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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos sete dias do mês de maio 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 Requerimentos e tratar assuntos 

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

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

Rodrigues Amorim-PSDB – Primeiro Secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-

MDB(PMDB), 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, destacando a presença de moradores da Vicinal Planalto e do 

Presidente da Comunidade Aparecida. Apresentou a Ordem do Dia. Realizou inscrição para uso da 

palavra na tribuna, concedendo-a a Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Este, cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Desejou boas vindas aos moradores da Vicinal Planalto, 

colocando-se a disposição para juntos lutar por melhorias para a vicinal. Referiu sobre a limpeza 

das ruas da cidade, que há meses vereadores vem cobrando e na semana anterior deu-se inicio na 

coleta de entulhos e a patrol fazendo a raspagem  das ruas, o que antes não foi possível devido ao 

inverno rigoroso, parabenizando o Secretário de Infraestrutura e a Prefeita Municipal pelo 

trabalho. Referente as estradas vicinais falou que várias necessitam de serviços de recuperação, 

mencionando que o município dispõe de máquinas e aguardando o diesel do PDRS Xingu. Falou 

que muito tem cobrado do governo municipal, lembrando um cronograma a ser cumprido e 

acompanhando esses trabalhos irão acontecer, dizendo que as demandas são muitas, mas crê que 

irão acontecer. Falou que no inverno foram realizadas recuperações em alguns pontos críticos, de 

vicinais que chegaram a cortar, mas acredita que essas situações serão solucionadas, pois a 

Prefeita está trabalhando para isso, tem demonstrado comprometimento para com os agricultores 

e cabe aos vereadores cobrar da gestão municipal para que possa acontecer. Mencionou que com 

as fortes chuvas muitas pontes caíram e a Prefeita preocupada com essa situação recorreu a 

Defesa Civil e o município foi contemplado com quatrocentos mil reais para construção de pontes 

e recuperação de vicinais, o que ajudará, sendo uma questão de tempo para de fato esses 

trabalhos sejam concretizados. Informou sobre curso de flores, que encerrou no último sábado na 

Comunidade Bela Vista. Manifestou-se feliz pela escola de música e escola de futebol, que tem 

sido bastante procurada, contribuindo para tirar crianças e jovens que estão em situação de 

vulnerabilidade das ruas, mencionando ter estado á frente do conselho por mais de seis anos e 

sabe da importância desses cursos. Parabenizou a Secretaria de Saúde nas pessoas do Secretário, 

Sr. Gilberto, Vice-Prefeito Beto Dantas e Prefeita, Sra. Raquel Possimoser pelo mutirão de cirurgias 

realizado no final de semana, parabenizando o Dr. Tudo pelo excelente trabalho, o qual disse ter a 

confiança da população. Registrou estarmos na semana do “Faça Bonito”, comemorado no dia 

dezoito de maio, Dia Nacional de Combate a Exploração e Violência Sexual, esclarecendo que essa 

história surgiu em 1943 com a morte da criança Iracele, sequestrada, estuprada e morta e que até 

hoje os criminosos não foram punidos, tendo gerado grande repercussão e até hoje a população 

vai para as ruas nesta data em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Registrou o Dia das 

Mães que será comemorado no próximo domingo, desejando um excelente dia a todas, e 

agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando 
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cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Parabenizou a Secretaria de Infraestrutura, na 

pessoa do Secretário Gilson Ferreira de Macedo que iniciou a limpeza e patrolamento das ruas da 

cidade, garantindo aos munícipes melhor trafegabilidade. Informou ter recebido em sua 

residência, no sábado, grupo de jovens adventistas, estando em seguida na programação na igreja, 

agradecendo pelos livros que recebeu do grupo, que enfatizou fazer um excelente trabalho social 

na cidade. Parabenizou a Prefeita Municipal e aos moradores do Bairro Boa Esperança que serão 

contemplados com banheiros e estruturas de caixa d’água, mencionando que o engenheiro da 

