
89 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 10ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos trinta dias do mês de abril 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 apreciar Projeto de Resolução e tratar assuntos de 

interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-MDB – 

Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim-PSDB – Primeiro Secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB, José 

Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimundo 

Ribeiro da Silva-PSDB, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora 

regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, agradecendo as pessoas presentes. 

Apresentou a Ordem do Dia. Destacou a presença do Vice-Prefeito Beto Dantas e o presidente da 

Comunidade da Vicinal Pulu. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao 

Vereador José Sandeney Marques Monteiro. Este cumprimentou Vereadores, população 

presente, agradecendo a todos que contribuem para o bom andamento desta Casa. Referiu sobre 

encerramento no ultimo sábado de evento esportivo na Escola Municipal Almir Gabriel, entre 

alunos desta e da Escola Tancredo Neves, fundamental e médio, tendo a felicidade de ter suas 

duas filhas na final feminina, sendo que a mais velha foi campeã (4 x 1), parabenizando o professor 

Cleber pela organização, a direção da escola e o professor  de Educação Física, Vagno, ressaltando 

ser um evento que fomenta o desporto e o laser nas escola, tendo durado quarenta e cinco dias e 

a Câmara e Vereadores contribuíram, assim como a comunidade placaense, agradecendo os 

organizadores. Parabenizou a secretaria de esportes pelo excelente trabalho realizado no 

domingo, agradecendo o Vereador Raimundo por ter cedido seu veículo para o Secretário e 

funcionários se deslocarem até as vilas Macanã e Novo Paraíso, ressaltando ter sido evento 

dedicado ao dia do trabalho, não podendo participar tendo em vista que sua esposa não passava 

bem e ficou cuidando dela, saindo apenas no final do dia de sábado para ir a Rurópolis, 

parabenizando o Secretário de Esportes, juntamente com o Samuel, instrutor de esporte da 

escolinha de futebol Garoto Bom de Bola, a comunidade Novo Paraíso, Vereadores da região 

Evaldo e José Ferreira. Falou que a escolinha está rendendo bons frutos, informando que nas 

comunidades Lote Dez e Macanã há cerca de vinte cinco alunos em cada localidade e que dia 

quinze de maio será o lançamento da escolinha na Comunidade Novo Paraíso, já tendo trinta 

adolescentes inscritos. Falou que a escola não vai ficar somente na sede do município, mas se 

expandir para as comunidades, agradecendo a Prefeita Raquel Brandão por estar contribuindo em 

cem por cento com esse projeto, sendo cento e oitenta adolescentes, não um projeto qualquer, 

mas que precisa de ajustes, de material humano, de mais contratações. Ainda referindo-se ao 

esporte falou que as três equipes de Placas foram classificadas para as semifinais na Copa 

Rurópolis, nas categorias principal, máster e feminina. Parabenizou todas as pessoas que foram 

fazer a prova do Branco da Amazônia, acreditando ter sido sucesso. Referiu sobre a situação do 

lixo na rua, a respeito do que o Vereador Werles vem falando há dias, dizendo que não se sentia 

envergonhado porque não tinha rodado tanto na cidade como fez no final de semana passado, 

percebendo que a situação é caótica, ressaltando que anteriormente quando o vereador falou por 

duas sessões seguidas, achou que estava enfatizando o assunto, mas viu entulhos enormes de lixo 

espalhados pela cidade, jogados na frente das casas, compartilhando das cobranças do Vereador 

