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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos vinte e um 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 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), 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, cumprimentando e 

agradecendo as pessoas presentes. Apresentou a pauta da sessão. Realizou inscrição para uso da 

tribuna, concedendo-a a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues. Esta cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, desejando a todos um excelente dia e uma ótima semana de 

trabalho. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa para discutir e vê 

andamento do município. Cumprimentou os policiais da polícia Civil pelo atendimento rápido em 

situação ocorrida na Vila Lote Dez na última quinta-feira. Referiu quanto ao trabalho de 

fiscalização que os vereadores devem fazer, dizendo que tudo chega primeiro aos vereadores, pois 

são quem estão mais próximos da população. Enfatizou estar chegando o verão, aumentando a 

pressão por planejamento da gestão, que vem solicitando e cobrando para quando chegar ao 

verão não aconteça tumulto de pessoas reivindicando o que é direito dos moradores e 

compromisso da gestão, solicitando ao Secretário de Infraestrutura que faça planejamento e sente 

com os vereadores para discutir a respeito do trabalho nas estradas vicinais e Vilas, considerando 

que o inverno foi longo e ficaram todas intrafegáveis e agora os moradores começam a fazer 

cobranças constantes que quando as maquinas irão para determinadas vicinais e havendo 

planejamento evita o tumulto de pessoas se deslocando de suas vicinais para a cidade para querer 

saber a respeito, pedindo que seja feito planejamento para que possam dialogar com as 

comunidades evitando esse tumulto a cada segunda-feira. Lembrou que após a sessão irão sentar 

com os coordenadores do SINTEPP para que possam também ficar informados do que está 

acontecendo na educação e como estão os trabalhos do sindicato. Colocou seu mandato a 

disposição para contribuir na medida do possível com o que estiver ao seu alcance e não estando, 

solicitará a quem compete ou tem o compromisso de solucionar os problemas, pois tem muitos e 

precisam encontrar uma forma de saná-los. Desejou uma excelente semana, e agradeceu. A seguir 

foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia com saúde e por estar iniciando mais um dia de 

trabalho. Agradeceu as pessoas presentes, acompanhando os trabalhos. Referindo-se a eleição da 

Mesa Diretora para o biênio 2019-2020, ocorrida na sessão passada, agradeceu a todos que 

depositaram a confiança para o mandato de mais dois anos como vice-presidente desta Casa. 

Mencionou sobre o Programa Luz para Todos, a respeito do quê vereadores vem cobrando desde 

o ano anterior e na sexta-feira a empresa esteve na cidade, indo verificar a vicinal cinquenta e 

nove, manifestando satisfação, pois irá atender pessoas que ainda não foram beneficiadas com 

energia elétrica, informando que segundo a empresa já está com a ordem de serviço para iniciar 

os trabalhos nesta vicinal, acreditando que será realizado, ressaltando que é dever do vereador 

cobrar para que possa acontecer. Informou que na última quinta-feira aconteceu reunião do 

Conselho de Direito e sete entidades participaram e estarão contribuindo com o município. 



108 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 13ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

Relatou situação de contas de energia no município, muitas pessoas com problemas e a situação 

da Câmara a respeito do quê já conversaram com o supervisor de Altamira, Sr. Udson, ficando de 

tomar providências, mas estando muito lento. Referiu sobre as muitas demandas no município, o 

que é dever do vereador cobrar e buscar melhorias pois para isso foram eleitos é o dever. Referiu 

sobre a operadora Claro que há mais de três dias não funciona; e a internet que paga e também 

não funciona de modo adequado, dizendo que se está contribuindo deve ser atendido de modo 

adequado. Mencionou sobre mais uma alta no combustível, o que disse ser um absurdo, 

ressaltando que a gasolina está no município a cinco reais e quarenta e seis centavos, o preço mais 

alto do país, sendo ruim, pois já ouviu na fala de vereadores que é preciso vender a moto para 

pagar a gasolina e quem tem um carro talvez não consiga abastecer, absurdo que vem 

acontecendo no país e deve-se tomar providências. Agradeceu a Deus pela oportunidade e saúde, 

desejando a todos uma ótima semana, e agradeceu.  A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou o 

governo pela grande luta em buscar convênios e melhorias para o município, destacando licitação 

de dezenove quilômetros de asfalto para nosso município, dizendo que as vezes não acredita, 

porém lembrou que anteriormente também não acreditavam no Tramoeste e no asfalto e 

chegaram, devendo, portanto ter esperança, pois irá mudar a vida de Placas, esperando que 

aconteça o mais rápido possível, parabenizando a Prefeita por correr atrás dos projetos para o 

município, dizendo que quando for para elogiar, elogia e quando for para cobrar, também o fará. 

