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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois 

mil e dezoito, no Plenário Vereador Jorge Francisco dos Santos, da Câmara Municipal, sito a Rua 

Amador Lemes Pereira, s/n, Centro, nesta cidade de Placas, Estado do Pará, República Federativa 

do Brasil, reuniu-se a Câmara Municipal para tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a 

Mesa Diretora pelo Vereador Werles Santos Silva-SD – Presidente em exercício, Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim-PSDB – Vice-Presidente em exercício e Vereador Marcione Rocha Ribeiro-DEM  

- Primeiro Secretário em exercício. Presentes os Vereadores Edna Silva Santos- PT, Evaldo Lima 

Machado-MDB, José Sandeney Marques Monteiro – DEM, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC, 

Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão, informando que por motivo de força maior o Vereador 

Gilberto Matias não pode estar presente e pediu a direção de Deus. Cumprimentou e agradeceu 

as pessoas presentes. Apresentou a pauta do dia. Após passou a palavra na tribuna aos senhores 

vereadores, passando-a ao Vereador Evaldo Lima Machado, que a dispensou, passando-a então 

ao Vereador José Sandeney Marques Monteiro. Na Tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, 

vereadores e população presente. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta Casa 

relatando fatos ocorridos no decorrer da semana, destacando festas em comemoração ao dia dos 

pais  e para muitas famílias dias de turbulências e perdas irreparáveis para a população placaense, 

registrando sentimentos à família do Senhor Fabiano, da Vicinal do Arrependido, pelo seu 

falecimento e a mãe da professora Beatriz Ficagna, registrando condolências a família Ficagna, 

pedindo a Deus conforto aos familiares. Referiu ter visitado moradores na vicinal da Sessenta, 

onde duas patrois estão trabalhando, o serviço está bem adiantado e o carro pipa na sexta foi 

molhar a estrada devido muita puaca, ressaltando ser uma vicinal beneficiada pelo Consórcio Belo 

Monte, almejando que nos próximos meses, não os requerimentos dos vereadores sejam 

atendidos, mas a população. Destacando a situação das regiões Macanã, Ouro Verde e Lote Dez 

que estão abandonadas, manifestando preocupação, pois quando faz as contas, vê quatro ou 

cinco meses de verão e os serviços andando devagar, mas tem certeza e fé que através das 

cobranças irão alcançar os objetivos que é satisfazer o povo da zona rural no que diz respeito as 

estradas vicinais, pois sabem que a partir de dezembro com a chegada do inverno rigoroso 

compromete o escoamento da produção agrícola e o transporte escolar, tendo certeza que nesses 

próximos meses os vereadores e a população irão cobrar do Secretário Municipal de 

Infraestrutura e da Prefeita Municipal para que a agenda seja mantida e seja alcançado o objetivo. 

Referiu sobre as festas realizadas em comemoração ao Dia dos Pais nas escolas parabenizando a 

direção das escolas, corpo docente e pessoal de apoio que se dedicaram a realização desses 

eventos e no domingo esteve na Vicinal da Sessenta na residência do Senhor Cristóvão da família 

dos Matias que agraciou a população da vicinal com um lindo aniversário. Enfatizou que esteve 

andando, levando seu nome e ouvindo as demandas da população da zona rural, dizendo que a 

partir do momento em que começa a ouvir tem que dar soluções, o que não depende só do 

vereador, mas da infraestrutura, do Executivo e do Legislativo. Agradeceu a Deus por essa semana 

maravilhosa e desejando uma ótima segunda-feira e que Deus nos proteja constantemente e que 

nos abrilhante com a transparência que busca-se a cada dia em seu trabalho, e agradeceu. A 

seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou a Mesa 

Diretora, Vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas. Referiu sobre o Dia dos pais, 

parabenizando todas as escolas pelas comemorações, mencionando que no domingo este na 
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vicinal Cinquenta e sete onde foi realizado evento em comemoração a data, com a participação de 

muitas pessoas, ressaltando sua felicidade, agradecendo a professora que organizou o evento e 

parabenizando toda a equipe da vicinal. Registrou ter estado, juntamente com os Vereadores 

