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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA
LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos quatorze dias do mês de agosto 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 apreciar Requerimentos e tratar demais
assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias
Rodrigues-PMDB - Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD - Vice-Presidente e Denilson
Rodrigues Amorim-PSDB - Primeiro secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado –
PMDB, José Ferreira de Carvalho-PT, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcelo Wilton
Rodrigues Leal-PSC, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch – SD, Raimundo Ribeiro da SilvaPSDB e Vilmar Ferreira da Silva. Às dez horas e vinte minutos o Senhor Presidente declarou aberta
a Sessão. Apresentou as matérias constantes na Ordem do Dia. Realizou inscrição para o uso da
tribuna pelos Vereadores, concedendo a palavra ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro. Este, na
tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou ser esta a segunda sessão após
o retorno do recesso e não ter usado a tribuna na sessão passada devido não estar bem da
garganta. Falou que durante esse período realizaram algumas ações e visitas. Agradeceu a Prefeita
Municipal tendo em vista que um dos requerimentos seu que está na pauta para votação já está
sendo atendido, que é a recuperação da Vicinal do Lama, agradecendo o Secretário de
Infraestrutura e também o Vereador Evaldo que é um dos Vereadores que representam a
localidade e fazendo parceria para fazer o trabalho do legislativo. Referiu sobre a situação de
colocação de energia que está parada e sobre a situação dos superfaturamento nas faturas dos
comerciantes, destacando que a Câmara Municipal também está sendo vítima desse furto da
Celpa, devendo marcar uma Audiência Pública o quanto possível para que possa discutir essas
questões com a Celpa, tendo em vista o descaso da empresa com os consumidores e com o
Programa Luz para Todos, já estando cansados de ir à ETE fazer cobranças e sem resposta positiva.
Citou ter uma empresa no município para atender setenta e seis famílias e destas setenta por
cento já foram atendidas, o que demonstra que a empresa Celpa está desatualizada da situação
do Programa Luz para Todos, no município. Falou que outra situação diz respeito ao escritório, que
em Altamira, Vereadores foram informados que o contrato já teria vindo para a pessoa que irá
prestar o serviço e que estaria aguardando uma avaliação para retornar a ser aberto o escritório
da empresa no município. Chamou a atenção dos Vereadores com relação ao atraso no início da
Sessão, de vinte minutos, observando que todos sabem do compromisso nesta Casa que é as dez
horas e as vezes tem que ir atrás de vereador nos gabinetes para começar a sessão, o que disse
não ser bom, ressaltando que o Senhor Presidente estava em reunião, atendendo um pessoal em
seu gabinete. Falou que esta Casa encontra-se em descrédito de muitos e aos olhos da população
placaense, informando, portanto que em momento algum vereador tem se escondido ou deixado
de fazer seu trabalho. Referiu sobre a situação da educação placaense, a respeito do quê acredita
que não devem se omitir de falar, mencionando que vereadores estiveram na semana anterior,
por três dias, reunidos com o Executivo buscando o diálogo, não tendo sucesso, assim como a
classe também não está tendo, esclarecendo que esta Casa não tem poder de caneta, tendo em
vista que não são ordenadores de despesas, mas fiscais e cobradores, assim como qualquer
cidadão, ressaltando que poderia abrir um processo por improbidade administrativa se houvesse
atraso no salário ou algo parecido, o que não está acontecendo, enfatizando que o que poderia ser
feito, fizeram, tentando dialogar com o Executivo. Em aparte o Vereador Marcelo informou que os
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vereadores já receberam várias denuncias do sindicato, conselho, mas nenhuma formal sobre
qualquer coisa que paire sobre a Prefeitura, dizendo que essas entidades têm toda documentação
necessária para denunciar, o que pode ser feito também por qualquer cidadão, pois somente
assim a Câmara poderá tomar partido da situação, de procedimento administrativo ou comissão
com o objetivo de investigar irregularidades, dizendo que se tem denúncia, que apresente que
será analisada por esta Casa. Prosseguindo o Vereador Marcione ressaltou já ter falado para
algumas pessoas que esta Casa não tem poder para fazer algo sem que haja denuncia formal,
estando a Comissão Permanente de Educação pronta a receber possíveis denuncias e enfatizou
que não é porque não estão no meio do movimento que não estão trabalhando, pois estão
tentando negociar com o Executivo e buscando melhor alternativa para que todos saiam
ganhando, pois hoje as crianças estão pagando o preço, deixando de ir para a escola e continuarão
fazendo o seu papel, dialogando, buscando melhor alternativa para resolver o problema. Pediu
iluminação e as bênçãos de Deus no decorrer desta semana para que possam trazer na próxima
sessão noticia que seja do agrado de todos, e agradeceu. Após passou o Senhor Presidente a
palavra ao Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que a dispensou, passando-a, então ao Vereador
Denilson Rodrigues Amorim. Este na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes,
destacando e agradecendo a presença da Secretária de Educação e Secretária Ajunta de Ensino.