Werles e demais vereadores solicitou que o novo Secretário de Infraestrutura possa resolver essa 
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situação o mais rápido possível, pois já está chegando o mês de maio, aproveitando para 

parabenizar os trabalhadores do município pelo Dia do Trabalho, informando que haverá eventos 

na cidade nas modalidades futebol society, futsal, voleibol e handebol em comemoração ao dia do 

trabalho, organizado pela Secretaria de Esporte. Parabenizou o Secretário Municipal de Educação 

pelos proventos dos funcionários em dia, pagos no dia vinte e sete, porém disse que vê como uma 

cortina de fumaça para algumas situações, mencionando que até a presente data os profissionais 

da educação (60%) dos meses de janeiro e fevereiro ainda não receberam, parabenizando a 

secretaria pelos pagamentos realizados nos últimos dias do mês, o que disse ser viável 

considerando que os repasses dos dias dez e vinte paga a folha e do dia trinta transporte escolar e 

outras coisas. Informou que no momento a categoria (SINTEPP) está reunida com uma pauta 

muito extensa, havendo imaginado que não teriam sessão na presente data, que seriam solidários 

a categoria e considerando que esta terça-feira é feriado do trabalho. Enfatizou fazer parte da 

Comissão de Educação e solicitou ao Secretário Municipal de Educação que sente com a categoria, 

reveja o orçamento para 2018 e faça o reajuste que é de direito dos funcionários (60%), 

informando que os funcionários (40%) já está reajustado. Informou que tem a situação dos três 

por cento (3%) que foi amarrado em outubro de 2017 que todos os funcionários receberiam a 

mais e até o presente momento não aconteceu. Acredita que a categoria irá decidir sobre algumas 

situações e virá solicitar dessa Casa amparo perante a Lei e deverão ter respostas positivas. 

Enfatizou ter certeza que a categoria não vai se contentar só em receber antecipado, mas com os 

reajustes salariais, ratificando solicitação para que a Secretaria de Educação sente com a categoria 

o mais rápido possível para resolver essa situação. Desejou um feliz dia para todos, e agradeceu a 

oportunidade. O Senhor presidente desejou boa vinda ao Senhor Matusalém, o “homem do 

microfone” do Novo Paraíso e passou a palavra ao Vereador Nelson Fetisch. Este na tribuna 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre benefícios destinados ao município 

pelo Deputado Federal Chapadinha, já empenhado, no valor de trezentos mil para custeio da 

saúde, agradecendo o Deputado por ter olhado pelo município, onde teve votos e está honrando o 

compromisso, demonstrando interesse em ajudar. Informou sobre outra emenda do Deputado 

para construção de uma praça no valor de duzentos mil, que inicia no próximo mês pela empresa 

BRT, parabenizando o Deputado que tem demonstrado compromisso. Informou ainda sobre 

Emenda do Deputado Wlad no valor de trezentos mil para compra de equipamentos hospitalar, já 

realizada e aguardando chegar. Mencionou sobre assassinatos que tem ocorrido no município, 

trazendo insegurança aos moradores, situação que não acontece só nesta localidade, mas em todo 

o Estado e no país, destacando o sumiço do senhor Raimundo Rodrigues, há uns quatro meses 

atrás e recentemente foi encontrada a ossada de uma pessoa e por último foi encontrada a moto 

desse cidadão, conforme constatada através de documentos, parabenizando o trabalho da Polícia 

Militar, ressaltando a importância e cobrando a participação da sociedade para desvendar os 

casos, pois a polícia não trabalha sem informação. Falou que nas abordagens que a polícia tem 

feito na BR, muito criticada pelos vereadores, tem pego objetos e motos, fruto de roubo, dizendo 

que o trabalho da polícia de abordagem na estrada, se olhar com carinho, estão evitando que mais 

crimes sejam cometidos, que mais motos sejam roubadas, mencionando que a pessoa pega com 

um produto fruto de roubo deve ser indiciada assim como quem a roubou. Mencionou que uma 

moradora de muitos anos estava com a posse da moto do Senhor Francisco e a polícia está 

empenhada para solucionar este e outros casos, mas para isso precisa que a sociedade ajude, 

ressaltando que nesses casos o nome da pessoa é mantido em sigilo e assim estarão evitando mais 
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mortes ou roubos em nossa cidade. Informou haver chegado novo Delegado, não tendo falado 

com este ainda, podendo a situação melhorar, pois o anterior passava apenas quinze dias no 

