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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos cinco dias do mês de março 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 Werles Santos Silva-SD – Presidente em exercício, Denilson 

Rodrigues Amorim-PSDB – Vice-Presidente em exercício e Marcione Rocha Ribeiro - Primeiro 

secretário em exercício. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-PMDB, José Sandeney 

Marques Monteiro-DEM, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e 

Vilmar Ferreira da Silva. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. 

Apresentou a Ordem do Dia e oficio do Partido Social Cristão–PSC indicando a Vereadora 

Raimunda Nascimento Rodrigues como Líder da bancada do partido na Câmara Municipal. Após 

passou-se a palavra na tribuna pelos Senhores Vereadores, concedendo o Senhor Presidente ao 

Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta Casa em mais um ano legislativo. Falou que 

tem andado pelo município e vê a decadência de estradas e pontes, porém disse que sua vicinal e 

sua comunidade já receberam uma ponte desse governo, agradecendo e parabenizando pelo 

desenvolvimento. Falou vê a dificuldade em todas as vilas, agradecendo pelo roço que foi 

realizado na sua comunidade, ressaltando, no entanto que há ruas alagadas que precisam ser 

solucionadas, assim como a iluminação pública, lembrando projeto referido pela Prefeita 

Municipal para iluminar as ruas da cidade e vilas, mencionando que todos os meses entra recurso 

da iluminação pública e todas as vilas estão praticamente no escuro, assim como grande parte da 

cidade, dizendo não ser crítico, mas realista com as coisas que vem acontecendo no município. 

Registrou e parabenizou o Presidente desta Casa, Vereador Gilberto Matias, que esteve em 

Altamira, a pedido da Prefeita Municipal e deu parecer em favor de duas máquinas que já se 

encontram no pátio da Prefeitura Municipal e serão entregues ao município nesta terça-feira, 

juntamente com o combustível, agradecendo pela confiança dada ao Presidente, ressaltando 

satisfação, pois irá favorecer a cidade e zona rural do município, enfatizando que o comercio da 

cidade depende da produção das vicinais. Falou que este ano vereadores devem estar com os 

“pés” mais firmes nesta Casa e debater coisas que vem acontecendo para tentar melhorar o 

governo e consequentemente o município. Registrou ter estado em campeonato na Vicinal São 

Paulo, o qual precisa do apoio dos vereadores, os quais também devem dar apoio aquela 

comunidade. Desejou bom dia a todos e agradeceu. O Presidente em exercício registrou e 

agradeceu pessoas presentes que chegaram após a abertura dos trabalhos. Informou que o 

presidente desta Casa, Vereador Gilberto Matias precisou viajar para resolver algumas situações 

familiar, razão pela qual não pode estar presente e passou a palavra ao Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro. Este, na tribuna agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta sessão 

ordinária, ressaltando que há cerca de dois meses atrás já iniciaram os trabalhos, com viagens a 

Belém resolvendo algumas situações. Cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadora e Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu as servidoras da Câmara municipal pelo apoio. Parabenizou as 

mulheres do município, do Estado e do Brasil pelo Dia Internacional da Mulher, que será 

comemorado na Escola Almir Gabriel. Convidou, enquanto professor de educação física e 

idealizador do projeto, para o lançamento da Escolinha de Futebol Garoto Bom de Bola Nota Dez 

na Escola, vinculado a Prefeitura Municipal de Placas para maior desenvolvimento, dizendo ser 
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situação que planta hoje para colher os frutos posteriormente em benefícios  para os adolescentes 

que tem a oportunidade de estudar e no outro turno participar de atividades esportivas, os quais 

agregam valores de respeito, solidariedade, companheirismo, conforme colocado pelo vereador 

Vilmar Ferreira que participou de campeonato no travessão do São Paulo, falando da importância 

de fomentar, de ajudar o desporto, pois é uma das únicas formas de lazer que dispõe hoje, da qual 

o povo de Placas gosta. Parabenizou o governo pelas duas motoniveladoras e o Consórcio Belo 