Concordou com as palavras do Vereador Marcione quando diz que os vereadores podem apoiar,
mas não tem o poder para tomar decisões, dizendo ser a situação que está acontecendo
constrangedora para o pessoal da educação, mas também para o governo e querem uma solução
o mais rápido possível, pois quem perde são os alunos, estando os vereadores fazendo seu papel
com transparência, acompanhando os fatos, e se notificadas as Comissões tomarão providencias,
pois não sabem o que calado quer. Mencionou haver falado com a Sra. Prefeita, que está em
Belém em reunião na Celpa, tratando a respeito da energia rural e também vendo a situação da
contratação dos professores para o Ensino Médio, podendo talvez partir do município, passando a
solucionar vários problemas enfrentados pelos municípios, dizendo que querem trabalhar com
transparência. Falou que foram por muitos criticados, talvez não merecidamente, tendo em vista
que todos os vereadores têm feito seu papel de acordo com o que está ao alcance, com dedicação
a função que exerce, precisando ter entendimento, pois querem o melhor para a sociedade, não
fazendo de forma alguma ato eleitoreiro e político, tendo em vista que não estão em época de
eleição, mas procurando fazer o melhor para a população. Falou saber que gestão não agrada a
muitos, mas crê que é importante e principalmente no início de governo, ressaltando que hoje
existem muitas exigências as quais o município precisa se adequar, como com o TCM e Lei de
Responsabilidade Fiscal e não podem fugir de suas metas, caso contrário será penalizado com a
não vinda de recursos para o município. Citou que dias atrás a Prefeita teve que negociar, através
do REFIS, a dívida previdenciária em duzentas e quarenta parcelas, incluindo a negociação anterior
de onze milhões e os valores referente ao governo anterior desde julho de 2013, em torno de sete
milhões de reais, dizendo que se não fizesse o município não conseguiria sair do CALC ou tentar
convênios para o município, devendo as coisas serem transparentes, que não adianta omitir ou
esconder da população, pois há informações para todos. Falou que está sempre trabalhando para
o melhor do município, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva,
quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou está se iniciando a segunda
sessão do segundo semestre de 2017. Registrou ter estado na Celpa em Altamira, por solicitação
do Senhor Presidente, a respeito de situações que tem acontecido com a energia no município,
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como citado pelo Vereador Marcione, sobre o superfaturamento nas faturas, como nesta Casa que
de maio para junho saltou de cerca de mil e duzentos para quase cinco mil reais, chegando no mês
de julho, quando não teve expediente nesta Casa, a quase nove mil reais, situação que vem
acontecendo também com famílias que estão pagando até três mil reais e na Celpa os funcionários
dizem que o funcionamento do relógio está normal, tendo solicitado que tirasse foto do padrão e
enviasse para mostrar que estava regular, tendo solicitado que seja feito vistoria, pois não tem
condições de estar correto. Mencionou que nessa viagem também cobrou quanto a implantação
do posto de atendimento no município, o que já vem sendo cobrado desde o inicio do ano para
que não seja necessário o consumidor ter que ir a outro município verificar situações que podem
ser resolvidas no município. Mencionou que funcionários da CELPA estarão no município fazendo
esse trabalho e que a implantação do posto será tratada como prioridade e segundo informações
obtidas na ultima viagem a Altamira é que funcionará na Papelaria Estudante, mas que havia
algumas burocracias que estavam impedindo o funcionamento desse posto, tendo cobrado
novamente. Registrou ter estado na ETE, empresa que terceiriza o serviço de outras empresas
para construção de redes elétricas através do Programa Luz para Todos na zona rural do município
e esteve acompanhando a equipe da empresa na Vicinal de Sessenta fazendo levantamento,
verificando as casas que estão no projeto e ainda sem energia. Disse que olhando o projeto vê o
descaso, pois tem pessoas que foram atendidas há muito tempo e outras que ainda não foram
atendidas e que não estão no projeto, no qual constam cinquenta e seis famílias que deverão ser
