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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA 

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos sete dias do mês deagosto do ano de dois 

mil e dezessete, 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 reabertura dos trabalhos ordinários no segundo 

semestre e tratar demais assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora 

peloVereador Gilberto Matias Rodrigues-PMDB - Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD - 

Vice-Presidente e Denilson Rodrigues Amorim-PSDB - Primeiro secretário. Presentes os 

Vereadores José Ferreira de Carvalho-PT, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcelo Wilton 

Rodrigues Leal-PSC, Marcione Rocha Ribeiro-DEM e Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB. À hora 

regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, sendo a primeira neste segundo 

semestre, pedindo a iluminação e as bênçãos de Deus para que possam tomar as decisões certas, 

pedindo ainda proteção para todos. Ressaltou não haver matéria em pauta para esta sessão. 

Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, passando-a ao Vereador José Ferreira de 

Carvalho. Este na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. 

Ressaltou ser esta a primeira sessão após o recesso, desejando que seja um semestre de trabalho 

produtivo e de acordo com o que a população merece. Mencionou que durante o recesso visitou 

diversas comunidades, dentre essas Sombra Santa e Santa Rita, onde acontecerá no próximo 

domingo a posse da nova diretoria da associação desta comunidade; esteve olhando a situação 

das vicinais, ouvindo a população, sendo que as principais reclamações é com relação as estradas, 

mencionando que a Vicinal do Cento e quarenta está em uma situação precária, sendo 

aproximadamente sessenta quilômetros e a cada cinco quilômetros tem um ramal e todos eles 

estão precisando ser melhorado e os moradores ansiosos para que essa recuperação seja feita e a 

comunidade esperando que o governo realize. Informou haver estado na vicinal do Cento e 

quarenta e cinco e do cento e Cinquenta e um, onde o trator está trabalhando, reabrindo cerca de 

oito quilômetros, ressaltando a necessidade de melhoramento com a patrol para que a vicinal 

fique trafegável. Ainda no Cento e cinquenta e sete pede-se ao governo que não deixe os 

moradores na buraqueira durante todo o verão; no Codó está precisando de melhoria, no Galvão a 

vicinal está em bom estado de conservação, tendo havido parceria entre HP e governo municipal 

para melhoria. Referiu sobre a situação política no país e como representante do Partido dos 

Trabalhadores nesta Casa relatou a respeito da situação política nacional, estadual e municipal. 

Disse que fala-se que o Juiz Sergio Moro está fazendo grande combate a corrupção, porém disse 

que está fazendo uma guerra contra o Partido dos trabalhadores, porque ele e outros sabem que 

se não fizer essa campanha o ex presidente Lula voltará a ser presidente novamente e melhorará a 

situação para os trabalhadores e isso ele e as elites patronais não querem, mencionando que 

frentes ruralistas têm medo que o PT volte a governar, pois querem trabalhadores escravos e 

massa de manobra, porque se quisessem fazer combate a corrupção já teriam sido construídos 

presídios para prender quase todos os políticos, olhando como está a contaminação entre os 

partidos PSDB, PMDB, DEMOCRATAS e outros, não concordando quando o Poder judiciário diz que 

está fazendo combate a corrupção, mas sim, fazendo uma guerra contra o Partido dos 

trabalhadores e principalmente a pessoa do ex-presidente. Falou que no Estado do Pará, esse 

novo governo é o governo da matança, pois quase todos os meses acontece um massacre, 

inclusive no meio rural, os camponeses perdendo a vida porque os latifundiários estão mandando 

matar e fazendo massacres contra os trabalhadores, sendo este, o Estado campeão de massacre 
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de agricultores, principalmente nas áreas de assentamento, apresentando seu repúdio a essas 

atitudes e esses feitos que estão ocorrendo. Referindo-se ao município falou que não acha ruim 

trabalhar com a Prefeita Raquel e sua equipe de governo, porém falou que de uns dois meses para 

cá a coisa pegou, citando que a classe trabalhadora da educação está sendo pisada, massacrada de 

uma forma brutal e continua dizendo que isso não é correto, que isso não é para governo popular; 

as pessoas que a elegeu, que fez campanha, estão levando um “chute na bunda”. Falou que os 

trabalhadores da educação precisam ser mais respeitados, deixando seu repúdio a essa situação e 

manifestando seu apoio aos professores que continuam em greve, dizendo que greve é uma 

ferramenta importante, quando correta. Ressaltou está havendo ameaças, inclusive nos pólos no 

interior, de colocar contratados caso os efetivos não voltem ao trabalho, pois se não o fizer os 

alunos não irão concluir o ano letivo, dizendo ser conversa esfarrapada, questionando que farsa é 

essa, pois se veem dias sem ter aula por falta de transporte, devido a problema ou porque faltou 