Registrou sentimentos a família do Senhor Valdir Otobelli pelo seu falecimento e a família do 

Claudio, pelo falecimento de sua sogra, na Vicinal do Elmo. Lamentou incidente ocorrido no último 

domingo, dizendo que é preciso dar basta em mortes/assassinatos, fazendo-se necessário que a 

polícia intervenha mais nessas situações, mencionando ter visto nota que no Estado do Pará está 

intensificada a situação da segurança, esperando que Placas não seja diferente, que venha uma 

ação rápida para que possa solucionar e trazer tranquilidade para a população, que esta 

assustada. Informou que na presente data a Previdência Social está mudando vários meios de 

atendimento de benefícios aos cidadãos, podendo fazer alguns, diretamente pela internet, sem 

necessidade de ir a uma agência, como salário maternidade, quando tem um vinculo 

empregatício, tendo seus direitos registrados e homologados pelo INSS, as pessoas que estão em 

período de carência, pedindo aos cidadãos placaenses que se organizem com documentos, 

principalmente o segurado especial, apresentando o ITR, que já é informado diretamente ao INSS 

e os que são contribuintes urbanos que precisam ter idade somada de trabalho com a sua, sendo 

mulher, de oitenta e cinco anos e sendo homem, noventa e cinco anos, devendo ter a idade 

mínima de quarenta e cinco anos, se mulher e cinquenta e três, se homem, ratificando a 

importância de se organizarem e continuar contribuindo. Fez alerta ao governo, ressaltando ser do 

PSDB, mas não comunga com o que está errado, como alugueis de imóveis em atraso, o que nem 

sempre chega a esta Casa, a não ser quando está no extremo, citando que existem 

aproximadamente quatro meses de aluguel atrasado, como o local onde funciona a escola de 

música que cortaram a energia porque não estava sendo paga, situação que não apoia, devendo 

fazer valer o direito de cada um, pois a pessoa que aluga é porque precisa e a prefeitura porque 

não tem outro local, então deve manter em dia, devendo o locatário cumprir com as obrigações, 

lamentando por ter que fazer esse registro, mencionando que o local onde funcionam as 

secretarias de meio ambiente e de agricultura está prestes a fechar porque o aluguel e a energia 

não são pagos direito, pedindo que a pessoa responsável por esse setor cumpra com suas 



109 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 13ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

obrigações. Falou que não é porque é vereador da base que ficará calado, pois não concorda com 

isso, pedindo que faça funcionar esse setor, pois já basta os descasos que acontecem, é preciso 

trabalhar com decência e ordem, pessoas que trabalham nos veículos que não recebem, dizendo 

que não alugue se não tem condições de pagar, porque as pessoas que alugam precisam receber. 

Disse que fala porque se sente magoado, citando caso de pagamento do mês de dezembro que a 

justiça autorizou a pagar, se não puder pagar de uma única vez, negocie a forma de pagamento, 

mas que cumpra com seus compromissos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou 

agradecimentos aos vereadores que confiaram na sua pessoa, elegendo-o a segundo secretário, 

eleição esta, antecipada porque via nos bastidores conversas que diziam respeito até mesmo a sua 

pessoa, sendo realizada para que essa casa voltasse a andar e fazer os trabalhos como deve ser 

feito. Enfatizou haver sido enviado plano de trabalho para esta Casa, no qual menciona que entre 

cinco a dez de maio as máquinas começariam a trabalhar na vicinal do Arrependido e até o 

momento não está sendo atendida, tendo sido informado que na presente data estará indo um 