Denilson e Evaldo em Altamira, quando estiveram na ETE cobrando a respeito da energia do 

programa Luz para Todos, momento em que o Sr. Cristiano não estava presente, mantendo 

contato com o Senhor Charles, novo funcionário da empresa. Informou que o programa está 

sendo executado na Vicinal da Sessenta, acreditando que serão sanadas todas as pendencias e 

para a vicinal Poeirinha a obra está liberada, dependendo de licença ambiental, mas crer que em 

breve será resolvida e a empresa estará trabalhando na vicinal. Mencionou que outras demandas 

não eram da alçada dele, de modo que vereadores irão se organizar para ir a Belém verificar a 

respeito, mencionando que moradores da cinquenta e sete e São Paulo tem procurado sobre a 

falta de complementação de energia que precisa ser concluída. Referiu sobre situação da Polícia 

Militar, dizendo que por onde anda vê a preocupação da população, que deveria contar com o 

apoio da polícia, hoje está com medo, sendo uma situação complicada, não conhecendo o 

comandante da PM que está no município, falando da necessidade de procura-lo e saber o que 

está havendo, pois pessoas idôneas do município tem sofrido com algumas atitudes da Polícia 

Militar, enquanto bandidos estão soltos, roubando, assaltando e as pessoas de bem sendo 

penalizadas. Referiu sobre os trabalhos desta Casa, dizendo que tem muito a se fazer e uma 

situação é reformar a LOM e Regimento Interno, porém em conversa com o advogado, este tem 

deixado a desejar com relação aos trabalhos desta Casa, tendo solicitado para que fizesse um 

esboço da Lei Orgânica e que encaminhasse aos vereadores, já tendo passado mais de seis meses, 

devendo cobrar com mais veemência, arregaçar as mangas e fazer ou procurar outro advogado 

para auxiliar, ressaltando a necessidade de se trabalhar o quanto antes a reforma dessas Leis, 

tendo sido um requerimento do Vereador Marcione e devem fazer acontecer. Referiu sobre 

estradas vicinais, dizendo dos muitos lugares ainda precisam ser recuperadas, ressaltando a 

situação ser crítica, mas aos poucos as coisas estão acontecendo, destacando que na região do 

Novo Paraíso, neste ano, foram feitas as vicinais do Codó, Galvão e Cento e cinquenta e sete, 

assim como a limpeza da Vila. Enfatizou ter sido realizado ainda a limpeza das Vilas Ouro Verde e 

Lote Dez. Ressaltou que as máquinas encontram-se na Vicinal da Sessenta, somando cerca de 

duzentos quilômetros de estradas, estando na média de cento e cinquenta quilômetros, devendo 

concluir na próxima semana. Destacou ter sido feita a vicinal do Arrependido, mas tendo muito a 

se fazer, ressaltando ser uma situação preocupante para todos vereadores, tendo sido feito em 

torno de cinco vicinais, mas tem uma equipe comprometida, que tem dado o seu melhor e quando 

passa dois ou três dias sem trabalhar é devido a questões administrativas, parabenizando a equipe 

de infraestrutura que tem se empenhado para atender os trabalhos. Mencionou que conversando 

com moradores das Vicinais Cinquenta e Sete e Cinquenta e oito, que estão cobrando, porque 

vendo que só restam cerca de quatro meses para encerrar o verão e a população já está 

preocupada, e assim como essas, há várias outras onde o povo está esperando há bastante tempo 

pela recuperação das vicinais. Desejou a todos uma boa e abençoada semana, e agradeceu. A 

seguir o Senhor Presidente registrou a presença de moradores do Lama, acompanhados do ex-

