 

mais do que o ocorrido no km 135, há poucos dias saiu um edital de licitação para a 75 

compra de um carro através de emenda parlamentar do Senador Paulo Rocha, e 76 

não há um carro de mão, e ninguém faz nada, ficam só olhando e a população 77 

pagando. Disse que as eleições se aproximam e terão uma base de quem o Prefeito 78 

vai apoiar. Que no facebook foram muitas pessoas para buscar duas ambulâncias 79 

em Belém. Expôs que alguns empresários lhe chamou quanto à licitação do ônibus 80 

escolares, onde a senhora da licitação que é sobrinha do Erasmo Maia é chefe da 81 

licitação cancelou o certame em razão dos ônibus não ter cinto de segurança. Falou 82 

que se realizarem um balanço, cinquenta por cento das pessoas que trabalham no 83 

município não mora, onde no hospital ninguém conhece mais as pessoas, e o povo 84 

de Belterra está ficando encostado. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do 85 

PMDB, se absteve de seu pronunciamento. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, 86 

Líder do PP, após os cumprimentos de estilo, parabenizou todas as mulheres e em 87 

especial a deputada Cilene Couto que esteve no município pela primeira vez e 88 

trouxe alguma coisa, pois muito aparecem e não trazem nada. Disse que esteve em 89 

Belém firmando compromisso com o Deputado Beto Salame, que através de uma 90 

emenda de oitenta mil reais destinará uma ambulância para o município. Informou 91 

que esteve dialogando com a Secretária de Meio Ambiente em relação ao areal, 92 

onde no mês de maio a situação estará resolvida. Que em reunião com o Prefeito, 93 

foram informados que há um setor responsável para legalização de área. O 94 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do PT, após os cumprimentos de 95 

estilo, convidou todos os presentes a participar da programação em homenagem ao 96 

Dia Internacional da Mulher no STTRB. Disse que em meio a tantos decretos e 97 

pacotes de maldades que o Prefeito tem despejado encima dos trabalhadores e 98 

trabalhadoras do município as queixas são imensuráveis. Se pegarem um 99 

contracheque de um trabalhador o salário é de total desmotivação, motoristas e 100 

apoio operacional ganhando oitocentos e setenta e sete reais. O Vereador Ulisses 101 

José Medeiros Alves, do PSDB, pediu um aparte para relatar que é importante o 102 

Vereador ressaltar esses números, pois se pegarem o Portal da Transparência da 103 

Prefeitura, só de assessoria foram gastos no mês de agosto cento e dezenove mil 104 

reais e o funcionário que trabalha dia a dia para fazer a máquina administrativa 105 
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andar é tratado dessa forma. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder do 106 

PT, prosseguiu expondo que esteve participando de uma reunião no Sindicato dos 107 

Professores e Profissionais da Educação, onde os motoristas que não só dirige mais 108 

também cuida das crianças infelizmente não há valorização do profissional, onde o 109 

ano passou houve uma lei na Câmara que no seu ponto de vista deveria ser 110 

retificada e não ratificada, tirando mais de seiscentos reais do contracheque dos 111 

professores, quinhentos reais do salário dos vigias. Enfatizou que houve mais um 112 

pacote de maldade com o trabalho de oito horas, onde está dentro da legalidade, 113 

pois é lei e autonomia do Prefeito, porém que tenham um salário justo, caso 114 

contrário será feito de mau gosto, onde faz porque tem que fazer. Expôs que o 115 