FUNASA já esteve na cidade, resultado do trabalho e empenho que a Prefeita está tendo em suas 

viagens a Belém, trazendo benefícios para os moradores do município. Parabenizou pelo inicio da 

obra da praça que será neste mês, assim como o canteiro da frente da cidade, que trará 

desenvolvimento para o município. Informou que a feira do agricultor também foi licitada, 

estando se discutindo um nome, sugerindo que se coloque o nome do Senhor Abílio, um dos 

primeiros feirantes, sendo merecida a homenagem ao nome desse Senhor, lembrando que há 

outro como o ex-prefeito Daniel Capitani. Aos moradores do Planalto disse estarem certos em 

reivindicar melhorias para sua comunidade e batendo nas portas certas, Executivo e Legislativo, 

pois são seus portas vozes e representantes legais, e em breve terão um pontapé grande em 

recuperação de estradas vicinais, de modo que se for bem aproveitado, será o ano que mais se 

recuperará estradas vicinais no município, pois Placas nunca contou com uma estrutura tão boa 

como agora, com máquinas suficientes e combustível da PDR Xingu e mais quatrocentos mil reais 

do Estado, conforme relatado pelo Vereador Raimundo para custeio dessas máquinas, 

mencionando que com a equipe de máquinas que o município dispõe será possível passar 

máquinas em cem por cento das estradas vicinais. Falou que com o forte inverno que prejudicou a 

grande maioria das estradas, vai haver uma procura grande, porém disse ser necessário uma 

conversa, planejamento, para que todos, a curto prazo venham ser contemplados com a melhoria 

das estradas e ao final do verão possa juntos comemorar, se não cem por cento da recuperação 

das estradas vicinais e vilas, mas ao menos noventa por cento. Parabenizou a equipe principal de 

futebol de Placas que passou para a final na Copa Municipal de Rurópolis, estando o município 

bem representado. Parabenizou ainda a equipe Master e a equipe feminina que chegaram a 

semifinal, demonstrando que o esporte de Placas está muito bem representado, parabenizando o 

Secretário de Esportes, que chegou a pouco tempo, mas vem desempenhando um trabalho 

notório aos olhos da comunidade. Pediu a Deus que nos conceda uma excelente semana, de 

trabalho abençoada para cada edil e para as pessoas que se fazem presentes, e agradeceu. A  

seguir foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez para 

discutir e relatar o desenvolvimento do município. Parabenizou os moradores da Vicinal do 

Planalto reivindicando, buscando os interesses coletivos daquela localidade. Registrou ter 

acontecido no último final de semana na Vila Aparecida evento realizado pelos jovens da Igreja 

Católica, ressaltando que não há outra forma de organização do que começar a organizar-se, 

buscar, mas de forma organizada, parabenizando os jovens da comunidade Aparecida, assim como 

a comunidade, que de alguma forma busca se organizar. Parabenizou o Secretário Municipal de 

Infraestrutura que atendeu a reivindicação dos moradores da vicinal Santa Rosa, a qual passou 

duas semanas intrafegáveis, não sendo possível o transporte escolar fazer o trajeto e na última 

semana esteve na localidade fazendo serviços e garantindo o acesso aos moradores daquela 

localidade, considerando que o inverno ainda não cessou totalmente permitindo recuperação, 
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mas o local onde estava intrafegável foi atendido, através de solicitação sua e dos moradores. 

Ressaltou que todas as vicinais estão em situação crítica, mas há momentos em que certos trechos 

ficam intrafegáveis, não permitindo o acesso, como a vicinal Pulu, onde no final de semana, em 

parceria com o Senhor Edvan que possui máquina foi possibilitado o acesso àquela vicinal. 

Ressaltando estar na semana do Dia das Mães e está acontecendo curso de flores para as 

mulheres, na Vila Lote Dez, que mais uma vez se organizam, sendo realizado pela Assistência 

Social /CRAS, numa preparação para o dia da mulher que acontecerá no próximo domingo. 

Parabenizou a Secretaria de Saúde pelo mutirão de cirurgias realizado no Hospital Municipal, 

parabenizando pela iniciativa, porém disse que é preciso melhorar o atendimento à saúde, 

principalmente a população da zona rural, mencionando que antes tinha um dia para 

atendimento, devendo reorganizar melhor o sistema dentro do hospital, pois tem bons 

profissionais, para que a população da zona rural não volte sem atendimento, pois não é justo, 

mas desumano a pessoa sair de uma vicinal que já não está boa para procurar atendimento e 

voltar sem ser atendido. Parabenizou a secretaria pelo mutirão, ressaltando ter excelentes 

profissionais, precisando se organizar melhor para que atenda a todos da melhor forma possível. 