contempladas na BR (Transamazônica) e Vicinal da Sessenta e outras, tendo sido quase todas
atendidas e as que não foram atendidas não estão no projeto, lamentando as dificuldades, tendo
em vista que estiveram em Altamira e Belém fazendo essas cobranças e na Celpa tem uma
informação, na ETE outra e quando as empresas chegam ao município encontra outra realidade,
lamentando a falta de respeito com o povo placaense. Referiu sobre a situação que está
acontecendo no município com os profissionais da educação, tendo os Vereadores se envolvido
desde o inicio com a situação do PCR no município, chegando até onde poderiam, até onde estava
ao alcance desta Casa e nem por isso deixaram de cobrar que se faça algo pelos profissionais do
nosso município, ressaltando que os grandes prejudicados estão sendo os alunos, torcendo para
que tudo seja resolvido da melhor forma possível e mencionando que o legislativo estará sempre
cobrando, porém disse que essa situação não depende só do legislativo. Agradeceu a Deus por
mais um dia de trabalho, desejando uma ótima semana a todos, e agradeceu a oportunidade.
Adiante o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Evaldo Lima Machado e retirou-se
do Plenário. Na tribuna o Vereador cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Falou que os
trabalhos na região da BR 163 têm acontecido, como na Vicinal Cento e cinquenta e um, onde
máquina está concluindo o trabalho. Mencionou que patrol está na Vicinal do Lama. Sobre a
manifestação mencionou que esta Casa votou o PCR da Educação e hoje a situação não depende
desta Casa, mas da gestora municipal, dizendo que o “problema não é mais nosso”, mas do povo
da educação, registrando a presença da Secretária de Educação e Secretária Adjunta, ratificando o
problema não ser desta Casa, citando ditado que diz que “quem pariu mateus que balance”. Falou
que como vereador do município sempre está ao lado da população, ao lado dos professores, mas
o que esta Casa de Leis deveria ter feito, já fez. Desejou boa vinda a todos, e agradeceu. Em
seguida foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores e
pessoas presentes. Relatou ter acontecido na última sexta-feira a Conferencia Municipal da Saúde,
na AAP, estando presente na abertura, quando foram abordados alguns pontos sobre melhorias
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para a saúde no município, que é referencia na região, parabenizando o Secretário de Saúde pelo
trabalho que tem realizado e toda sua equipe. Mencionou que está acontecendo na Vicinal
Cinquenta e sete a reforma da Casa Familiar Rural, que tem tido total apoio do governo municipal,
tendo em vista que o Governo do Estado nem sempre colabora com seu devido papel, sobrando
para o município fazê-lo. Referindo-se ao pronunciamento do Vereador Marcione, disse concordar
com a realização de Audiência Pública para tratar sobre o serviço prestado pela CELPA,
observando o descaso com que o município tem sido tratado, principalmente com relação a
leitura do consumo, registrando que pessoas que ganham um salário mínimo e recebendo fatura
de seiscentos a setecentos reais, não podendo pagar, tendo a energia cortada de família com
criança, que necessita de pelo menos um ventilador para dormir, tendo em vista o calor excessivo
nesta época do ano, sendo importante a realização da audiência. Falou também da importância de
ter no município o Posto de Atendimento da Celpa, devendo cobrar com mais veemência para que
a situação se resolva, sendo o caminho mais viável a realização dessa audiência. Parabenizou o
Secretário de Agricultura que esteve no Novo Paraíso com equipe do IDEFLOR fazendo trabalho
para reativação da cultura da pimenta-do-reino na região, observando que na região da
Transamazônica não possui mais a produção. Falou que deve ter técnicos para estar orientando
para que plante, produza e tenha maior durabilidade a plantação, situação que acredita o
Secretário está trabalhando nesse sentido, parabenizando-o pelo trabalho. Mencionou que nesta
data haveria reunião com equipe da educação, porém a Sra. Prefeita não pode estar no município,
pois precisa assinar alguns convênios na Capital do Estado, mas no decorrer da semana estará na
cidade, mencionando que conversaram com a Secretária de Educação e torce para que essa