vereador Idnei, e dos funcionários da infraestrutura e passou a palavra a Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues. Na tribuna, cumprimentou A Mesa Diretora, Vereadores e pessoas 

presentes, em especial os moradores do Lama. Agradeceu a Deus a oportunidade de estar mais 

uma vez nesta Casa dialogando com todos e discutindo o andamento dos trabalhos dentro do 
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município. Lembrou ter na semana anterior convidado vereadores e pessoas para evento de final 

de campeonato e programação dos pais, sendo adiada para a próxima sexta, em virtude do 

falecimento da senhora Juraci, esposa do Senhor Pedro Ficagna, registrando sentimentos aos 

familiares. Parabenizou os pais presentes  e todos aqueles que não estão presentes, que Deus os 

proteja, pois a missão de ser pai e mãe não é fácil. Registrou ter estado na última sexta-feira 

reunindo com moradores das vicinais Dez Norte e Sul, reivindicando estradas vicinais, algumas 

encontram-se intrafegáveis, mas na medida do possível, percebe-se que estão sendo atendidas, 

dizendo que era para o Secretário Gilson estar presente nessa agenda de reuniões, mas estava em 

Altamira na prestação de contas da Norte Energia, mas reuniu com os moradores dessas duas 

vicinais, que ainda estão na expectativa, tendo firmado compromisso conforme conversado com o 

Secretário de Infraestrutura, situação que também está aguardando. Falou entender que não é tão 

simples assim e com o passar dos dias a preocupação aumenta, pois o verão está passando e mais 

da metade das estradas vicinais encontram-se intrafegáveis, tendo trabalhos na região do Novo 

Paraiso, mas na região da Transamazônica foram poucas as vicinais contempladas, tendo um 

cronograma que deve ser seguido, devendo continuar fazendo cobranças e em diálogo com o 

secretário de infra, esperando que o compromisso firmado com as vicinais referidas sejam 

cumpridos, mencionando haver aquela onde não teve reunião, mas estão esperando por serviços 

para garantir a trafegabilidade às estradas. Ratificou pesar pela perca de entes queridos na Vila 

Aparecida, Lote Dez, pedindo a Deus conforto aos familiares. Desejou excelente semana a todos, e 

agradeceu a oportunidade. Após o Senhor Presidente registrou a presença dos Senhores Jeferson 

Shanaider e Barbosa e passou a palavra ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro. Na tribuna 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes e especialmente comitiva da Vicinal do Lama, 

dizendo que o grande diferencial dessa comunidade é a união. Registrou ter estado em Santarém 

com o Deputado Wladimir-SD, acompanhado do Vice-Prefeito e vereadores Herlinho (Werles) e 

Raimundo, levando pauta da cidade para que pudesse resolver e agradecendo pela contribuição e 

exemplo de político que é, pois teve dez votos em nosso município e tem contribuído com o 

município muito mais do que aqueles que foram mais votados, dizendo que quando o cidadão não 

é votado e mesmo assim ajuda aquela localidade é fazer política pública de qualidade sem olhar 

para onde tirou votos, mas pensando no bem coletivo de todo o Estado, e este tem feito, assim 

como os Deputados Chapadinha e Ilton Aguiar. Falou que Placas passa por um momento único, 

passando por transformação para melhor, sendo necessário que o Legislativo esteja com os 

olhares voltados, devendo verificar essas obras, a qualidade, como o serviço de terraplanagem  

que está sendo feito, informando ter conversado com a engenheira, a qual informou que esse 

serviço ainda não foi concluído, que a SEDOP ainda não pagou a empresa, que retornará a obra, 

dizendo não ser uma terraplanagem como a da BR. Registrando a presença de moradores do Lama 

informou ter entrado em contado com o secretário de infraestrutura, que irá recebe-los para 

saber a demanda, ressaltando ser do conhecimento de todos que esta vicinal é uma das sete 