óleo diesel, quando alunos ficaram de semana sem aula na Escola Padre Antônio, na BR 163 e hoje 

porque os trabalhadores estão reivindicando seus direitos estão sendo ameaçados, manifestando 

seu apoio e dizendo para o governo que funcionário, principalmente a categoria da educação que 

é a mola principal da nossa sabedoria e pensamento, precisa ser tratado com respeito, educação e 

com salário digno, porque trabalhador da educação não tem tempo para plantar uma roça, pois 

sua roça é na escola. Ao governo falou que terá seu apoio quando tratar trabalhador com 

dignidade e respeito. Desejou uma boa semana a todos e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a 

tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou  Vereadores e pessoas 

presentes. Registrou sentimentos a família da avó do Guilherme, que faleceu neste final de 

semana. Agradeceu a presença de moradores da vicinal Planalto, informando que esta Casa já 

enviou comissão a Altamira e em breve estará indo a Belém para verificar a situação de ampliação 

de rede e conclusão no município, visto que o programa de eletrificação rural está previsto para se 

encerrar no próximo ano de 2018 e querem que todos do município sejam atendidos, 

mencionando ter recebido relação da comunidade do Planalto e ter repassado para o Vereador 

Raimundo, tendo em vista que estava viajando para onde sua mãe, considerando não está bem de 

saúde. Solicitou desta Casa e dos Vereadores posição sobre energia da Celpa, tendo em vista está 

vendo cidadãos pagando talões absurdos, valores que não correspondem ao dia a dia de cada um, 

devendo chamar a responsabilidade, convocar o Ministério Público, os representantes da Celpa e 

a comunidade para mostrar o que está acontecendo, pois não pode ficar da forma que está, 

lamentando porque em Uruará sempre está em falta de juiz, mas devem trabalhar no sentido de 

realizar uma audiência pública para que possa ter solução. Referiu sobre a situação do 

combustível, ressaltando ter no município três postos e não entende a matemática, tendo em 

vista que os caminhões que fazem o transporte passam por dentro de nosso município rumo a 

Uruará e naquele município o combustível é mais barato, devendo haver algum problema, 

sugerindo a realização de audiência pública e que seja repassado ao Ministério Público para 

verificar o que está acontecendo no município, questionando ser um cartel ou o que está 

acontecendo? Disse não ter nada contra, parabenizando pelo trabalho prestado no município, mas 

a população não pode ficar a mercê, sofrendo e pagando preços abusivos no combustível, 

mencionando que ocorreu a suspenção do aumento que teve e Placas manteve os preços. Falou 

que se os vereadores, que são fiscais do povo, não estiver atento a isso vão estar sempre a mercê 

dessa situação. Colocou-se a disposição neste sentido. Registrou não ser contra o movimento 

realizado pela categoria da educação no município, porém disse que esta Casa tem que fazer o 
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trabalho com responsabilidade e transparência e sempre sentando com as classes, mencionando 

que nesta Casa tem uma comissão de Educação, que admira, respeita e apoia e responde pelos 

assuntos da educação, ressaltando que está a disposição para fazer o que for melhor pela 

população, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pelo recesso, porém disse que 

todos os dias estavam lutando por melhorias para o município, tendo se reunido por duas vezes 

em Altamira e outra em Santarém. Parabenizou a associação APA pelo campeonato realizado, 

tendo acontecido a final no sábado, tendo a honra de estar no time que foi campeão o São 

Lourenço que jogou a final com a equipe do Expedicionário, parabenizando todos os atletas que 

participaram desse campeonato, acreditando que todos ficaram contentes, também pela 

belíssima festa ocorrida na noite de sábado. Mencionou ter o time da Câmara participado de um 

torneio, o que disse ser importante para todos. Registrou a presença de moradores da Vicinal do 