Monte que é algo concreto desde 2011 que vem fomentando os doze municípios que fazem parte 

desse consórcio, tendo os municípios sido contemplados com uma ou duas máquinas e cento e 

cinquenta mil litros de óleo, o que significa trabalho e que teremos um cronograma muito bem 

feito como está sendo planejado pelas secretarias de infraestrutura e administração e a gestão, 

ressaltando as vicinais estarem muito necessitadas, mencionando que tem vicinais feitas, 

recuperadas, dando graças pelo inverno que está um pouco parado, devendo aproveitar, 

mencionando que a cidade precisa ser limpa, assim como as comunidades e as vicinais mais ainda, 

pois são delas que saem os produtos, o sustento da família do produtor rural e com o inverno mais 

fraco é possível trabalhar, devendo montar um cronograma, parabenizando os municípios que 

compõe o consórcio Belo Monte e especial o nosso pelas duas máquinas recebidas. Enfatizou ser 

um ano de eleições, sendo de fundamental importância apoiar Deputados Estaduais e Federais, 

Governador, Senador e Presidente, de forma correta, sensata e segura para que venha beneficiar 

o município, destacando que Placas e Santarém não tem nenhum representante na esfera 

estadual e hoje tem nomes como o Deputado Eraldo Pimenta, que virá a reeleição, devendo 

pensar como irão apoiar essas pessoas, para que tenham retorno positivo para os anos seguintes, 

pois o município de Placas depende muito das eleições do estado, tendo vários candidatos de 

partidos diferentes e deve fazer autoavaliação, não apoiar apenas por dinheiro ou por se 

favorecer, mas pensar na população de forma geral, pois assim como vereadores são de 

fundamental importância para a população do município, os representantes do Estado também 

são importantes para os vereadores. Informou que no início do mês de fevereiro esteve, 

juntamente com o Vice-presidente Herlinho (Werles) e o vice-prefeito Beto Dantas, em Belém, 

quando estiveram com o Dr. Álvaro Bressan, assessor especial da presidência da república na 

captação de recursos da Eletronorte, lamentando pela energia Luz para Todos está cada vez mais 

complicada, pois segundo o mesmo está muito difícil concretizar noventa até cem por cento da 

eletrificação no município, destacando haver entre dez a doze vicinais que necessitam de 

complementação e a única coisa que devem fazer é permanecer insistindo, cobrando, tanto 

legislativo quanto executivo através de seus Deputados Estaduais, caso contrário a população 

ficará prejudicada. Informou que na oportunidade conversaram com a Dra. Cristiane que 

representa o Consórcio Belo Monte e o Luz para Todos em Belém, dizendo que essas tem sido 

suas preocupações desde o ano passado, esperando que esse projeto venha a contemplar e 

contribuir com o repasse que a Prefeitura recebe da Celpa pela iluminação pública, sendo um 

projeto muito bom que irá dividir em até duzentas e quarenta vezes para que seja contemplado o 

mais rápido possível a questão da iluminação pública no município. Falou que são situações que 

acontecem no município que não são fáceis, devendo se preocupar ainda com situações 

particulares e com situações que dizem respeito ao município. Falou que vereador muitas vezes se 

preocupa só com o “meu reduto”, dizendo não ser “meu”, mas “nosso reduto”, que é todo o 

município de Placas. Convidou Vereadores para as inaugurações que acontecerão no decorrer 

desta semana, parabenizando o governo pelas iniciativas. Desejou a todos uma excelente semana, 
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e agradeceu. O Senhor presidente agradeceu pessoas que chegaram para acompanhar essa sessão 

e passou a palavra na tribuna ao Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Este, cumprimentou 

vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre viagem a Santarém, juntamente com os 

Vereadores Denilson e Evaldo e o presidente desta Casa, assim como o Secretário Municipal de 

Educação, quando participaram no dia vinte e quatro de evento promovido pelo Senhor Júnior 