município, ressaltando ter lhe relatado que inquéritos de outros delegados não iria mexer, pois 

não era de sua responsabilidade, atitude que condenou, com a qual não era de acordo, pois a 

partir do momento em que assumiu como Delegado tem responsabilidade com todos os 

inquéritos em andamento, mas não moveu uma única “palha”, destacando seu especial interesse 

no caso do seu irmão Luiz Fetisch, assassinado, esperando que a atitude do Delegado que se 

encontra no município seja diferente. Comunicou ter realizado visita no último sábado, na vicinal 

cinquenta e nove e duzentos e trinta e cinco e outras vicinais por onde tem andado, vendo com 

dificuldades e por onde o governo vai iniciar para resolver essa situação, pois estão todas 

danificadas e as máquinas deveriam estar trabalhando na limpeza da cidade, informando que por 

onde andou já é possível começar a trabalhar, dizendo que se esperar mais tempo para fazer a 

limpeza da cidade vai passar do tempo para fazer as estradas vicinais, ressaltando ter conversado 

com o novo secretário de infraestrutura e visto a preocupação para iniciar esse trabalho, 

esperando que a Prefeita dê condições para ele trabalhar, pois só vontade não resolve o 

problema, registrando a presença de operadores de máquinas, em que confiam, esperando que a 

Prefeita agilize o combustível para que possam iniciar os trabalhos, pois há maquinas e 

funcionários a disposição, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, 

quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas aos funcionários 

da infraestrutura que sempre acompanham os trabalhos do legislativo, sendo importante, pois 

assim pode repassar aos seus colegas informações. Assim como o Vereador José Sandeney, 

parabenizou o professor Cleber pelo campeonato encerrado no sábado, que aconteceu na Escola 

Almir Gabriel e que contribui muito com os adolescentes do município, agradecendo o professor 

Vagno pela contribuição. Ressaltou ter participado de projeto importante, desenvolvido pela 

coordenação pedagógica, direção do hospital e professor Vagno, da Escola Almir Gabriel, 

juntamente com a professora Leovania e Diretora Sonia, que tem como nome 12 x 8, onde equipe 

da saúde se fez presente medindo a pressão dos pais de alunos e dando palestra, participando e 

aprendendo bastante. Parabenizou os novos secretários que passaram a compor a gestão, sendo: 

Sr. Gilson, na infraestrutura, Orlando, na Administração e Guilherme, no Gabinete da Prefeita. 

Agradeceu funcionários da infraestrutura e secretaria, mencionando que estava com pequeno 

problema na Vicinal do Poeirinha que não permitia a passagem do transporte escolar e foi 

solucionado. Informou e parabenizou a Prefeitura, assim como a Câmara Municipal por estar 

dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível firmar convênio com a Caixa Econômica 

Federal que estará disponibilizando empréstimos para funcionários desses dois poderes, sendo 

importante, pois aumenta a economia do município e é uma oportunidade para muitos realizarem 

o sonho da casa própria, do carro, e isso só acontece quando a Prefeitura está adequada dentro da 

LRF e com seus gastos dentro do limite dos cinquenta e quatro por cento, enfatizando ser difícil 

ver isso na administração pública, adequar uma folha dentro da precariedade grande e 

necessidade de mão de obra, não sendo fácil, razão pela qual é um passo muito importante. 

Associou-se ao Vereador Nelson que relatou os investimentos vindo ao município através de 

investimentos dos Deputados Wlad e Chapadinha, o que será de grande proveito para a 

população, mencionando ser bom quando se relata coisas que estão acontecendo ou se iniciando 

que será de contentamento e trará qualidade de vida melhor para nossos munícipes, o que o deixa 

feliz, pois quando o município desenvolve é motivo de comemorar. Parabenizou todos os 
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trabalhadores do município pelo dia do trabalho. Informou que nesta terça-feira tem viagem a 