Planalto, onde foi realizada uma reunião com relação a complementação de rede naquela vicinal, 

a respeito do que estiveram em Altamira levando representante da comunidade, dizendo que essa 

luta não é fácil, mas estão correndo atrás para que possam ser atendidos o quanto antes. Falou 

que estiveram na ETE e a Senhora Prefeita esteve com o Sr. Bressan, Diretor Geral, em Belém, pois 

é quem libera para que a ETE faça contratações e estão lutando para que aconteça, acreditando 

que logo irá se resolver. Em aparte o senhor Presidente informou está no email da Câmara 

cronograma das vicinais que serão atendidas de imediato. Prosseguindo o Vereador Raimundo 

falou que continuarão lutando para que as coisas aconteçam, assim como também a Senhora 

Prefeita tem lutado incansavelmente, crendo que até o final do ano muitas coisas irão acontecer 

no município, citando que há máquinas trabalhando em várias vicinais para garantir aos 

agricultores uma vida mais tranquila. Desejou um bom dia a todos e agradeceu a oportunidade. 

Em seguida foi a tribuna o Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal, quando cumprimentou Mesa 

Diretora, Vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas a todos. Referindo-se ao que 

está acontecendo, ressaltou que houve um projeto aprovado e os trabalhadores da educação 

estão em greve, enfatizando ser um direito constitucional, a Prefeitura precisa respeitar o direito, 

pois os servidores tem o direito constitucional de deflagrarem greve e se o governo entender que 

a greve tem aspecto de abusividade ou ilegalidade, que recorra ao judiciário que vai entender e 

julgar, porém disse que nenhum servidor pode ser perseguido de qualquer forma, pois está 

exercendo seu direito de greve porque entende que algo não saiu de acordo com o interesse 

coletivo. Falou ser um direito constitucional o qual respeita e acredita que se resolve sentando à 

mesa e negociando, que não adianta ficar com briga pessoal e conversas em redes sociais, mas 

ambas as partes conversando e cedendo onde tem que ceder e sem isso não vai haver 

entendimento, a tendência é que as coisas fiquem ainda mais grave. Conclamou o governo para 

que sente com a classe, converse, jogue limpo, mostre as contas e a folha, discuta o que é melhor 

para a nossa educação para que as coisas possam voltar a normalidade e os professores sejam 

respeitados em seus direitos. Falou que esta Casa aprovou e votou o projeto, mas acredita que a 

classe merece o respeito necessário, principalmente ouvindo-os e tratando com o maior respeito 

possível, mencionando ter havido muito desrespeito, xingamentos, o que tem atrapalhado. Disse 

que os professores, os trabalhadores da educação são pessoas de bem, são empenhados em seus 

trabalhos, são cidadãos que ajudam e contribuem para o desenvolvimento da cidade, do 

município e do país e devem ser respeitados como tal. Pediu ao governo que sente e converse 

com responsabilidade, analise, ceda onde pode e onde não puder, demonstre porque não pode, 
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pois acredita ser este o caminho para sair desse momento. Acredita que os servidores querem 

trabalhar, pois o que mais vê nas faixas desde o inicio da greve é “queremos dialogar”, dizendo 

que dialogar faz bem para todos, que o emudecimento do processo não leva a nada, prejudica o 

governo, o município, os alunos e os servidores, enfatizando que o que querem é que o governo 

negocie, estabeleça prazos, pois negociação se faz com papel escrito, com compromissos e 

responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Falou que agora não cabe mais a comissão, mas 

ao governo que deve ter a responsabilidade de sentar com a classe. Referiu sobre o sucesso da 

final do campeonato da APA (Clube Castanheira) parabenizando todos os sócios, em especial o 

amigo Rilson, mencionando que o time da Câmara participou, perdendo na final, dizendo que esta 

Casa está a disposição para apoiar no que for possível. Falou que iniciativas de cooperativismo, de 

associativismo ajudam muito para que o município melhore e se desenvolva em todas as áreas, o 

que parabeniza. Desejou excelente semestre de trabalho a todos os vereadores, entendendo que 

tem um desafio muito grande, devendo fazer acontecer as coisas que tem, como contas de 