Decreto deve ser cumprido pelo Prefeito também, pois nesta Casa foi aprovado um 116 

documento liberando o Prefeito a trabalhar depois do expediente, como se tivesse 117 

expediente para Prefeito, pois é Prefeito do município vinte e quatro horas. Que o 118 

gestor não está sendo coerente em suas decisões, onde reduz o triênio para não 119 

onerar a folha do município, aí depois entram com um documento na câmara que 120 

dar direito a férias e décimo para Secretários, Prefeito e Vice Prefeito, onde se tem 121 

dinheiro para todos esses tem direito para pagar o servidor, pois é quem faz a 122 

máquina administrativa girar. Relatou que em junho do ano passado a folha de 123 

pagamento fechou em um milhão e novecentos mil reais. Que não há investimentos 124 

nos setores essenciais como água, estradas, somente em folha de pagamento, 125 

entretanto o ônibus vem lotado de Santarém, tirando a vaga de trabalho de pessoas 126 

do município, havendo munícipes qualificados. Que parece quem em Belterra 127 

ninguém nunca jogou bola, tendo que importar um coordenador de desporto de 128 

Santarém, onde já houve a experiência com um coordenador importando que 129 

quando dava meio dia ia embora. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, 130 

após os cumprimentos de estilo iniciou seu discurso dizendo que Belterra houve 131 

concurso público em que a maioria das pessoas que passaram é de outros lugares.  132 

Quanto à questão de horário todo trabalhador no Brasil cumpre oito horas diárias e 133 

normalmente para ganhar um salário mínimo, e se recebe menos de um salário em 134 

razão de descontos com INSS. Quanto à questão de emprego, há empresários que 135 

trabalham em Santarém, e porque não instalar a empresa em Belterra para geração 136 

de emprego. Que precisam passar mais tempo no município.  Relatou que o 137 

Vereador Alaildo falou sobre a borracha de uma ambulância do km 135 que custava 138 

em torno de cinquenta reais. Enfatizou que foi oposição quatro anos e não teve 139 

problemas para a sua reeleição, onde dos quatro Vereadores do PT da legislatura 140 
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passada o partido ficou apenas com duas cadeiras nesta Casa. Que na opinião de 141 

algumas pessoas administra este Poder de forma firme, em razão de não fazer 142 

média com ninguém. Enfatizou que foi surpreendido por um Vereador quando lhe 143 

chamou de hiena, porém o mesmo antes de falar qualquer coisa que pagasse suas 144 

contas, onde o mesmo ficou lhe devendo mais de ano e o mesmo sabe disso. Que 145 

não foi dinheiro público que lhe emprestou e sim particular, novecentos reais para 146 

que não fosse preso por não pagamento de pensão alimentícia lhe devendo cem 147 

reais até hoje, e que seja homem e assuma seus atos. Disse que suas palavras são 148 

duras, porém firmes e de responsabilidade, pois assume o que faz. Relatou que há 149 

divergências políticas, porém trata todos de forma igual. Que a Tribuna não pode ser 150 

usada para divergências pessoais, somente política. Expressou que até o dia 151 

anterior o governo prestava e pergunta qual foi o problema. Falou que nenhum 152 

Vereador leva vantagem do governo, onde devem ter cuidado ao subir na Tribuna, 153 

pois quem fala o que quer escuta o que não quer. Expôs que ajuda as comunidades, 154 

gasta combustível pago com dinheiro próprio como os demais Vereadores, assim 155 

como a Vereadora Auseni Monteiro que ajudou a comunidade de Nazaré. O 156 

Vereador José Ocivaldo Silva Feitosa, Líder do PDT, após os cumprimentos 157 

regimentais, enfatizou que na gestão do ex Prefeito Oti Santos trabalhavam oito 158 

horas, ganhando um salário mínimo, onde na época criticaram, porém acabaram por 159 

se acostumar. Disse ao Vereador Alaildo Abreu que noventa por cento dos 160 

funcionários do hospital são de município. Que realmente há muitos assessores na 161 

administração, porém não há quem fique em casa recebendo, todos trabalham. A 162 

Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do PSDB, após os cumprimentos 163 

rotineiros relatou que não iria pronunciar-se, porém como viu que o nível dos 164 

discursos baixou muito resolveu falar o que aconteceu durante a campanha, pois 165 

houve muitas fofocas e cartinhas em relação a sua pessoa enquanto mulher e ao 166 