Belém, quando levará o professor Pedrinho, ressaltando que todos conhecem sua historia, de uma 

família pioneira, sendo o momento de dar sua parcela de contribuição, sentindo-se honrado em 

poder contribuir com aquela família e feliz por ele se disponibilizar em buscar tratamento para que 

possa retomar sua vida normal, juntamente com sua família, enfatizando ser um educador do 

município, pedindo a oração de todos para que possam ir e ter retorno abençoado. Agradeceu a 

Deus pela semana e pela saúde, pedindo uma semana abençoada, e agradeceu. Em seguida foi a 

tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta Casa mais uma vez e por 

ter possibilitado a chance de um novo dia de trabalho. Lembrou e valorizou o processo 

democrático, sendo a única forma de o povo se organizar, informando que no ultimo final de 

semana foi realizado um processo democrático para escolha do líder da associação, assumindo o 

senhor João Lopes por mais dois anos, ressaltando também compor essa diretoria. Falou que a 

única forma do povo se organizar é através do processo democrático. Comunicou que os colegas 

da educação estão neste momento em assembleia no sindicato, tratando sobre organização e 

reivindicação de acréscimos em cumprimento a acordos feitos em virtude da greve de 2017 e 

alterações que devem ser feitas na lei; salario dos quarenta por cento da educação de 2016 que 

não tiveram seus pagamentos no mês de dezembro; hora pedagógica; e três por cento, conforme 

mencionado pelo Vereador José Sandeney anteriormente. Disse ser uma forma de se organizar e 

para isso devem estar unidos para assim reivindicar, chegar a um consenso e sentar para 

negociação com o Secretário Municipal e a Senhora Prefeita para dizer o que está ou não ao seu 

alcance. Parabenizou o novo secretário de infraestrutura pela coragem e disponibilidade, 

ressaltando ter muito trabalho a ser feito. Lembrou que o ex-secretário, quando esteve a frente 

dessa pasta fez o que foi lhe possibilitado fazer, e ao novo secretário, Sr. Gilson Macedo desejou 

boa sorte e um bom trabalho, assim como aos funcionários que estão fazendo o melhor que 

podem e para isso precisam que lhes sejam dadas condições, pois assim as ações aparecem e 

podem desenvolver um bom trabalho. Falou que quando as coisas estão boas, parabeniza, mas 

quando ruins pressiona e o vereador que está mais próximo da comunidade é quem recebe as 

primeiras cobranças, cobrando as demais autoridades. Mencionou que a Vicinal Santa Rosa ficou 

intrafegável desde a terça-feira passada impossibilitando o transporte escolar, sendo possível 

passar apenas de moto e com muita dificuldade, cobrando do Senhor Gilson, que assumiu a 

secretaria com muitas demandas a serem feitas, ressaltando, no entanto, que devem cobrar a 

quem de direito e tem competência para sanar as dificuldades. Falou que não vai resolver, mas ao 

menos amenizar a situação para aquelas pessoas que residem em estradas vicinais, para que 

possam atender as suas demandas e necessidades, enfatizando que a tarefa é árdua, pois há 

muito para ser feito e para isso é preciso ter autonomia, direcionamento e planejamento para que 

possa realizar a limpeza da cidade, mas como já citado está acontecendo para que melhore a 

situação do povo da sede do município. Parabenizou o jovem Guilherme que assumiu a chefia de 

gabinete da Prefeita, ressaltando que para fazer um bom trabalho é preciso ter autonomia e ser 

lhe dada condições, desejando um bom trabalho. Espera que a gestora municipal dê condições aos 

seus secretários para que possam desenvolver um bom trabalho. Parabenizou a todos 

trabalhadores pelo dia do Trabalho, mencionando que como esse dia é marcado por lutas, estas já 

começaram hoje no SINTEPP, reivindicando, parabenizando a todos trabalhadores do município e 

do país em nome do SINTEPP. Desejou a todos um excelente dia de trabalho e semana a todos, e 
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agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho em prol da 