trator para a Vicinal e as outras máquinas somente irão quando concluir o serviço da rua, 

questionando como essas máquinas chegarão se no posto só libera o óleo duas vezes por semana, 

como ocorreu no mês passado, mencionando que na presente data o secretário tem quatrocentos 

litros de óleo para trabalhar e irá acompanhar no portal da transparência a nota do posto 

referente ao mês passado para vê valores, considerando que não ficou dez dias liberado o 

combustível e conta com os senhores vereadores para fiscalizar. Mencionou que esteve no posto 

de combustível por cinco vezes durante uma semana e destas, somente duas vezes o óleo estava 

liberado. Acredita que em breve estará no portal da transparência e irá fiscalizar. Desejou um bom 

dia a todos, e agradeceu. A seguir manifestou-se o Vereador Evaldo Lima Machado (da mesa). 

Cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Registrou a presença do Presidente desta Casa a 

Comunidade Ouro Verde, sendo muito bem recebido por aquela comunidade e onde aconteceu 

grande festa para arrecadação de recursos para o esporte e para a igreja católica, sendo uma festa 

muito bonita, vendo que o povo está aliado a você, o que o deixa feliz, assim como pela união 

daquele povo. Agradeceu a senhora prefeita pela ajuda a comunidade. Falou que as coisas devem 

entrar no trilho, do trabalho e da verdade, esperando que no verão, o governo se organize, as 

coisas deem certo e os vereadores parem de pegar tanta pressão, e agradeceu, pedindo a 

proteção de Deus. Adiante foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. manifestou-se solidário as cobranças dos Vereadores Denilson e 

Vilmar. Enfatizou que gostaria que a Câmara tomasse posição com relação a máquinas alugadas 

pelo município, enfatizando ser um problema sério, pois duas máquinas do patrimônio público 

encontram-se no “cepo” no pátio da garagem, enquanto máquina alugada passa mais tempo 

quebrada do que trabalhando, citando que as carregadeiras alugadas são uma forma de lavagem 

de dinheiro, pois não trabalham e não está tendo combustível para abastecê-las, nem mesmo para 

realização da limpeza da rua, questionando se dispensando as alugadas não daria para abastecer 

as do município para fazer os serviços da rua e voltar a trabalhar nas estradas vicinais, e até o 

momento não se sabe o dia em que entrarão nas estradas vicinais. Mencionou que os moradores 

da vicinal duzentos e trinta e cinco fizeram mutirão com alavancas de ferro e picaretas arrancando 

pedras da estrada, tampando valas para que o carro dos alunos possa trafegar. Disse ser uma 

vergonha ter outros travessões como aconteceu no Sombra Santa, os moradores terem que se 

reunir e trabalhar com carrinho de mão, picareta e alavanca para tampar buracos e arrancar 
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pedras nas vicinais, quando tem máquinas alugadas, ganhando sem trabalhar, uma carregadeira 

que nunca viu trabalhar e as outras de maior porte que só vivem quebradas e os mecânicos estão 

trabalhando exclusivamente com as máquinas de particulares, enquanto as da Prefeitura não 

estão sendo arrumadas, o que considera farra com dinheiro público, dizendo ficar com pena dos 

moradores das vicinais que tem que ficar arrancando pedras para trafegar, enquanto o dinheiro 

está sendo jogado fora. Referiu sobre ponte para a vicinal cinquenta e nove e sobre o projeto feito 

pela engenheira Victória de ponte de 15 metros, mencionando que quando o rio está cheio sai de 

seu leito, se estendendo até cem metros, dizendo que somente a caixa, onde deveria fazer a 

ponte, são trinta metros e uma ponte de quinze metros, vai compensar o restante com aterro, 

represar o rio e propriedade serão inundadas. Disse vê preocupação da Prefeita em correr atrás da 

Defesa Civil, porém questionou como vai construir uma ponte represando o rio para criar mais 

problemas, desculpando-se com a engenheira ou quem a contratou, pois não tem capacidade para 

fazer um projeto desse, citando que quando o rio está cheio chega até sete metros de altura acima 

da ponte que existe no local, que tem dezoito metros de comprimento. Falou que se a engenheira 

não tem condições, deveria pedir informações para saber o que esta fazendo, mencionando que 

na vicinal da sessenta, no primeiro igarapé, estreito, colocou uma ponte de vinte metros, no Rio 