Prefeitos desde a primeira gestão, as quais devem votar, fazer o trabalho que ao longo dessas 

cinco legislaturas não foram feitos. Desejou um bom semestre de trabalho a todos e que as coisas 

se resolvam com respeito a todos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro, quando agradeceu a Deus pela oportunidade de está em mais uma sessão 

ordinária depois do recesso, quando participou de alguns eventos esportivos e viajou resolvendo 

algumas situações do município. Parabenizou o Secretário de Agricultura pela excelente festa do 

Produtor rural realizada no espaço da AAP. Parabenizou ainda o Presidente do Clube Castanheira 

pela festa realizada no último dia cinco e evento esportivo, ressaltando a satisfação de participar e 

vê os demais sócios participando e contribuindo para o lazer placaense. Referiu sobre a situação 

do Ensino Médio que está ficando cada vez mais difícil, citando ter sido realizada uma reunião com 

a Edineia e Andreia e falaram que possivelmente os alunos irão perder o ano por falta de 

professores, mencionando que quatro professores assinaram contrato para iniciar os trabalhos no 

mês de agosto, mas até o momento não foram liberados ainda para iniciar os trabalhos na Escola 

Tancredo Neves. Falou que desde o inicio do ano vem lutando a esse respeito, já tendo vereadores 

e a Sra. Prefeita ido a Belém para tratar a esse respeito, mas até o momento não foi solucionado, 

ressaltando que os alunos estão sem professor de filosofia desde o inicio do ano e se não fizerem 

nada provavelmente irão perder o ano de 2017, o que é muito preocupante, sugerindo que 

reúnam-se mais uma vez para buscar posição perante o Governo do Estado, podendo entrar mais 

uma vez em contato, através do Senhor Presidente, com o Deputado Eraldo Pimenta e não se 

acomodar porque as aulas já se iniciaram, os professores que estavam no inicio do ano, os 

contratos venceram no dia primeiro de agosto e outros quatros já assinaram contrato, mas ainda 

não foram liberados para atuar  e segundo a Diretora precisa urgente de quatro professores para 

as disciplinas de Língua Portuguesa, história, filosofia e química.  Referiu sobre segurança pública a 

respeito do que já se falou muito, mencionando que a cerca de quinze dias começou novamente 

os roubos de moto, tendo final de semana que duas foram roubadas, moto do município foi 

encontrada em Pacajá, nesta semana foram roubadas uma pop e uma brós e próximo ao km 221 

aconteceu uma tentativa de furto e as pessoas foram esfaqueados, dizendo ser uma situação 

muito complicada, pois o município é muito extenso e a quantidade de policiais é pouca, 

tornando-se difícil ter uma boa segurança, pois a polícia faz o que pode, não sendo suficiente para 

amenizar a situação. Referiu sobre a greve dos professores, ressaltando ter sido aprovado um 

projeto que não foi a contento da categoria, não sabendo de que modo podem ajudar, propondo 
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reunião com os vereadores para que possam tomar algumas providências que talvez não sejam 

bem aceitas por todos e pelo Executivo, já que esta Casa aprovou o Projeto que possam fazer algo 

mais. Disse que a categoria está pronta para negociação e que a situação já virou pessoal, não 

querendo negociar com a Secretária de Educação, tendo a Prefeita viajado e passará a semana 

fora, sendo difícil sentar com a Prefeita e quase impossível com a Secretária de educação e 

Diretora de Ensino, porque não está tendo diálogo, de modo que gostaria de reunir e vê o que 

podem fazer com relação a situação, já que aprovaram o projeto que não foi a contento da 

categoria. Ressaltou que não serve comparar, mas esteve viajando por vários municípios, 

mencionando que Placas era modelo de PCCR, perdendo apenas para Porto de Móz, mas o que se 

vê é que o FUNDEB não tem condições de pagar o PCCR, contido na Lei 166, mas podem chegar a 

um consenso, podendo avançar, assim como conseguiram no projeto, não podendo impor, mas 

propor e certo de que irão colher bons frutos para a educação placaense. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade e desejou excelente semana a todos e agradeceu a oportunidade. A seguir 

manifestou-se o Senhor Presidente – Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando 

cumprimentou a todas as pessoas que chegaram após o inicio da Sessão, destacando a presença 

do Secretário de Agricultura, Sr. Gleison Santos, a quem desejou força, tendo em vista que sua 

mãe irá passar por cirurgia, desejando que tenha êxito. Agradeceu convite do Sr. Rilson para 

participar de festa organizada por ele e pelos sócios do Sítio Castanheira, onde foi muito bem 

recebido, sendo o segundo convite para que esta Casa participasse. Falou que esse tipo de evento 

sempre estará a disposição para dar apoio, ocorrendo tudo com tranqüilidade. Agradeceu o 