população. Compartilhou das palavras dos vereadores Nelson e José Sandeney com relação à 

limpeza das ruas da cidade, manifestando preocupação pelo inverno está chegando ao fim, pois 

com isso as estradas vicinais também necessitaram de atendimento, as quais sabem das 

necessidades, tendo e vista estarem acompanhando a situação, tendo a grande maioria, por 

períodos, ficado intrafegáveis. Falou que o inverno é necessário e importante, mas devem se 

preparar para ele. Falou que os funcionários da infraestrutura estão a disposição para o trabalho, 

que fizeram o que puderam dentro das possibilidades, mas devem se preparar para que as coisas 

possam acontecer e ter continuidade. Ainda referindo-se a limpeza das ruas falou que tem andado 

na cidade e visto a situação, quando os moradores atendendo à pedido da administração 

municipal jogaram lixo na frente de suas casas, deixando as ruas numa situação complicada,  o que 

reflete no trabalho do Vereador, que tem cobrado, mas acredita que com a chegada do verão os 

serviços vão acontecer em beneficio da população do município. Compartilhou ainda das palavras 

do Vereador Nelson com relação ao empenho do Deputado Chapadinha, deputado mais votado 

em nosso município, em liberar benefícios para o município, como praça já licitada que será 

executada pela empresa BRT, a qual já vinha cobrando há mais de ano e tem programação para 

iniciar no próximo mês, dizendo que obras que vem para o município é bom para todos. Informou 

ainda sobre emenda do Deputado Chapadinha, no valor de trezentos mil reais para custeio da área 

da saúde, já empenhado. Lembrou emenda do Deputado Wlad no valor de trezentos mil para 

equipamentos para a saúde, já comprado, faltando apenas ser entregue. Falou que todos esses 

recursos são para melhorias na área da saúde. Parabenizou todos alunos que participaram de 

campeonato estudantil, que encerrou no ultimo sábado, parabenizando os professores e 

coordenadores que estiveram à frente desse evento. Agradeceu a todas pessoas que estão 

presentes à sessão, pedindo que possam continuar acompanhando, tomando conhecimento dos 

trabalhos nesta Casa de Leis. Parabenizou todos trabalhadores pelo dia do trabalho que 

comemora neste dia primeiro. Desejou um ótimo dia e semana, e agradeceu a oportunidade. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores 

e pessoas presentes. Informou que hoje encerra o prazo para declaração do Imposto de Renda 

Pessoa Física orientando que se não tiver dados que faça e depois retifique, o que não pode é 

deixar de fazer, pois pagará multa se não o fizer. Referiu sobre a limpeza das ruas da cidade, 

quando foi solicitada a população que colocasse o lixo e entulhos na frente de suas residências, 

tendo procurado a pessoa responsável e dito que não fizesse dessa forma, que fizesse somente 

quando já realizando a limpeza naquele determinado bairro, que não o fez, o lixo foi colocado na 

rua, o serviço não foi feito e a população está cobrando. Falou que irão continuar cobrando, pois 

são parceiros da população, lamentando por passar por isso. Referindo-se a mudança de 

Secretários municipais, disse torcer que o Gilson Macedo, atual secretário de infraestrutura, ex-

chefe de gabinete, cargo ocupado atualmente pelo Senhor Guilherme de Jesus, faça um bom 

trabalho, assim como os demais secretários municipais, que sejam parceiros do poder Legislativo e 

que possam vir a esta Casa e dar satisfação dos trabalhos, pois assim todos ganham. Referiu sobre 

a praça que será construída pela empresa BRT, a partir de maio, ao lado da Escola Almirzinho, 

parabenizando o autor da emenda. Referiu sobre reunião realizada na semana anterior sobre água 

para todos, onde esteve presente, juntamente com os vereadores Marcione e Raimundo e fizeram 

indicação para o Conselho Gestor, para o qual foi indicado, tendo sido escolhido seis membros de 
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algumas classes representativas para fazer parte de “água para todos” que será implantado. 