Prefeito Jociclélio Macedo, na época era um grande amigo seu, onde comungavam 167 

do mesmo pensamento e pensava ser a tábua de salvação do município. Que o 168 

governo tem pontos positivos, porém tem muitos negativos. Expressou que 169 

infelizmente não estão cumprindo com o papel de fiscalizadores, onde o legislativo 170 

não passa de um puxadinho da Prefeitura. Falou que não é só em Belterra, mas no 171 

Brasil inteiro o povo estar de saco cheio dos políticos, onde a politicagem impede 172 

que grandes coisas aconteçam. Quando descobriu que uma piçarreira conseguiu 173 

uma licença em menos de um mês e na atual legislação brasileira levaria três meses 174 

ficou receosa. Enfatizou que nas eleições foi procurada pela esposa do senhor 175 
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Presidente Márcia Campos e Seila Lopes, onde estava em meio a uma prova no 176 

IESPES e lhe disseram que estavam lá para lhe alertar, pois na época o candidato 177 

Antonio Rocha Júnior teria um vídeo em que aparecia com o Prefeito Jociclélio 178 

Macedo, onde sempre falou que chegaria à hora de relatar o episódio e o momento 179 

chegou, pois quando o senhor Presidente fala que tem que haver respeito essa ação 180 

não foi de respeito. Que muitos diziam que era em razão de ser bonita, onde apesar 181 

de tudo que passou na campanha se elegeu muito bem, alegaram que era 182 

mentalmente comprometida. Disse que foi degradante o senhor Presidente ter 183 

cobrado na frente de todos os Vereadores Jonas Palheta por ter lhe emprestado 184 

novecentos reais e não te pago, assim como o Vereador disse que o senhor 185 

Presidente ruge como um leão e tem atos de hiena, e ambos os Pares deveriam 186 

pedir desculpas. Que já lhe chamaram de loira burra e ornamento da Câmara, lhe 187 

denegrindo nesta Casa como mulher e nunca faltou com respeito a nenhum 188 

Vereador. Enfatizou que deveriam rever as atitudes como Vereadores, pois o que 189 

está em jogo não é o que são enquanto pessoas e sim o comportamento enquanto 190 

Vereadores, onde tem dois filhos, a sua filha sabe ler e escrever e não gostaria de 191 

ler o que escrevem ao seu respeito em rede social, onde não lhe prejudica, pois a 192 

sua família sabe quem é de verdade e como se comporta. Que alguns 193 

comportamentos não são de acordo com as palavras dadas. Voltou a dizer que esta 194 

Casa não pode ser um puxadinho da Prefeitura, que não são donos desta Casa ou 195 

do município, para que possam humilhar as pessoas ou se discordar de alguma 196 

coisa do governo, deixar de receber uma mensagem ou atender um telefone dizendo 197 

que o fulano de tal que indicou está na rua se não se comportar nesta Casa. Disse 198 

que não tem pai aqui na Câmara, pois deve explicações do seu comportamento 199 

ilibado para a população de Belterra. A Senhora Presidente parabenizou todas as 200 

mulheres, seres divinos e dinâmicos. Que foi Vereadora de oposição por dezesseis 201 

anos, e muitos pensam que o Legislativo constrói. Disse que não admite ataques 202 

pessoais. Em continuidade concedeu intervalo de dez minutos. Após o intervalo 203 

colocou em discussão e após votação o Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo 204 

– dispõe sobre doação de imóvel para fins de moradia a ser construída por meio de 205 

programa social. O Vereador José Helivelton, do PT, relatou que passou no local, e 206 

há pessoas que residem e outras compraram lotes e se pergunta como ficará a 207 

situação dessas pessoas. Falou que há construções nas localidades, onde não é 208 

contra, pois se tem direito a uma moradia digna, porém preocupasse, e gostaria de 209 

saber, onde infelizmente hoje não há um líder do governo para dar explicações. O 210 
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Vereador Sérgio Cardoso, do DEM, falou que algumas pessoas foram notificadas 211 

pelo Executivo, como o dono da loja de material de construção que fez um barracão. 212 