Registrou agradecimentos ao Secretário de Esportes, ressaltando que não há outra forma de 

melhorar a sociedade se não educar nossos jovens e crianças, pois são o futuro e se não 

mudarmos, talvez a sociedade não seja tão boa e esteja como hoje o cenário político e social, 

dizendo ser vergonhoso, sendo necessário trabalhar os adolescentes, o que já se vê os resultados 

e frutos, estando os jovens da Vila Lote Dez readaptados, falando com conhecimento de causa, 

pois lida diariamente com esses adolescentes e a mudança é visível, colocando-se a disposição 

para ajudar os adolescentes, pois se preparar a base, a sociedade de amanhã será bem melhor. 

Parabenizou os moradores do Planalto, colocando-se a disposição para contribuir com o que 

estiver ao seu alcance, dizendo que estão no lugar certo, pois é aqui que devem cobrar, dizendo 

que quando um agricultor sai para fazer reivindicações é possível imaginar como se encontra as 

estradas vicinais, parabenizando a todos que vieram e estão acompanhando os trabalhos desta 

Casa. Parabenizou a administração pela vista da cidade que está mudando, pois antes estava 

fazendo vergonha. Desejou a todos uma excelente semana de trabalho, e agradeceu. A seguir foi a 

tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Agradeceu a Deus pela semana que passou e por esta que está iniciando, desejando que possa nos 

proporcionar dias com saúde e alegria para que possamos continuar trabalhando. Cumprimentou 

especialmente todos os moradores da vicinal Planalto, presente nesta Casa, dizendo ser muito 

bom quando acompanham os trabalhos nesta Casa de Leis. Mencionou que teve a oportunidade, 

há alguns meses, de participar de reunião com esses moradores a respeito do luz para todos e 

hoje os moradores cobrando seus direitos, colocando-se a disposição para estar cobrando, 

mencionando que antes havia se falado sobre a falta de máquinas, sobre o inverno está sendo 

muito chuvoso, porém disse que também é necessário a chuva para que possa colher os 

alimentos, mas acredita que tem equipe de máquinas muito boa, tendo iniciado o trabalho de 

limpeza pública da cidade, o que foi bastante cobrado por vereadores, tendo em vista que a 

situação estava bastante complicada, ruas da cidade estavam praticamente intrafegáveis, 

imaginando a situação das estradas vicinais, havendo várias intrafegáveis, ressaltando que em 

certos dias havia seis pontes quebradas no município, sendo complicado atender a todos, mas 

uma necessidade para garantir trafegabilidade aos moradores das vicinais. Falou acreditar que os 

trabalhos vão acontecer, a respeito do que estará sempre a disposição e cobrando juntamente 



100 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 11ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

com a comunidade. Agradeceu e parabenizou a equipe da saúde pelo mutirão de cirurgias 

realizado no final de semana no Hospital Municipal, buscando sempre a saúde em primeiro lugar, 

pois é preciso saúde para permanecer trabalhando, sendo atendidas várias pessoas e acredita que 

outras serão atendidas em outras ocasiões. Referiu sobre o Conselho de Direito da Criança e do 

Adolescente, do qual faz parte juntamente com o Vereador Raimundo, tendo sido encaminhado 

convites a todas as entidades para participar, ressaltando ser um trabalho importante. Informou 

que sete entidades se inscreveram e no dia dezessete acontecerá a eleição e eleitos irão contribuir 

com os trabalhos. Referiu ainda sobre reunião na vicinal do Planalto, na qual participou, dizendo 

que esta Casa tem se empenhado muito no que diz respeito ao Programa Luz para Todos, 

mencionando que Vereadores estiveram várias vezes em Belém e Altamira cobrando para que 

aconteça esse trabalho no município. Disse que não pode fazer promessas daquilo que não está ao 

seu alcance, mas é dever cobrar, informando que recentemente foram liberadas mais três vicinais, 

sendo Cinquenta e Nove, Poeirinha e Dez sul, sendo trabalhada a licença ambiental. Disse que 

continuarão cobrando para mais vicinais serem atendidas com o programa. Parabenizou a equipe 

de futebol, nas pessoas do Secretário de Esportes e do Vereador José Sandeney que sempre tem 

acompanhado essas equipes que estão participando de campeonato em Rurópolis, informando 

que a equipe principal está na grande final que acontecerá no próximo sábado, parabenizando-a e 

toda a coordenação de futebol placaense, dizendo que o município está sendo muito bem 

representado, mas que algumas coisas ainda precisam melhorar cada dia mais. Agradeceu a Deus, 

desejando que todos tenham um excelente dia e ótima semana, e agradeceu. Adiante foi a tribuna 

o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. 