Curuá-Una, na Vicinal do Macanã, onde o volume não dá a metade do Rio das Pedras a ponte é de 

quarenta e cinco metros, não sendo necessário dizer mais nada, apenas que a engenheira não tem 

capacidade e não quer tomar conhecimento, lamentando por ser mais um funcionário sendo 

pago, sem ter responsabilidade com aquilo que foi colocado para fazer. Falou que deu uma 

entrevista no rádio, pela qual foi criticado pelas pessoas do governo, pois a Polícia Militar estava 

sem carro e considerando os vários homicídios ocorridos na cidade e só pelo fato de um bandido 

saber que o veículo da Polícia está quebrado é oportunidade que quer para estar na rua, fazer o 

que bem entender e colocar os moradores em risco, tendo cobrado da Prefeita que 

disponibilizasse um carro até que a viatura que estava no conserto chegasse, respondendo que é 

responsabilidade do Estado, o que é do seu conhecimento, porém disse que na situação, de dois 

ou três dias não vê motivo para que a Prefeita não ceda uma caminhonete para a polícia trabalhar, 

dizendo ter sido criticado por pessoas da gestão pela cobrança. Falou que várias vezes colocou seu 

carro a disposição da polícia, o que não pode fazer agora, tendo em vista está quebrado. Disse ser 

desinteresse total do governo pela sociedade, pois não custa disponibilizar um carro por dois ou 

três dias para a polícia trabalhar para inibir assaltos e a gestão não teve intensão de ajudar, 

dizendo que iria buscar junto ao Estado, de modo que quando conseguir a viatura já estará de 

volta. Desejou um bom dia a todos e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou a 

semana de combate a violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes, culminando no 

dia dezoito de maio, data em que aconteceu um crime que chocou todo o Brasil, no Estado do 

Espírito Santo e que as pessoas que o praticaram não foram punidas, não sendo um dia para se 

comemorar, mas para lembrar esse crime bárbaro contra uma criança, crimes que também 

acontecem no município e a justiça trata sobre sigilo, não chegando ao conhecimento da 

população, mas quem trabalha no sistema de proteção toma conhecimento, garantindo que em 

Placas os números de crimes contra crianças e adolescentes são bem alarmantes, ressaltando ter 

sido conselheiro por três mandatos e os crimes acontecem, lamentando a situação, parabenizando 

a equipe do CREAS que mobilizou a caminhada. Registrou ter acontecido na última quinta-feira a 

eleição do Conselho de Direito, órgão que formula políticas públicas voltadas a criança e 
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adolescente, sete entidades participaram, o resultado ainda não foi publicado e estarão atuando 

na rede de proteção juntamente com o Conselho, o CREAS, Polícias Civil e Militar, Ministério 

Público, entre outros, em defesa dos direitos da criança e adolescente, parabenizando os eleitos. 

Manifestou preocupação com crimes que tem acontecido nos últimos cinco anos e não visualizam 

os culpados, apelando a Polícia Civil para que encontre uma forma de chegar até esses culpados, 

pois tornam-se a mercê desses maus elementos, destacando crime bastante aterrorizante 

ocorrido no salão do “Lorinho” e outro na praça, dizendo que pessoas que se metem com coisas 

erradas são assassinadas, mas pessoas inocentes estão sendo atingidas também, dizendo que as 

pessoas tem evitado ir na praça ou sair, preferindo ficar em casa, pois os crimes estão 

acontecendo dia após dia e a polícia precisa tomar providencias para dar um basta nisso. Registrou 

ter acontecido nesta Casa na última quarta-feira reunião com os prefeitos do Consórcio Belo 