Que as pessoas que ocupam as residências, não serão desalojadas, pois 213 

provavelmente serão empossadas com as devidas escrituras. O Vereador Ulisses 214 

Medeiros, do PSDB, relatou que respeita as colocações do Vereador Sérgio 215 

Cardoso, porém receber apenas uma notificação não vai tirar a pessoa do local, a 216 

não ser se tiver vontade de sair. O Vereador Sérgio Cardoso, do DEM, disse que a 217 

área é da Prefeitura, onde as pessoas devem ter discernimento do que é da União e 218 

matrícula em cartório. Que hoje as pessoas que invadem terra do município estão 219 

passivas de correr esse risco. O Vereador José Helivelton, do PT, relatou que 220 

infelizmente a ocupação deu-se no embalo da invasão da AVIB e Vila Golfo, porém 221 

hoje vêem o direito de uns passando encima do direito de outros. Que não podem 222 

passar por cima de quem estar no local, onde há pessoas que são do interior. Que 223 

poderiam fazer em outra área, pois são ações como essas que prejudicam alguns, 224 

pois se preocupa, uma vez que todos têm direito. O Vereador Sérgio Cardoso, do 225 

DEM, expôs que entende as colocações do Nobre Vereador, porém o arquiteto 226 

Lucas esteve no local fazendo as medições e não houve nenhuma contestação. O 227 

Vereador Alaildo Abreu, do PT, expôs quando acontece alguma coisa em Belterra há 228 

algum interesse por de trás da situação. Que todos sabem da questão que o Prefeito 229 

tem com o Temir, pois deixou claro que tiraria o empresário de lá. Relatou que há 230 

vários lugares em Belterra em que a pessoa chega e se apossa. Falou que as coisas 231 

passam por esta Casa para quando der problemas colocar a culpa nos Vereadores. 232 

A Senhora Presidente colocou o documento em votação. O Vereador José 233 

Helivelton, do PT, falou que particularmente não está convencido, pois dar entender 234 

nas falas que está contra o Projeto, porém não é contra, pelo contrário quer que 235 

beneficie um maior número de pessoas, inclusive as que já estão no local. Disse que 236 

a Prefeitura deveria conversar com as pessoas, pois muitos não irão enfrentar, uma 237 

vez que o Executivo está gastando anualmente duzentos mil reais só com 238 

advogado, onde não pegou um de porta de cadeia. Pediu vistas quanto ao Projeto, 239 

para que possam analisar de forma profunda. A Senhora Presidente relatou que em 240 

cumprimento a Lei na próxima semana o Projeto entrará em votação. Passou a 241 

palavra aos Vereadores para as considerações finais. O Vereador Jonas Palheta 242 

dos Santos, do PSD, relatou que em momento algum usou palavras pejorativas em 243 

relação ao Senhor Presidente, pois lhe admira como pai de família e homem. Disse 244 

que justificou a sua renúncia como Líder do Governo, que em momento nenhum 245 
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disse que tudo está errado no governo, apenas justificou sua renúncia, expondo os 246 

seus motivos, entre eles em ter contribuído um ano e dois meses com o governo, 247 

não por está recebendo algo em troca, como indicações, mas por ter participado da 248 

campanha, ter apoiado e votado no Prefeito que aí estar. Que fez uma ilustração de 249 

um comentário feito no facebook há três anos. Enfatizou que tem coragem de falar 250 

na cara, não precisa fazer fake, colocou no seu perfil quando estava em um 251 

movimento para ajudar uma pessoa doente tentando se aproveitar como político. 252 

Findou falando que o mesmo é o pior Presidente dos últimos tempos, além de não 253 

ter postura com a população que vem a esta Casa, ofende as pessoas, acha que 254 

tem o rei na barriga por ter uma voz eloquente. Que não é Presidente da Casa, 255 

apenas representa o Executivo e esta Casa como diz a Vereadora Auseni Monteiro é 256 

um puxadinho da Prefeitura. O Vereador Ulisses Medeiros Alves, do PSDB, disse 257 

que tomou conhecimento que as comunidades indígenas do município estão 258 

enfrente a Prefeitura, onde são pessoas dignas e contribuíram para escolha dos 259 