Lembrou que Placas foi contemplada com três projetos para atendimento de vinte cinco a setenta 

unidades, nas comunidades Bela Vista, Ouro Verde e Novo Paraíso, ressaltando ter acompanhado 

o cadastro de algumas famílias na primeira e segunda comunidade, sendo acompanhado no Novo 

Paraíso pelo Vereador Evaldo. Informou que os engenheiros da FUNASA estiveram em Placas no 

último dia vinte seis para fiscalizar trinta e nove módulos sanitários nas residências que foram 

indicados no Bairro Boa Esperança. Informou ainda que nesta data foi baixado o Decreto nº 

9.357/2018 prorrogando o Programa Luz para Todos até o ano de 2022, parabenizando, pois 

Placas poderá fazer um trabalho com mais tranquilidade, podendo atender todos os cidadãos 

desse município, ressaltando a importância para o município. Parabenizou a servidora Marcia 

Fernandes pelo nascimento de sua neta Rebeca. Pediu apoio dos Vereadores e desta Casa quanto 

ao valor do combustível, sendo o mais caro da região, mencionando que o combustível passa 

dentro de Placas a caminho de outros municípios, onde o combustível é mais barato, devendo-se 

verificar, pois só quem tem a ganhar é a população, devendo esta Casa valer-se de seu poder e 

requerer dos órgãos competentes fiscalização, pois se municípios vizinhos tem condições de 

vender mais barato aqui também é possível, questionando se será necessário montar outros 

postos para competir e baixar os preços, dizendo que cinco e dez é preço abusivo, é extorquir a 

população. Enfatizou que só há dois postos, que se criou um monopólio, mas deve-se fazer valer o 

poder do legislativo e mesmo que sofra retaliação deve ir atrás de solução. Espera contar com a 

assessoria jurídica nessa situação, e agradeceu. Após manifestou o Senhor Presidente, Vereador 

Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou as pessoas que chegaram após a abertura da 

Sessão. Manifestou apoio ao Vereador Marcione em viagem a Belém. Sobre o pronunciamento do 

Vereador Denilson a respeito do Programa Luz para todos haver sido prorrogado até 2022, 

manifestou preocupação, pois quando se sabia que encerraria em 2018 a população estava 

confiante que seria atendida neste ano e quando se fala em adiar significa que não conseguiram 

honrar o compromisso e quem esperava para este ano pode ficar para 2022, ficando alegre por ter 

mais um prazo e triste pelo período que muitos ainda terão que esperar. Mencionou ter estado no 

último final de semana, juntamente com o Vereador Evaldo fazendo várias visitas na região do 

Novo Paraíso, reunindo com várias lideranças daquelas comunidades. Citou que em meio a essas 

visitas encontrou a caçamba que tinha ido para resolver os problemas dos buracos na região, 

atravessada na estrada, no 145. Disse que diante da situação houve vários questionamentos da 

população que não soube responder. Falou que o que a região precisa é que seja colocada uma 

equipe de máquinas para trabalhar, pois está enxuto, sendo melhor fazer um trabalho agora do 

que a partir de outubro, quando fica muito pó na estrada. Mencionou ter preocupação com 

relação a cronograma enviado pela Secretaria de Infraestrutura para a câmara Municipal, porque a 

cidade não precisa somente ser limpa, mas é preciso fazer quase oitenta por cento das ruas, o que 

leva cerca de trinta dias para concluir, de modo que se não começar agora o trabalho nas vilas e 

vicinais irá atrasar ainda mais. Sobre a mudança de secretários falou que não basta apenas ter 

competência, mas recurso e planejamento. Disse que vê uma equipe muito boa, máquinas novas, 

o verão está começando, manifestando preocupação, pois os dias passam muito rápido, dizendo 

que os funcionários terão muito trabalho, pois em ladeiras por onde andou, caminhonete só subiu 

traçada, dizendo, no entanto, que as estradas na região da BR 163 estão mais fáceis de fazer, mas 

tem mais buracos. Acredita que não rola mais isso de tapar buraco, agora tem que começar a 

trabalhar sério. Disse não ter dúvida da competência do Gilson, porém disse que secretario da 
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infraestrutura, área que tem muitos problemas, além de saber conduzir sua equipe, tem que ter 

autonomia para desenvolver o trabalho, lembrando que no ano anterior o Secretário Orlando 