contempladas para serem recuperadas com recurso do PDRS e os agricultores reclamam porque 

esse processo terá uma demora, mencionando que recuperada essa vicinal não é bom somente 

para os moradores da localidade, mas para todo o município, causando economia para a saúde, 

uma vez que as ambulâncias não precisarão passar por Rurópolis, ressaltando que todos os dias 

cerca de duas se deslocam do município rumo a Santarém, o que acaba gerando economia grande 

para a máquina pública, esperando que seja olhado com carinho para aquela localidade  porque 

não é uma vicinal só do povo do Lama, mas beneficia caminhoneiros, empresários e todo o 



162 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 19ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

município. Mencionou que ouve-se que nessa recuperação de estradas pelo PDRS não deveria 

haver cotas e que o município fizesse o cronograma das sete vicinais de acordo com a situação que 

se encontram, dizendo que se isso acontecer a Vicinal do Lama seria recuperada mais 

rapidamente. Enfatizou ter sido reiniciado as aulas, devendo ter um olhar direcionado ao 

transporte escolar, verificar se está funcionando, se a merenda escolar está chegando, dizendo 

que os vereadores têm muito trabalho a se fazer, fiscalizar para que quando a comunidade 

procure tenha a informação que busca dos vereadores. Falou que esta Casa está precisando de um 

assessor jurídico, pois não tem, já que o “jurídico daqui é um turista”, que dificilmente se vê e 

quando vereadores precisam de algo para resolver em interesse da comunidade não conseguem 

encontra-lo, devendo está assessorando somente um vereador, enquanto outros dez estão 

boiando sem saber a quem procurar. Falou que tinha muito mais a falar, mas deixará para uma 

próxima sessão, mencionando que seu pronunciamento era mais voltado ao trabalho e ao 

tratamento que os vereadores estão tendo nesta Casa e a falta de respeito para com muitos dos 

Vereadores, precisando ser corrigido, dizendo que os vereadores precisam ser respeitados, pois 

não estão aqui por acaso, foram escolhidos pelo povo e precisam ser respeitados, destacando ser 

importante essa valorização, pois todos nesta Casa tem o mesmo valor e prestam um serviço 

igualitário, legislando não somente para aqueles eleitores que o elegeram, mas para todo o 

município, pois os olhares da população estão voltados para os onze vereadores, não para os 

cento e dez candidatos. Pediu a Deus que os guie, que direcione o mandato ao caminho do 

sucesso, voltado não para a pessoa individual do Vereador, mas para o bem da sociedade, para o 

bem dos munícipes, que tenha esperança, pois passam por um momento tão trágico no  pais, que 

o povo já não acredita mais em políticas públicas, sendo necessário que façamos, que resgatamos 

a credibilidade porque o povo precisa disso, precisa de ações, que devem chegar as comunidades, 

que precisam ser contempladas com serviços  para a melhoria de qualidade e de vida e isso é tão 

pouco para a zona rural, uma simples estrada de qualidade, energia já deixa os agricultores felizes. 

Que arregaçamos as mangas para partir em campo para buscar essa melhoria. Desejou ótima 

semana a todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna a Vereadora Edna Silva 

Santos, quando cumprimentou a Mesa Diretora. Saudou todos os pais presentes. Cumprimentou o 

Senhor Pedrinho, suplente. Ressaltou que na segunda-feira quando usou tribuna não poderia falar 

amplamente sobre o que pensa, vê e acompanha das políticas públicas que estão sendo 

implantadas nesse município, porém, como o próprio nome já diz Vereador significa ir até a 

comunidade, abrir caminho, ser articulador das políticas públicas nos lugares mais longínquos, o 

que tem percebido nesta Casa, destacando a presença de moradores da Vicinal do Lama, que 

devem estar reivindicando estradas, políticas públicas, ressaltando incomodar-se por hoje está 

ocupando uma cadeira e com oito dias de trabalho pouco contribuiu, e se a comunidade está 