Secretário de Agricultura pela organização da I Festa Municipal da Agricultura Familiar realizada, 

esperando que no próximo ano possam ter mais espaço para levar o maior número de pessoas 

para esse evento. Mencionou ter estado na Vicinal Cento e cinquenta e um acompanhando trator 

que foi alugado para abrir estrada no final daquela vicinal, onde os moradores disseram em 

reunião que nem moto passava naquela localidade e onde tem grande produção de pimenta-do-

reino, tendo mobilizado através do Secretário de Administração e conseguido levar máquina. 

Esteve ainda na vicinal do Lama onde tem patrol dando melhorada na estrada, tendo solicitado ao 

Secretário de Administração e gostaria do reforço dos Senhores Vereadores para quando essa 

máquina sair desta Vicinal e Goianos, que fique naquelas vicinais próximas, as quais considera 

serem as mais problemáticas no município em termo de estrada e geralmente são as últimas 

atendidas ou quando ficam para o ano seguinte, pois começa o trabalho nas vicinais próximas da 

sede do município e quando vai chegando nas vicinais daquela região já se iniciou o inverno. 

Mencionou haver conversado com a Senhora Prefeita e com o Secretário, ficando acertado que os 

trabalhos seriam realizados por etapa, iniciando duas equipes, uma de cada lado até se encontrar 

ao meio e dando prioridade as vicinais mais ruins, mencionando ter sido muito cobrado a respeito 

das vicinais Panorama e Bacabal, as mais criticas do município e irá reunir com o Secretário de 

Administração para verificar a situação nessa região. Mencionou ter informação que nesta semana 

a patrol irá para a região do Nonato e Poeirinha, onde tem um local que necessita ser feito com 

trator, pois não é possível fazer com patrol, onde carro não roda de modo nenhum, enfatizando 

ser uma demanda muito grande, mas acredita que o governo vai conseguir e estará cobrando para 

que possam melhorar o maior número de vicinais, onde residem os agricultores, ressaltando 

também residir em vicinal, a qual também não está muito boa e ser muito cobrado, pois no 

entendimento de muitos por ser presidente da Câmara pode fazer o que quiser, dizendo não ser 

assim, que tem suas limitações, reunindo, fazendo o máximo para ajudar, articulando, cobrando, 
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requerendo, assim como os demais vereadores, citando que tem andando no município com o 

Secretário de Administração mostrando a situação das vicinais, das mais criticas, que necessitam 

de serem atendidas com prioridade, acreditando que até o mês de dezembro várias vicinais sejam 

melhoradas. Referente a energia informou que esteve em reunião em Altamira, quando foi citado 

que para agora só tinha programação para as vicinais do Planalto e Panorama, as demais não 

estão nesta etapa, tendo repassado para a Senhora Prefeita que falou com o responsável, 

mostrando a dificuldade de se colocar energia no período de chuvas e que garantiu que nestes 

trinta dias outras vicinais de nosso município serão incluídas nessa etapa do projeto, pois 

anteriormente o município só estava incluído no Art. 3º para colocar energia em algumas casas ao 

longo da BR. Informou que nesta viagem da Senhora Prefeita a Brasília esteve com o Sr. Bressan e 

irá encaminhar por email o cronograma de execução de obras no município de Placas. Convidou os 

vereadores para reunião após a sessão, informando sobre a ausência de vereadores a sessão, 

sendo Vereador Evaldo que foi ao hospital devido a problema de saúde, o Vereador Vilmar que 

viajou para Santarém onde passará com médico nesta tarde e o Vereador Nelson Fetisch que 

também não pode estar presente, agradecendo a todos que vieram. A respeito de sentar e tentar 

ajudar nas negociações com a categoria da educação que está em estado de greve, falou ficar 