Monte, representante dos onze municípios, registrando a presença do Presidente da AMUT, sendo 

uma reunião bastante proveitosa, tendo sido abordado vários assuntos, destacando a união para 

cobrar o que é em prol da região oeste do Pará, como o asfalto da Transamazônica e do trecho no 

sentido Tucuruí, mencionando que haverá reunião com o Governo Federal quando levarão essas 

demandas, sendo uma boa iniciativa, parabenizando os prefeitos que estão cobrando melhorias 

para a região; e a divisão do Estado do Tapajós, tendo o representante de uma entidade feito uma 

explanação sobre situação de votos, onde nossa região tem noventa por cento dos votos 

requerendo a divisão do Estado, crendo que se acontecer será muito bom, pois Placas está muito 

distante da capital, o que dificulta resolver algumas questões voltadas ao município, mencionando 

que em outras regiões sai de uma capital está dentro de outra, devendo brigar para que essa 

divisão possa acontecer. Parabenizou o Presidente Gilberto pela eleição para o segundo biênio, 

mostrando que fez um excelente trabalho e teve a confiança dos demais vereadores para se 

reeleger presidente desta Casa, tendo conduzido e conduzirá muito bem no segundo biênio, 

parabenizando o Vice- Presidente Werles que também se reelegeu e os Vereadores José Sandeney 

e Vilmar Ferreira que também ocuparão uma vaga na mesa diretora no próximo biênio. Informou 

que o Vereador José Sandeney fez cirurgia no olho, razão pela qual não está presente. Referiu 

sobre o programa Luz para Todos, lembrando que em viagem a Belém foi colocado que as vicinais 

Cinquenta e nove, Lote dez sul e Poeirinha seriam atendidas e na última sexta o representante da 

empresa esteve no município informando já ter ordem de serviço para iniciar a obra na Cinquenta 

e nove, acreditando que em breve os trabalhos serão iniciados. Referiu sobre pronunciamento do 

Vereador Denilson no que se refere a alugueis atrasados, mencionando que o funcionário da Celpa 

esteve no local para cortar a energia, sendo solicitado um prazo, imprimiu as faturas e levou na 

Prefeitura, tendo sido informado que havia sido pagos e posteriormente a energia foi cortada 

porque de fato não havia sido paga. Mencionou que os alugueis devem ser pagos, pois se a pessoa 

aluga é porque precisa, mencionando que no local onde funciona a escola de música está com 

quatro meses de aluguel atrasado, tendo o proprietário pedido ajuda para receber, citando que 

outros locais também estão com alugueis atrasados, dizendo que devem cobrar para que seja 

resolvido. Desejou uma boa semana a todos, e agradeceu. Após manifestou-se o Senhor 

Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou as pessoas que 

chegaram após a abertura dos trabalhos. Mencionou ter estado na região do Ouro Verde no 

último domingo, onde encontrou o Senhor Edson Azevedo, Mandim e Secretário de Esporte, 

passando uma tarde bem agradável na companhia dos moradores daquela comunidade, sendo 

muito bem recebido, percebendo a satisfação e alegria da população, tendo participado de jogo 



112 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 13ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

de futebol, porém disse que aconteceram algumas cobranças e dentre estas, ficou de vim alguém 

do Planalto, pois no dia em que estiveram nesta Casa ficou combinado de ir máquina para fazer 

serviço na vicinal e segundo informações foi somente até o meio da viagem e retornou, não 

acreditando e pedindo que os moradores viessem para conversar com o Secretário para saber se 

realmente está acontecendo, pois não acredita que uma máquina vai para uma vicinal que está 

cortada e volta do meio da estrada, manifestando seu apoio, informando que estará na 

comunidade Doze de Outubro, Vicinal Planalto, no próximo final de semana, convidando os que 

quiserem estar na localidade. Mencionou que retornando a noite foi informado sobre troca de 

tiros na ponte na vicinal do Nonato e morte de um cidadão. Falou que mortes sem solução e sem 

saber quem matou via quando criança em Minas Gerais e hoje acontecendo em Placas, o que 

preocupa, pois naquela época não tinha o poder de investigação e esclarecimento que tem hoje, 

era difícil a polícia descobrir situações semelhantes a essa. Disse que nas cidades vizinhas Placas 

está com fama de violenta, pelas situações que estão acontecendo e sem explicação. Falou que 

situações ocorridas em sua cidade há anos atrás, só foi resolvida com interferência da Força 