saindo de suas casas e vindo até o poder público é porque algo está errado, pois se os vereadores 

deveriam abrir os caminhos, como o nome em sua primitiva diz e a população está fazendo o 

trabalho que deveria ser do vereador, algo está errado e precisam sentar, discutir, se colocando a 

disposição para estar fazendo essa ponte, essa discussão política. Ressaltou ter sido questionada 

se teria algum requerimento para a presente data, informando que ainda não, porque vereador 

não executa, de modo que precisa buscar através de oficio junto ao Executivo e dos conselhos, 

que fiscaliza ou ao menos deveria fiscalizar para ter palpável e consciência do que está fazendo, 

pois não pode chegar de maneira irresponsável e tomar uma decisão da sua cabeça, ajudando ou 

prejudicando o município, pois qualquer decisão tomada nesta Casa pode ajudar ou atrapalhar. 
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Falou que sua metodologia será de oficializar esta semana o Poder Executivo, pois entende que 

não existe isso de vereador ficar em cadeira e em fila para falar em quatro paredes com o 

Executivo, pois Legislativo, Executivo e Judiciário se comunicam através de oficio, e precisa se 

comunicar com os dois primeiros para se inteirar mais, assim como com os conselhos para saber 

quais políticas públicas existem em nosso município e se estão sendo fiscalizadas como deveria, 

acreditando que essa deve ser a contribuição de um vereador. Lamentou o que está acontecendo 

em nosso município, que encontra-se com parte dos professores, cerca de dez, em processo de 

aposentadoria e não conseguem, com mais de vinte, trinta anos de contribuição e não consegue 

devido não haver um banco de dados na Prefeitura, não se referindo do Executivo atual, mas de 

executivos que passaram e pela burocracia que não foi feita e hoje possui esse gravíssimo 

problema que precisa ser resolvido. Disse que mesmo sabendo que o executivo atual não tem 

culpa, sabe que é responsável por isso, pautando essa problemática na mesa, devendo oficializar e 

discutir o assunto com transparência e clareza, pois quem contribuiu, quem trabalhou não pode 

ser prejudicado. Finalizando falou que “nós somos do Poder Legislativo, nós podemos nos 

comunicar com o Executivo, podemos cobrar, se não formos atendidos, podemos procurar uma 

outra instancia, que seria o Poder Judiciário”, sendo mais ou menos isso que precisamos fazer, 

pois enquanto se resolve problema interno a sociedade, o município está ficando parado, 

precisando então, ser essa voz, precisando ser essa pessoa que abre os caminhos, porque o 

trabalho do Legislativo é legislar e com transparência. Registrou que todos os vereadores precisam 

sentar, porque não podem se referir ao partido A, B ou C, vem as eleições e a população do nosso 

município vai decidir, mas o trabalho do legislativo, a fiscalização do Executivo isso precisam fazer. 

Agradeceu a paciência de todos, e a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim,  quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Manifestou feliz pela 

nova companheira ao legislativo, desejando boas vindas a vereadora Edna, colocando-se a 

disposição para ajudar. Referiu sobre situação colocada pela Vereadora a respeito dos 

funcionários públicos, tendo se deparado com algumas situações, de dificuldade de registro. Disse 

que nessa gestão todos os meses está sendo informado ao INSS e feito o repasse integral de todos 

os funcionários, sejam efetivos ou contratados. Falou da necessidade de ter acesso junto ao TCM 

das prestações de contas antigas, pois tem informações desses funcionários e será pauta da sua 

próxima viagem a Belém, pois tem pessoas lhe procurando. Parabenizou todos os pais pelo seu 

dia, tendo sido comemorado em todo o município e tendo passado o dia na Vicinal do São Paulo. 