Parabenizou o Poder Executivo, ressaltando que o ano de 2017 foi turbulento e que esta Casa tem 

sofrido por ser parceira da população e ter cobrado os anseios da população de Placas como 

estradas vicinais, limpeza e outros serviços necessários para a população. Disse que passou-se o 

ano de 2017 turbulento, com poucos recursos, tendo o Poder Executivo que ter tido pulso firme 

para tomar algumas decisões, algumas não muito agradáveis, mas a turbulência passou, as coisas 

foram se encaixando, a Prefeita conseguiu colocar o município nos trilhos, dizendo que precisava 

fazer isso no ano de 2017 para que pudesse receber os convênios que estão firmados com os 

governos Estadual e Federal para que possa vir benefícios para o município, lembrando que 

anteriormente o município só conseguia pagar a folha e nada mais e hoje, graças ao empenho do 

Poder Executivo e Legislativo que fizeram parceria, o agricultor, os funcionários e a população está 

sentindo. Falou que Placas possui atualmente quatro patrois e uma equipe ampla de trabalho, tem 

um cronograma como jamais teve para as vicinais, agradecendo a Deus pelo montante de chuva, 

necessária para o agricultor e todos nós, mas que por outro lado prejudicou as estradas vicinais e 

na medida do possível tem sido feito parcerias e tem garantido acesso. Manifestou-se honrado 

com a presença dos moradores da Vicinal Planalto, dizendo ser esta Casa parceira, ressaltando que 

o Vereador Evaldo sempre tem cobrado, também cobrou do Executivo, informando que o 

calendário também está feito e certamente será recuperada. Registrou a presença da Senhora 

Dete, que os recebeu muito bem em sua residência, na Vicinal Planalto, quando juntamente com 

outros vereadores estiveram tratando sobre o programa Luz para Todos, informando que o 

mesmo, que encerraria neste ano, foi prorrogado até 2022. Esteve em Altamira, juntamente com 

o Vereador Raimundo tratando a respeito e em breve farão visita ao município, acreditando que 

os moradores dessa vicinal também serão atendidos com o serviço na estrada. Falou que todos os 

vereadores são parceiros dos agricultores de Placas, os quais estarão juntamente com a 
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comunidade, perante o Executivo buscando melhorias. Parabenizou a Prefeita Municipal pela 

limpeza da cidade iniciada, o que deverá estender-se as Vilas e zona rural; pelo curso em EVA 

realizado; e convênios celebrados, como reforma e ampliação da escola Tancredo Neves, 

urbanização da frente da cidade, duas creches, equipamentos para os postos de saúde da cidade e 

vila Bela Vista, poços artesianos, devendo-se incluir um para o Bom Sucesso, água para a cidade, 

energia Luz para todos, patrol nova, carregadeira, recurso no valor de quatrocentos mil pela 

Defesa Civil para melhorias de vicinais, cento e cinquenta mil litro de óleo diesel do Consórcio Belo 

Monte, tudo proveniente do que se fez no ano de 2017, tendo sacrificado algo, mas ganhado por 

outro lado, como o projeto água para todos, no Ouro Verde, Bela Vista e Novo Paraíso, sendo 

vários projetos encaminhados, os quais acredita que serão executados, destacando que seis 

ambulâncias foram destinadas para o município, algumas traçadas, para onde não tem acesso e 

equipamentos para a saúde permitindo a realização de mutirão de cirurgias. Falou que a saúde 

está lutando para melhorar, a agricultura correndo atrás de veiculo para ajudar o agricultor, a 

SEMMA para melhor atender, a Assistência Social fazendo seu papel. Informou que a Prefeita 

assinou convênio para emissão de Carteira de Trabalho no município e Identidade já está sendo 

feita. Comunicou que no próximo dia nove encerra prazo para cadastro e transferência de títulos. 