Nacional, questionando se será preciso acontecer isso aqui também, mencionando que em uma 

semana foram mortos três na cidade e um em vicinal, mas devem pedir a Deus para que essas 

pessoas parem de querer fazer o mal. Comunicou que após a sessão reunirão com o SINTEPP para 

ouvi-los e vê até que ponto poderão ajuda-los e comunicou ainda aos Senhores Vereadores que na 

próxima semana provavelmente não haverá sessão, tendo em vista que acontecerá oficina em 

Itaituba, no período de 28 a 30/05/2018 para a qual inscreveu os vereadores que compõe as duas 

comissões que irão trabalhar na reformulação da LOM e Regimento Interno desta Casa, tendo em 

vista que o evento tratará a respeito. Após passou-se a Ordem do Dia. O primeiro secretário 

apresentou Projeto de Lei nº 259/2018, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2019 e dá outras providências”. Determinou o Senhor Presidente encaminhamento as 

comissões competentes. A seguir o Senhor Presidente apresentou solicitação do Senhor Francisco 

Trindade Lucinda Barbosa para uso da palavra na tribuna, concedendo-a. Este cumprimentou o 

Senhor Presidente, parabenizando-o pela reeleição e demais componentes da mesa e vereadores. 

Falou da honra de usar a tribuna. Falou que vem a cerca de dezessete anos brigando por melhorias 

para o bairro São Francisco, que parece está esquecido, mencionando ter protocolado oficio nesta 

Casa no mês de janeiro a respeito. Informou que são nove ruas e não possui uma nenhuma 

iluminada, enquanto que todos os consumidores pagam. Referiu que em encontro de prefeitos 

ocorrido na semana anterior, o qual disse ser muita “baboseira” e que a realidade é outra. Referiu 

ainda sobre noticia de aumento do petróleo, já tendo caminhoneiro em greve, dizendo que se 

estes fizerem greve a população passará fome, pois muito do que se consome aqui vem do sul. 

Informou sobre diretoria da Associação composta, agradecendo os vereadores Werles, Nelson e 

José Sandeney que aceitaram compor essa chapa, pois precisa de pessoas que possa ajudar e fazer 

algo pelo bairro. Informou que o bairro possui seiscentos e vinte quatro lotes até o linhão, 

questionando como pode ser invasão, lote entregue aos parentes do Leonir e passou-se anos e 

não se fez nada, questionando quem é o responsável pela invasão, mencionando que a invasão 

começou no governo Daniel Capitani que abriu as ruas, outro prefeito colocou energia, outro 

construiu posto de saúde. Mencionou que na sua rua possui um buraco grande que cabe esta Casa 

dentro. Referiu sobre a agricultura, sobre seu interesse de levantá-la, mas ao invés disso a 

administração municipal troca de secretário, “tirando um que não entendia nada e colocando 

outro pior”, já tendo falado à prefeita. Disse ter visto vereador chorando pela Vicinal Planalto, pois 
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quer bem do povo dali e de Placas. Mencionou acreditar na Prefeita Raquel, porém disse que tem 

Vereador eleito com dinheiro do povo, dizendo que o povo de Placas não aguenta mais, dizendo 

que aqui estão matando e no rio mataram foi uma vereadora e o motorista no meio do povo e 

seria candidata a Deputada Estadual. Espera que os vereadores olhem com carinho pelo Bairro São 

Francisco, onde não possui uma lixeira, sendo área de invasão, mas já residem ali há anos, 

questionando pelo prefeito e vereadores para legalizar. Apresentou a chapa da Associação do 

Bairro São Francisco, cujo lema é “Trabalho e mais trabalho e com progresso”, e agradeceu. O 

Senhor Presidente esclareceu que fez seis protocolos e em três vezes não compareceu, dizendo 

ser uma casa de lei, se solicita deve comparecer. Colocou em votação a ata da décima primeira 

Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocou em votação a ata da décima segunda 

Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Solicitou aos vereadores que permaneçam para 

conversar com a coordenação do SINTEPP  após o término da sessão, e 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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