situação se resolva o mais breve possível, pois está prejudicando os alunos, pois muitos estão indo
para as escolas, outros não, precisando agilizar a resolução do problema. Desejou ótima semana a
todos e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcelo Wilton Rodrigues
Leal, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou todos os pais pelo Dia
ocorrido no último domingo. Falou sobre ser governo e oposição, mencionando que não é porque
é governo que é obrigado a aceitar tudo que vem do governo ou não é porque é oposição que é
obrigado a ser contra tudo que vem do governo. Falou se considerar governo, mas não compactua
com erros, tendo votado a favor do Plano de Carreiras e votaria de novo porque era necessidade
do município, porém disse que o que está sendo feito hoje é um descaso, mencionando que tem
uma nuvem negra pairando sobre o município de Placas, pois ninguém sabe quem manda,
secretário não tem poder, um ou dois decidem por todos e ninguém resolve ou manda nada, todo
probleminha para resolver é uma via crucies, trata com um, não sabe se o compromisso firmado
com esse é verdadeiro, porque o outro pode derrubar e desse jeito não tem como governar, não
tem como o Secretário, o pessoal do segundo escalão, o servidor que está na frente do
computador trabalhar. Falou que o governo precisa se organizar, sentar, reunir, planejar, definir
metas para que o município alavanque, pois não adianta cada um sair remando para um lado, pois
se não tiver planejamento a “canoa” vai afundar, colocando porque se considera governo, mas
não é obrigado a compactuar com tudo que acontece, coloca como cidadão preocupado com esse
município, dizendo que “esse mateus que se pariu, vereador, é nosso também” porque somos
cidadãos desse município. O Vereador Evaldo solicitou aparte, negado pelo Vereador Marcelo, que
prosseguiu em meio à insistência do Vereador Evaldo, dizendo ser cidadão desse município, votou
no Plano de Carreira e votaria de novo. Falou que se o governo não se organizar não vai para
frente, a Secretária de Educação não vai desenvolver seu trabalho, se há essas desorganizações
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administrativas que impedem o trabalho de fluir, pois alguém sempre será culpada pelos
problemas, dizendo que é preciso colocar os pingos nos “is”, ressaltando não se tratar de falsidade
como afirmou o Vereador Evaldo, mas de colocar as coisas que tem que ser ditas, mencionando
que estão há oito meses “futucando” e indo atrás, como a população tem acompanhado nas redes
sociais, nesta semana já sentaram, pediram diálogo, enfatizando não estar dizendo que é para
ceder ou o que tem que ceder ou o que pode ceder, mas que sente à mesa e quando não der para
ceder em determinado ponto, que prove. Falou que a mesa de negociação é permanente,
independente de greve ou de plano de carreira, pois sindicato, conselhos e governo devem
sempre sentar e conversar, dizendo que talvez o Vereador (Evaldo) não o tenha entendido, pois se
considera parte do problema, se não como vereador, por se considerar professor, como cidadão
desse município que tem filho estudando, de modo que gostaria que o governo tivesse pelo
Sindicato ou por aquele que está representando a mesma consideração que teve com os
vereadores, citando que no processo de negociação foi apresentado dados, colocado onde não
dava e avançou até onde foi possível, pedindo que faça igual agora com os professores e
trabalhadores da educação, mostrando até onde pode chegar, pois se não o fizer só atrapalha o
governo, manifestando preocupação, pois se esse processo não andar, todos “irão para o ralo”,
falando como alguém que está ajudando o governo, pois se fosse contra poderia detalhar outras
situações, mas se trata de tentar ajudar a resolver o problema para que as coisas voltem a
normalidade e para que os vereadores continuem fazendo seu trabalho, para que os professores
voltem para a sala de aula, para que cada setor do município consiga desenvolver seus trabalhos,
para que possam ser bem recebido nas comunidades para ao menos ouvir o que está
acontecendo, pedindo consideração para que as coisas possam avançar, dizendo ser o sentimento
dos vereadores no sentido de que as coisas se resolvam o mais rápido possível, mas que
negociem, mostrando o que pode ou não, com maturidade e responsabilidade. Disse que poucos