Compartilhou das palavras do Vereador Marcione quando se referiu as vicinais do Lama, São João, 

pois vem ajudar a salvar vidas, diminuindo o acesso, a distância e o tempo para chegar em 

Santarém, bem como o escoamento da produção dos agricultores, sendo uma estrada que dá 

acesso a várias vicinais, colocando-se a disposição para cobrar, estando incluída no PDRSXingu e 

está acompanhando. Informou que o Secretário de Infraestrutura esteve em Altamira, assim como 

também esteve, juntamente com os vereadores Evaldo e Raimundo, quando estiveram no INCRA e 

na ETE tentando ver benefícios para a população referente a energia elétrica, orientando a 

população das vicinais onde ainda há moradores sem ter sido atendido que informe aos 

vereadores para que possam notificar para bater o ponto, pois foi prorrogado o programa Luz para 

todos e para que todos sejam atendidos, dizendo que o ponto primordial é ter gente morando na 

casa, servindo até mesmo para as vicinais onde já foi colocado energia e alguém não foi 

beneficiado. Informou que o INCRA está exigindo o gel referenciamento de toda propriedade, seja 

de assentamento ou terra legal, devendo fazer e pagar o CAR, pois se não fizer não consegue fazer 
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cadastro de ITR, o que era possível fazer até o ano passado, mesmo que seja posseiro, precisando 

informar a população, citando que o INCRA está fechando parceira para fazer o gel 

referenciamento dentro dos PA’s, através das associações para que possa atender a todos, o que 

vai gerar custas para os agricultores, ressaltando que é preciso ter conhecimento que tudo hoje é 

digital, sendo possível ter conhecimento no momento com GPS e internet. Comunicou que a partir 

do próximo dia vinte de agosto até trinta de setembro será feito a declaração de ITR, não podendo 

perder o prazo para não gerar multa. Ressaltou que a Prefeita de Placas tem corrido atrás de 

projetos, concordando que as estradas vicinais há muito para se fazer, não tendo como atender 

todas de uma só vez, porém disse que a equipe da infraestrutura está trabalhando até nos finais 

de semana para atender o quanto antes o município, pois há um cronograma a ser cumprido, 

sendo atendido primeiramente as vicinais contempladas com o recurso do PDRSXingu, pois 

através deste está vindo óleo para dar suporte as outras vicinais. Falou que a Prefeita está 

trazendo obras para o município, o que tem ajudado na infraestrutura do município e vereadores 

tem corrido juntos. Se associou ao Vereador Marcione dizendo que o Presidente desta Casa reside 

na zona rural e na ausência deste o vice-presidente tem autonomia para gerir recursos para que 

possa autorizar vereadores a abastecer veículo ou tomar alguma atitude para solucionar 

problemas para não ficar dependendo somente de um, precisando dialogar a respeito disso, 

colocando-se a disposição para conversar com o presidente a respeito, que tem mostrado 

esforços, mas não tem respondido alguns ofícios dos vereadores, que precisam dar continuidade 

aos trabalhos e não podem parar por causa de uma peça. Enfatizou precisar da parte contábil, que 

ainda não viu contador sentar com vereadores, dizendo que como presidente da Comissão de 

Economia, Finanças e Orçamento precisa da assessoria contábil desta Casa para que possam dar 

andamento a projetos que tramitam nesta Casa, assim como precisam da Assessoria Jurídica, 

precisando estar afinados nessa situação e não estão, e agradeceu. A seguir passou o Senhor 

Presidente, Vereador Werles Santos Silva, a presidência ao vice-presidente em exercício e usou a 

tribuna, quando cumprimentou a todos presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar 

presente em mais um dia de trabalho, agradecendo a presença das pessoas presentes, desejando 

boas vindas, dizendo da importância da presença da população para todos vereadores. Referiu 

sobre o período de recesso quando andou muito em vicinais, comunidades, outras cidades e 

capital do Estado. Em Belém recebeu, juntamente com o Vice-prefeito e a Prefeita Municipal uma 

patrulha agrícola da Deputado Wladimir Costa, que tem contribuído com o município e em 