Vereadores, assim como do Prefeito e que esta Casa possa interceder para que 260 

possam ter o direito a uma educação de qualidade. Que esta Casa se manifeste a 261 

reabertura das escolas municipais que foram fechadas nas aldeias indígenas. O 262 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos, do PT, relatou que a sua empresa funciona em 263 

Santarém desde dois mil e quatro e todos os seus funcionários são do Amapá, talvez 264 

por isso tenha tido uma ótima votação na comunidade. Disse que nas comunidades 265 

do Amapá, São Francisco e Trevo está presente, não se esconde, anda na igreja, no 266 

time de futebol, bem diferente do Vereador Sérgio Cardoso. Que é diferente ser 267 

morador e participar da comunidade, porém nas eleições é que irão saber quem 268 

realmente ajuda, não por política. O Vereador Antonio Rocha Junior, Líder do PMDB, 269 

não fez uso da palavra. O Vereador Rubiney de Miranda Braga, Líder do PP, disse 270 

esteve no barracão de propriedade do senhor Temir e lhe falaram que foi um rapaz 271 

do meio ambiente fazer uma medição e colocou os terrenos próximos as ruas. 272 

Parabenizou todas as mulheres. O Vereador José Helivelton de Noronha Lima, Líder 273 

do PT, expôs que os indígenas estão na Prefeitura reivindicando para que o ensino 274 

fundamental continue em suas comunidades. Que em conversa com o Presidente da 275 

Casa o mesmo relata que a educação indígena é de obrigação do Estado, porém se 276 

verifica que até mesmo a única escola estadual que há no município não estão 277 

dando conta. Que sabem que é direito do Estado, porém se forem esperar a 278 

situação ficará cada vez mais difícil. Enfatizou que em Santarém estar funcionando 279 

um centro administrativo do estado, e poderiam verificar a situação da educação 280 
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indígena. O Vereador Sérgio Cardoso de Campos, do DEM, realizou leitura do 281 

expediente encaminhado a Promotora de Educação em relação à educação 282 

indígena. Disse que enquanto município devem cobrar para que o Estado assuma 283 

de fato o seu papel. Que as turmas de escola estaduais devem ter no mínimo doze 284 

alunos. O Vereador Ulisses José Medeiros Alves, do PSDB, enfatizou que há uma 285 

mudança entre indígenas e não indígenas, que não há uma quantidade específica 286 

para educação indígena, entretanto para os não indígenas acima de vinte alunos. 287 

Que anualmente sai uma portaria de formação de turma. O Vereador Sérgio 288 

Cardoso de Campos, do DEM, que a problemática não é em razão do custo 289 

elevando, mais sim em dar uma educação de qualidade. O Vereador José Ocivaldo 290 

Silva Feitosa, Líder do PDT, enfatizou que é uma falta de respeito de alguns 291 

Vereadores que se ausentam da Sessão, onde ainda dizem que é do povo. 292 

Parabenizou todas as mulheres. A Vereadora Auseni da Silva Monteiro, Líder do 293 

PSDB, não fez uso da palavra. A Senhora Presidente relatou que em atendimento a 294 

Presidência da Casa a Comissão de Obras convidou a empresa Realiza que ganhou 295 

a licitação para a construção do Museu de Ciências da Amazônia, onde convida os 296 

demais Vereadores para a reunião que acontecerá às treze horas no Plenário. Nada 297 

mais havendo a registrar declarou encerrada a Sessão Ordinária às onze horas e 298 

dez minutos.  299 

Presidente: Maria de Lourdes de Souza -  300 

1ª Secretária: Auseni da Silva Monteiro -  301 

2° Secretário: José Ocivaldo Silva Feitosa -  302 

Vereador Sérgio Cardoso de Campos -  303 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves -    304 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  305 

Vereador Antonio Rocha Junior –  306 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  307 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima –  308 

Vereador Rubiney de Miranda Braga -  309 
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