constrangido, pois fizeram o que estava ao alcance desta Casa e se voltar a interferir na situação 

ainda assim os vereadores serão taxados de ruins, pois dificilmente tem o reconhecimento de que 

estão querendo ajudar. Falou que todos os municípios que entraram na justiça com ADIM 

ganharam e aqui evitaram esse recurso votando o projeto, mas mesmo assim vê a situação muito 

complicada, sabendo que o projeto está longe de ser aquilo que os professores almejam, mas as 

negociações feitas foi um pequeno passo, outras poderão acontecer, assim como podem reverter 

várias situações de projetos que são encaminhados a esta Casa. Referindo-se ao pronunciamento 

do Vereador José Ferreira a respeito de corrupção e prisão dos corruptos, dizendo ficar 

decepcionado com uma situação, pois concordaria em tirar o Presidente Temer, mesmo sendo de 

seu partido, pois seu pai lhe ensinou acima de tudo ser um cidadão justo e viver daquilo que ganha 

com seu próprio trabalho, observando que a oposição quer tirar o Presidente Temer, no entanto 

observou que está tramitando no Senado Federal e pedindo apoio para que assine documento 

para que ninguém que está sendo processado possa conseguir ser candidato a presidente da 

República ou a qualquer outro cargo e muitos dos que “jogam pedras” no Presidente não assinam, 

de modo que se fosse algo sério assinariam, enfatizando, no entanto que quem julga cada um é o 

eleitor. Disse que vê no município muitos cidadãos decepcionados com a política, dizendo que não 

irá votar mais, concordando muitas vezes, pois a situação é pior para o cidadão que está no fundo 

dos travessões. Referiu sobre segurança no município, dizendo ser complicado, tendo as pessoas 

medo de comprar uma moto, pois muitas vezes não tem nem o prazer de pagar toda, pois já fica 

sem a mesma, situação que ocorre todas as semanas no município, dizendo que além de motos, 

agora está sendo roubado carros, ficando cada dia mais difícil, devendo chamar novamente o 

comandante para conversar, pois trocar policial não resolve, pois a demanda do município é 

grande, tendo em vista ser um município muito extenso. Mencionou haver recebido notícia que o 

deixou animado, citando haver sido convidado para posse do novo gerente, o qual vem de um 

local onde tinha uma agência que movimenta menos recurso que no PAA de Placas, que já tem 

dez anos e não passa a agência, o que disse ter muita diferença, pois muitas coisas não podem ser 

feitas aqui, por não ser agência e conversando com o Gerente, este manifestou interesse em 

conversar com os vereadores, pois tem intenção de passar o PAA de Placas a Agência e isso 
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depende muito de força política, o que cabe aos vereadores ajudá-lo nessa situação, pensando em 

convidá-lo para uma reunião na segunda-feira após a sessão para tratar esse assunto. O Vereador 

Denilson referindo-se sobre violência falou que nessa viagem passou por cinco capitais brasileiras 

e a situação é no Brasil todo, é um problema nacional, dizendo que ainda moramos em um lugar 

bom, comparado ao resto do país, mas que precisam reunir para buscar melhorias. O Senhor 

Presidente referindo-se a respeito do preço do combustível falou que por onde andou e abasteceu 

o carro observou que Placas é o município onde tem o combustível mais caro da região, 

mencionando que nessas cidades grandes tem investigação para não se formar cartel para não ter 

concorrência e em nosso município não existe investigação e os preços estão iguais, devendo 

acionar a justiça para vê o que está acontecendo, mencionando que no dia em que aconteceu o 

reajuste os postos subiram os preços e quando foi derrubado o preço pela justiça esteve em um 

posto, onde foi informado que só poderia baixar os preços quando acabasse os combustíveis que 

estavam nos tanques, vendo a injustiça com o consumidor, pois na hora de subir, subiu com o que 

estava no tanque e na hora de baixar teriam que acabar o que estava no tanque, devendo verificar 

a diferença nos preços entre os municípios da região. Colocou em votação a Ata da 16ª Sessão, 

sendo aprovada por unanimidade, e observando não haver nada mais a tratar, desejou uma 

semana de muito êxito a todos, dizendo que esta Casa jamais irá se omitir em seu papel, sempre 

procurando ajudar aqueles que a procurarem, 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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