nesta casa foi xingado como foi e mesmo assim consegue olhar na cara de cada um e conversar,
pois se não dialogar o mundo vai ser pior. Apelou para que o governo volte a mesa de negociação,
como integrante do governo e quem tem procurado ajudar e que está torcendo para que esse
governo dê certo, pois o município precisa de paz e todos os vereadores querem isso e tem
cobrado, mas o governo precisa se organizar, se planejar no poder decisório de planejamento para
que as decisões tomadas sejam cumpridas e que não tragam problemas futuros para o município e
que não digam que aprovou algo que não poderia fazer. Desculpou-se se magoou alguém e
agradeceu. Após o Presidente em exercício concedeu a palavra, respectivamente, aos Vereadores
Nelson Fetisch e José Sandeney Marques Monteiro, os quais a dispensaram, tendo em vista não
haverem se inscrito para usá-la, passando, então ao Vereador José Ferreira de Carvalho. Na
tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de
trabalho. Agradeceu e parabenizou a iniciativa do Secretário de Agricultura e a região do Novo
Paraíso que recebeu trabalho importante da Secretaria de Agricultura, enfatizando que a
comunidade está satisfeita pelo trabalho desenvolvido no incentivo do melhoramento da muda de
pimenta-do-reino, quando foi realizada visita ao pimental, tirado ponteira, o que os produtores
pensavam ser galhos perdidos, tendo sido orientado e mostrado na prática, sendo feita mais de
mil mudas de pimenta só dessa parte da planta, ressaltando a importância para o crescimento e
desenvolvimento do agricultor, parabenizando a iniciativa da secretaria, colocando-se a
disposição, dizendo achar bom quando há algum desenvolvimento ou aula importante como a
ocorrida, pois os trabalhadores precisam de mais conhecimento e desenvolvimento , interesse que
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tem sido demonstrado pelo Secretário de Agricultura, agradecendo, assim como os moradores da
região da BR 163, que estiveram presentes, também agradecem e estão esperando a presença
dessa secretaria mais vezes, o que terá o seu apoio e dos produtores rurais. Referiu ter estado no
final de semana na Comunidade Santa Rita de Cássia e no Cento e cinquenta e um, onde tem um
trator trabalhando, que era para fazer trinta horas, porém já está no local há cerca de quinze dias,
faltando alguém vestir a camisa do desenvolvimento, da boa vontade de ver o trabalho crescer no
interior, dizendo que o trabalhador merece mais apoio, citando que a peça do trator que quebrou
custou trinta reais e foi comprada por um agricultor, que se cansou de esperar e o trator está
funcionando, parabenizando a atitude do colega e da comunidade. Disse ao Governo e ao
Secretário de Infraestrutura, enfatizando que parece já está sendo trocado, que preste e dê mais
atenção, pois o meio rural precisa mais respeito, pois quem mora nas vicinais querem desenvolver
e com mais conforto, parabenizando a comunidade que fez acontecer e o serviço está sendo
realizado. Parabenizou a Secretaria de Saúde pela realização da Conferência Municipal de Saúde e
o Secretário Gilberto, tendo a sua região participado com alguns representantes, dizendo ser uma
área que está andando bem, mencionando que a sua região, na medida do possível está sendo
bem atendida, parabenizando o secretário e sua equipe, dizendo que governo tem que ter
compromisso, pois nas secretarias tem pessoas que precisam usar de sua autonomia e autoridade,
mencionando, pois tem secretário neste governo que não tem poder de nada, é simplesmente um
“pau mandado” e não devem ser assim. Registrando a presença de pais de famílias e professores,
falou que estão cansados de vê o desrespeito acontecendo na questão da educação, os alunos
estão perdendo dias de aulas, os professores se cansando, adoecendo nesse sol e a culpa é do
governo que não dá importância ao setor mais importante do nosso município e país, porque se o
governo quisesse já teria resolvido essa questão há dias, no entanto a Prefeita Municipal sai, não
dá poderes para o vice-Prefeito e para a Secretária de Educação e Secretária Adjunta, mas autoriza
ou apoia alguém provocar os trabalhadores como ocorreu na semana passada, com certeza
recomendando para vê se algum trabalhador perdia a cabeça, manifestando seu repudio.