Santarém esteve, juntamente com comitiva de vereadores, quando receberam mais uma patrulha 

agrícola d Deputado Ilton Aguiar, que será direcionada a região do Sombra Santa, agradecendo 

aos Deputados que estão contribuindo com o município, retribuindo pelos votos conseguidos e 

garantindo melhor qualidade a agricultura do município. Falou que em visita as vicinais no 

município, teve a oportunidade de reunir na vicinal Duzentos e trinta e cinco norte, ressaltando 

ser uma vicinal carente de estrada e água, oportunidade em que o Vereador Raimundo, a Senhora 

Jaqueline e a Prefeita Municipal estiveram presentes, reunindo mais de sessenta moradores. Falou 

que por ser uma vicinal que faz divisa com outro município os moradores se sentem um pouco 

abandonados, mas na oportunidade ficaram muito felizes, pois a Prefeita se comprometeu em 

construir um poço na Vila, mencionando que em outra oportunidade esteve com geólogo de 

Belém fazendo orçamento de um poço de cerca de duzentos e cinquenta metros para favorecer os 

moradores daquela Vila, que para pegar água para o consumo anda cerca de quatro quilômetros 

de moto. Disse que conversando com o responsável pela construção de poços, informou que em 
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no máximo oito dias estará iniciando a obra. Mencionou que na oportunidade os moradores 

também cobraram a situação da estrada vicinal, situação que acredita ser uma das maiores 

demandas do município, pois o produtor necessita para tirar sua produção e para o transporte  

escolar. Ressaltou a importância para o município, independente de sigla partidária, pois todos são 

vereadores do município e devem representar e cobrar em busca de melhoria para todo cidadão 

que aqui reside; deve-se oficializar e cobrar, pois é para isso que foram eleitos. Parabenizou todos 

os pais pela passagem da data comemorativa. Referiu sobre situação complicada a respeito da 

qual vem cobrando, com relação a segurança pública, ouvindo relatos de pessoas que nasceram e 

se criaram nesta cidade, acreditando que devido a irresponsabilidade de uns, acabam por 

prejudicar pessoas de bem. Falou que como servidores públicos devem tomar providências. 

Mencionou que na última sexta-feira esteve reunido com o Deputado Wlad e Lideranças de 

municípios em Santarém, quando na oportunidade esteve os vereadores Raimundo e Marcione e 

o vice-prefeito Beto Dantas, quando o Deputado falou do comprometimento com o município de 

Placas e outros municípios, agradecendo, esperando que continue contribuindo e ajudando a 

melhorar nossa cidade. Agradeceu a Deus e desejou a todos presentes um excelente dia e semana 

e bom retorno para seus lares, e agradeceu a oportunidade, retornando a presidência. Após,  

passou-se a Ordem do dia, quando o Senhor Presidente apresentou oficio encaminhando Projeto 

de Lei nº 262/2018, que “Institui o programa de Parceria Público Privada e concessões de Placas e 

dá outras providências” e o primeiro secretário em exercício apresentou o projeto de Lei. Ao final, 

esclareceu que a finalidade do projeto é a terceirização de serviços como de iluminação pública e 

outros. Após, determinou o Senhor Presidente encaminhamento as comissões competentes para 

análise. O Primeiro Secretário em exercício, Vereador Marcione solicitou aos vereadores que 

permaneçam no plenário para reunir com os moradores da Vicinal do Lama, presentes a sessão e 

solicitam reunião com os vereadores, solicitação ratificada pelo Senhor Presidente, que 

observando não haver nada mais a tratar, agradeceu a todas as pessoas presentes, dizendo que 

sempre serão bem vindos a esta Casa, tendo em vista ser a casa do povo, desejando um excelente 

dia e semana, e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, determinando a lavratura da 

presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa 

Diretora, Vereadores e por aqueles que assim o desejar. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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