Messias, no forte do trabalho tinha em média trinta mil reais/mês para comprar combustível, 

valor que com a equipe que tem hoje, gasta praticamente em uma semana, trabalhando oito 

horas por dia. Referiu ter estado na Comunidade Bom Sucesso, onde conseguiu reunir todas as 

lideranças da comunidade e entregou para a equipe de futebol, dois jogos de camisa, rede, bola, 

onde permaneceu até cerca de treze horas, onde esteve lideranças do Panorama com quem 

conversou e terminou sua agenda no Bom Sucesso. Falou que a população está bastante ansiosa 

para que as coisas aconteçam, acreditando que irão acontecer, mas para isso precisam esta 

alertando para não deixar cair no esquecimento, sendo difícil saber o que calado quer. Mencionou 

que a vicinal do Nonato até fevereiro era uma das melhores da região e depois das chuvas pesadas 

está bastante ruim. Mencionou ainda ter estado na Vicinal Pulu onde foi conferir situação da 

estrada. Disse que a situação ficou tão feia que precisou de um desvio de tanto que a estrada 

amoleceu e os baixões ficaram cheios de buracos e conversando com o presidente da comunidade 

foi informado sobre a escola com quase quarenta alunos e sem água, tendo em vista que o 

banheiro ter sido construído próximo, não pode mais utilizar o poço, de modo que para fazer a 

merenda a servente busca água na cabeça na propriedade dos vizinhos, manifestando 

preocupação, tendo solicitado a vereadora Raimunda para fazer requerimento para que a prefeita 

construa um poço artesiano naquela escola, uma das que tem mais alunos na região. Após passou-

se a Ordem do Dia. O Senhor Presidente apresentou e encaminhou para a CCJ Requerimento nº 

023/2018, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Educação providências para reforma e término da Escola 

Criança Feliz, na Comunidade São Sebastião, Escola MEC Seduc km 217D, na Comunidade União 

Rodrigues e Escola Menino Jesus, na terceira comunidade, que estão localizadas na Vicinal do São 

Paulo. Após passou-se a apreciação do Projeto de Resolução nº 028/2018 que “Unifica a redação 

dos Arts. 13-c, e 21, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Placas e, acrescenta 

parágrafo, em ambos, que dispõe sobre a possibilidade de ser antecipada a eleição da mesa 

diretora e da outras providências”, solicitando ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do 

projeto referido, que o fez. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Após, o Vereador Nelson Fetisch requereu verbalmente que, 

considerando a aprovação da Resolução, seja antecipada a eleição da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal para o biênio 2019/2020 para a próxima segunda-feira, dia sete de maio de 2018, 

justificando seu requerimento. O Senhor Presidente considerando que a resolução diz que sob 

deliberação do plenário a eleição poderá ser antecipada, colocou em discussão o requerimento do 

Vereador. O Vereador José Sandeney manifestou-se favorável a antecipação, porém observou que 

o projeto acaba de ser aprovado e de acordo com o Regimento Interno deve ser promulgado e 

distribuído cópias a cada vereador, respeitando-se os prazos legais, com o que concordou os 

vereadores Marcione e Denilson. O Senhor Presidente observando a posição dos vereadores e 

para evitar que possam fazer algo para ferir o Regimento Interno comunicou que farão a 

apreciação da solicitação do Vereador na próxima sessão e aprovada realizarão a eleição no dia 

quatorze de maio, e observando não haver nada mais a tratar, desejou uma boa semana a todos, 

agradecendo pela presença 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 e por aqueles que assim o desejar. 
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