Manifestou vê a preocupação dos Senhores Vereadores, destacando pronunciamento do Vereador
Marcelo quando fala da importância de que haja situação e oposição, dizendo ser posição na hora
que é necessário, mas jamais apoiará ato da forma que está sendo tratado os servidores da
educação, dizendo a estes que esse movimento é correto e que se mantiverem firmes irão
conseguir, pois merecem respeito, pois são a chave principal para o desenvolvimento do país e no
município não é diferente, registrou seu apoio, pedindo a Prefeita Raquel, a Secretária de
Educação e Adjunta respeito pela categoria, que venham negociar e libere esse povo para
trabalhar com dignidade, e agradeceu. O Vereador Gilberto Matias retornou ao plenário e passou
a Ordem do Dia, passando a parte destinada a votação das matérias que estão na pauta. O senhor
presidente, considerando não haver sido apresentado Parecer pela CCJ aos Requerimentos,
solicitou a dispensa de parecer. Aprovado por unanimidade. Em seguida concedeu o Senhor
Presidente a palavra ao Vereador José Ferreira de Carvalho que apresentou requerimentos de sua
autoria, juntamente com o Vereador Evaldo Lima Machado, sendo: Requerimento nº 044/2017,
que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a
recuperação da Vicinal do 157 e do ramal do Moita na mesma vicinal e o piçarramento de quatro
ladeiras, no município de Placas; e Requerimento nº 045/2017, que requer a Prefeita Municipal e
o Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal do 151 e
piçarramento das ladeiras, no município de Placas. Discutido, foram os requerimentos nºs
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044/2017 e 045/2015 aprovados por unanimidade. Na tribuna o Vereador Gilberto Matias
Rodrigues apresentou Requerimento nº 046/2017, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário
Municipal de Infraestrutura providências para recuperação total da estrada e piçarramento das
ladeiras na Vicinal do Panorama, município de Placas; Requerimento nº 047/2017, que requer a
Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para recuperação da
estrada e piçarramento das ladeiras e dos baixões, na Vicinal do São João, município de Placas; e
Requerimento nº 048/2017, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de
Infraestrutura providências para recuperar a estrada, piçarrar os baixões e as ladeiras, na Vicinal
do Planalto, município de Placas. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação
os Requerimentos nºs 046/2017, 047/2017 e 048/2017. Aprovados por unanimidade. Na Tribuna o
Vereador Marcione rocha Ribeiro apresentou Requerimento nº 049/2017, que requer a Prefeita
Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal
do Lama, município de Placas; e Requerimento nº 050/2017, que requer a Prefeita Municipal e ao
Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal do Poeirinha,
município de Placas. Discutidos, foram os Requerimentos nºs 049/2017 e 050/2017 aprovados por
unanimidade. Após o Primeiro Secretário apresentou Ofício da Secretaria Municipal de Educação,
em resposta ao Ofício nº 084/2017 que encaminhou Requerimento nº 037/2017, que requer
providencias necessárias para que seja construída uma escola com cinco salas de aula, uma
cozinha, uma biblioteca, uma sala de computação, uma sala pedagógica, uma dispensa, uma sala
de ciências, uma sala dos professores e quatro banheiros, na comunidade Novo Paraíso, km 164 ,
BR 163, e Ofício nº 093/2017 que encaminhou Requerimento nº 038/2017, que requer
providencias necessárias para a construção do muro na área pertencente a Escola MEC/SEDUC km
170-A e a quadra poliesportiva na Comunidade Ouro Verde, município de Placas; e Requerimento
nº 039/2017, que requer providencias necessárias para viabilizar e construir a quadra na Escola
Municipal de Educação Infantil de Ensino Fundamental Irani de Andrade Tomaela. Apresentou
ainda Ofício Nº 027/2017, da Associação dos Moradores e Produtores rurais da Comunidade
Aparecida – AMPROCAP, solicitando apoio no sentido de que a Prefeitura Municipal possa
encaminhar um carro pipa para molhar as ruas da comunidade. Após o Senhor Presidente
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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