Falou que precisam fazer campanha na região da divisa de Placas para que os moradores passem a 

ser eleitores deste município porque regularizando terão seus direitos assegurados, mediante sua 

aposentadoria, pois sabe que muitos moradores das vicinais Planalto, panorama e Bacabal e Vila 

Ouro Verde são eleitores de Rurópolis, sendo necessário regulamentar, pois terão mais forças para 

cobrar do Executivo Municipal, devendo estar unidos, pois só assim seremos mais fortes. Informou 

que estará indo a Rurópolis e ao Incra para verificar a respeito de veículo para a Secretaria de 

Agricultura para que possa dar melhor assistência ao agricultor. Ratificou agradecimentos a 

Senhora Dete, da Vicinal Planalto dizendo que em breve estará indo novamente, informando que 

em breve as máquinas estarão na vicinal para atender as necessidades daquela vicinal. Finalizando 

falou que sempre estará ao lado dos agricultores, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou o 

acordo feito entre os moradores do Planalto, Secretário de Infraestrutura e Chefe de Gabinete, 

ficando definido para na próxima quarta-feira máquinas irem para fazer o serviço na vicinal, caso 

contrário virão na quinta-feira e terá seu apoio, pedindo o apoio de todos edis desta Casa para 

ajudar esse povo sofrido da Vicinal Planalto. Disse ter passado grande humilhação ao ver um 

senhor chegar a pé na Vila Ouro Verde, o que como representante daquela vicinal o deixou muito 

triste ao ver o sofrimento daquele povo. Manifestou seu total apoio a esses moradores, 

ressaltando ter sido muito bem votado na Vila Ouro Verde e apoiado no Planalto. Desejou boas 

vindas a todos, informando que após a sessão deverão reunir-se com esses representantes dessa 

vicinal, e agradeceu Após foi concedida a palavra ao Vereador Nelson Fetisch, que a dispensou, 

passando-a então, ao Vereador José Sandeney Marques Monteiro. Este, na tribuna 

cumprimentou a Mesa Diretora e servidores. Agradeceu a Deus pela oportunidade de falar aos 

senhores e senhoras presentes, desejando a todos uma semana abençoada e boas vindas. 

Cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou todas as mães pelo Dia das Mães, 

em especial sua esposa, mãe e irmã, que acontecerá neste domingo. Referiu sobre convênios que 

a Prefeita tem conseguido durante os últimos dois meses, mas especial pela reforma e ampliação 

da escola Tancredo Neves, convênio de mais de três milhões de reais, dizendo que criticam 

algumas situações, mas quando deve também parabeniza, parabenizando os alunos do Ensino 
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Médio e Fundamental, que serão beneficiados a partir do mês de julho. Solidarizou-se com os 

moradores do Planalto e Bom Sucesso, ressaltando haver no município quase quarenta vicinais e o 

inverno ter sido muito rigoroso, mas dizendo estarem corretos em buscar seus direitos. 

Mencionou já ter o vereador Evaldo feito requerimento requerendo benefícios para essa 

localidade, lamentando por até o momento não ter sido atendido e a população veio para cobrar, 

lembrando que na localidade tem o transporte escolar que leva os alunos até a vila Ouro Verde e 

alimentos que são transportados para Rurópolis e Placas, acreditando que o Secretário de 

infraestrutura irá honrar com a sua palavra e atender aquela vicinal. Enfatizou que o município 

receberá cento e cinquenta mil litros de óleo do consórcio Belo Monte e quatrocentos mil reais da 

Defesa civil que ajudará o município nessas demandas, porém disse que se não tiver um bom 

planejamento irão perder o ano de 2018. Informou sobre projeto de lei que está entrando nesta 

Casa que trata da criação do Conselho Municipal do Esporte, parabenizando o secretário de 

esporte que juntos estão criando o projeto, o qual deverá entrar na presente data. Falou que essa 

lei regerá tudo que diz sobre o desporto placaense, dizendo que hoje o esporte depende 

exclusivamente de repasse do município e a lei dará um direcionamento diferenciado ao esporte e 

lazer do município, viabilizando recursos. Disse que essa lei servirá de modelo para outros 

municípios. Mencionou que na cidade não possui campo de futebol, mas está se correndo atrás 

para que possa resolver o mais rápido possível. Falou que essa lei veio no momento certo para que 

possa dar um norte diferenciado ao esporte no município, parabenizando o secretário de esporte 

pela iniciativa e juntos se empenhando nesse sentido. Convidou todos presentes para no período 

de quinta a sábado participar do I Simpósio Municipal Esportivo, quando estará presente o 

Prefeito da cidade de Chavantes-SP, o qual dará palestra sobre esporte e lazer da sua região, 

trazendo um pouco da experiência da sua região para nosso município. Informou que o simpósio 

nada mais é que a conferência municipal, das ações que terão nos anos de 2018 e 2019, situação 

inédita conquistada pelo secretário de esporte, Sr. Moura, o qual dirige o São Raimundo de 

Santarém. Falou que o esporte está em evidência e com o apoio do Legislativo e Executivo e 

equipe da Secretaria de Esporte, o esporte estará em mais evidência ainda, agradecendo. 

Parabenizou os atletas de Placas, categorias feminina, máster e principal que fizeram um 

excelente campeonato na cidade de Rurópolis, onde esteve atletas da cidade de São Paulo, do 

Mato Grosso, de Belém, e Placas está de parabéns por estar representando o município no dia 

doze, dizendo que contra a equipe de Placas tinha atletas do Mato Grosso e que nosso município 

tem excelentes atletas, devendo lapidá-los. Falou que de tudo que está se fazendo agora, em 2019 

e 2020 vão colher bons frutos, parabenizando todos os atletas e o vice-Prefeito Beto Dantas, 

agradecendo o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal, parcerias que devem existir, 

informando que no próximo dia doze estarão em Rurópolis torcendo pela categoria principal na 

grande final. Ratificou convite para simpósio esportivo, parabenizando o Executivo Municipal por 

estar colaborando com essas demandas. Parabenizou o Diretor de Transporte Escolar que tem 

ajudado a escolinha de futebol e esporte placaense, agradecendo, e agradeceu a oportunidade. 

Após manifestou o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, cumprimentando as 

pessoas que chegaram após o inicio da Sessão. Agradeceu a presença dos moradores do Planalto, 

entendendo que não estão a passeio, mas justa a reivindicação e conforme combinado com alguns 

membros da comissão, após a sessão irão reunir para ouvi-los. Mencionou ter estado em 

Rurópolis acompanhando jogo da equipe máster, que infelizmente perdeu, tirando como coisa 

boa daquele momento que toda a equipe de Placas era composta por atletas do município, 
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enquanto os adversários tinham jogares de vários lugares, até de Belém. Agradeceu o convite para 

o simpósio esportivo e a presença do Secretário de Esporte que tem conseguido dar uma 

levantada no esporte do município. Ressaltou ser gratificante para os atletas ter o apoio do 

município e mencionou ter o secretário municipal boas ideias para melhorar o esporte no 

município, dizendo que veio para somar, trazendo ideias novas e boas, acreditando que dará bons 

frutos. Referiu a respeito do que trouxe os moradores do Planalto a esta Casa, dizendo que além 

de estar cobrando a recuperação da estrada, também deve ter preocupação quanto ao fato de 

morar na divisa do município e sempre fica por último para a estrada ser recuperada, 

mencionando que no ano de 2016 quando esteve fazendo campanha falou que sua ideia é que 

uma equipe comece de lá para cá, enquanto outra daqui para lá. Falou que a presença desses 

moradores deve reforçar sua sugestão, pois nunca desistiu dessa ideia, considerando que o 

município possui três equipes de máquinas e acredita ser a mais justa. Acredita que o secretário 

fará o serviço na vicinal, pois é bem prático naquilo que promete, mas não podem esquecer que se 

trata de uma região onde estão as vicinais Planalto, Panorama e Bacabal de estradas praticamente 

abandonadas há muito tempo, sendo Bacabal a pior de todas, de modo que se não unir forças 

para colocar em prática essa ideia de uma equipe de máquinas começar da região na divisa com 

Rurópolis, ficarão sem atendimento novamente, pois quando estiver chegando ao final, o inverno 

já terá começado novamente. Colocou-se a disposição e pediu que os moradores da região 

também cobrem nesse sentido, pois é uma questão de justiça com esses moradores, observando 

que as primeiras vicinais são mais bem-feitas, as que ficam para o final não são bem recuperadas. 

Disse ter vergonha de andar naquela região, onde teve uma votação muito boa e prometeu que as 

máquinas iriam no ano anterior recuperá-las e não foi, tendo dito que se neste ano as maquinas 

não forem que lhe procurem que irão a prefeitura, pois esse ano não passa sem a recuperação 

dessas vicinais, no entanto já vieram, não conseguiram falar com a Prefeita, mas falaram com o 

Secretário Municipal de Infraestrutura, o qual deve repassar a ela o que foi conversado. Ressaltou 

morar a doze quilômetros dentro de uma vicinal e sabe o que é sofrer. Crê que quando os 

moradores vêm, não é somente para passear, razão pela qual precisam dar apoio. Disse que estará 

nos próximos dias na cidade e continuará cobrando para que o que foi prometido pelo secretário, 

seja cumprido e caso não aconteça esta casa estará de portas abertas para recebe-los e ajudar, 

acreditando que não será necessário, pois será cumprido. Quanto a solicitação dos moradores 

para uso da tribuna achou que seria mais produtivo reunir após a sessão, quando poderão dialogar 

melhor, como será feito. Após passou-se a Ordem do Dia. O primeiro secretário apresentou o 

Projeto de lei nº 260/2018, de proposição do Vereador José Sandeney Marques Monteiro, que 

“Dispõe sobre a criação, composição, competência e funcionamento do Conselho Municipal de 

Esporte e lazer”. O Senhor Presidente determinou encaminhamento as comissões competentes. 

Após passou-se a apreciação de matéria que será discutida e votada. Na tribuna o Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim apresentou Requerimento nº 023/2018, de proposição sua e do 

Vereador Vilmar Ferreira da Silva 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. A relatora da Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável pela tramitação da matéria. Colocado em 

discussão o Parecer. O Vereador Denilson solicitou que seja incluído no parecer o nome do 

Vereador Vilmar, também autor da proposta. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 
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Colocado em discussão o Requerimento. Discutido, foi o Requerimento aprovado por 

unanimidade. Após o Vereador Nelson Fetisch reiterou requerimento verbalmente apresentado 

na sessão passada para, considerando a aprovação da Resolução nº 019/2018, seja antecipada a 

eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2019-2020 para a próxima segunda-

feira, dia quatorze de maio de 2018. Colocado em discussão o requerimento verbalmente 

apresentado. O Vereador Marcione Rocha manifestou-se favorável. O Vereador José Sandeney 

manifestou-se favorável, porém ressaltou preocupação, esperando que a eleição não seja feita 

com atropelos, considerando que fizeram tudo de acordo com o Regimento Interno, porém sua 

preocupação é que nas legislaturas futuras logo após a posse o presidente já coloque em 

discussão eleição para a composição da mesa no segundo biênio, ficando uma situação um pouco 

desagradável para os legisladores, não sendo uma situação agradável para os vereadores. 

Enfatizou estarem no décimo sétimo mês dessa presidência, manifestando-se de acordo com a 

eleição, porém preocupação com a situação apresentada. O Senhor Presidente compreendeu a 

preocupação do Vereador José Sandeney, sugerindo que no momento em que o Regimento 

Interno for corrigido que já se corrija a situação.  Manifestaram-se ainda o vereador Denilson, a 

Vereadora Raimunda e os vereadores Nelson, Werles, Raimundo e Evaldo. O Vereador Marcione 

aproveitou para registrar sua pré-candidatura à presidência da Casa. Colocado em votação o 

requerimento do Vereador Nelson Fetisch para que a eleição da Mesa da Câmara para o biênio 

2019-2020 seja realizada no dia quatorze de maio de 2018. Aprovado por unanimidade. O Senhor 

Presidente sugeriu que os trabalhos na próxima semana sejam em prol da eleição, não sendo 

incluída outra matéria na pauta. Colocou em votação a ata da nona sessão ordinária. Aprovada por 

unanimidade. Informou que após a sessão estarão reunindo com o Senhor Barbosa e moradores 

do Planalto. Apresentou convite do Ouro Verde para torneio de futebol no próximo dia vinte de 

maio. O Vereador José Sandeney informou que o Secretário de esporte marcou reunião na 

Comunidade Ouro Verde e posteriormente estará procurando o Senhor Presidente e Vereadores 

para realiza-la. O Vereador Evaldo informou que no sábado a comunidade Ouro Verde reuniu e 

pediu para a igreja o barracão para realizar essa festa, pedindo a colaboração dos senhores. Após 

o Senhor Presidente observando não haver nada mais a tratar, desejou um bom retorno e 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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