Ferrari e o Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia, inovação e Comunicação Gilberto Kassab, 

quando foi tratado sobre internet para todos, o que será possível através de um foguete disparado 

no mês de maio do ano de 2017 para o qual o Brasil investiu em torno de três milhões de reais e 

será possível fornecer internet banda larga para todo o território brasileiro, ressaltando a 

importância da comunicação para todos. Mencionou que no encontro foram abordados outros 

assuntos, tendo colocado que o nosso Estado é muito rico, porém abandonado, considerando que 

o Governo Federal deixa muito a desejar, ressaltando ter sido colocado pelo Junior Ferrari que 

nosso Estado é rico em minérios como ouro e bauxita, sendo o maior produtor de energia elétrica 

com duas usinas, estando prevista a construção de outra, enquanto que o consumidor paga a 

energia mais cara do pais, assunto que está sendo discutido nas bancadas federais. Informou que 

na última sexta-feira aconteceu o encerramento no CRAS do curso de Flores em EVA, muitas 

mulheres concluíram, parabenizando a Secretária e a Prefeita Municipal por estarem promovendo 

esses cursos, enfatizando que as flores confeccionadas serão utilizadas no Dia Internacional da 

Mulher. Falou que outros cursos serão realizados, devendo incentivar as mulheres para que 

possam aprender, para que tenham um meio de geração de renda, parabenizando o governo pela 

ação. Falou que o governo tem dado passos importantes neste ano como a Escolinha Garoto bom 

de bola, dando opções, o que irá ajudar muitos jovens no município, assim como o projeto de 

escola de Música Rei Davi, parabenizando todos que estão envolvidos. Parabenizou o município 

pelas máquinas, ressaltando que o Consorcio fez vários investimentos no município, sendo este o 

maior, o qual é passo importante para a recuperação das estradas vicinais, acreditando que a 

Secretaria de Infraestrutura e o governo está fazendo planejamento para recuperação das vicinais, 

considerando haver neste período de inverno muita dificuldade para realizar esse trabalho. 

Ressaltou ter sido o ano de 2017 muito difícil com relação a folha de pagamento, quando a 

Prefeita teve que pagar a previdência e folha, sendo no mês de janeiro pago todas as pendencias e 

foi garantido pela Gestora Municipal que a partir de agora folha será prioridade e prova disso é 

que em fevereiro o pagamento já saiu em torno do dia dois, agradecendo o Secretário de 

Educação e o Governo por isso, concordando que folha de pagamento deve ser prioridade. Falou 

que no ano passado trabalharam muito e neste ainda tem muito a se fazer, devendo se priorizar 

os trabalhos desta Casa, como a Lei Orgânica e Regimento Interno que precisam ser revistos. 

Parabenizou o Presidente Gilberto Matias pelos computadores para os gabinetes que foram 

adquiridos e pela reforma da Casa. Desejou boa semana a todos, e agradeceu. Em seguida foi a 

tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Parabenizou todas as mulheres placaenses pelo dia Internacional da Mulher no 

próximo dia oito. Ressaltou a alegria pela chegada de duas motoniveladoras e cento e cinquenta 

mil litros de óleo para o município, o que irá contribuir com a recuperação das estradas vicinais. 

Parabenizou o Senhor Roberto Silva, funcionário público há mais de doze anos, concursado, por 

ter assumido a pasta da Secretaria de Infraestrutura. Parabenizou vicinais que primeiramente 

serão contempladas com recurso da Norte Energia, sendo as vicinais da Sessenta, Arrependido, 

Duzentos e quarenta sul, Cinquenta e nove, Lama, Nonato e São Paulo, parabenizando a 
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engenheira que elaborou o projeto. Acredita que primeiramente os equipamentos serão usados 

para recuperar essas vicinais e depois utilizados em todas as outras. Parabenizou a Prefeita 

Municipal que foi informada da liberação para licitação da obra do canteiro da frente da cidade, 

dizendo que a comunidade está observando que a gestão começa o ano com o pé no chão, de 

modo que tem tudo para dar certo, para acontecer. Parabenizou pela abertura da Escola de 

Música Rei Davi e o projeto Bom de Bola, de iniciativa do Vereador José Sandeney, acatado pela 

gestão municipal e que irá beneficiar jovens e adolescentes. Parabenizou o Secretário de Educação 

que no último dia do mês passado efetuou o pagamento da folha da sua secretaria e a Prefeita 

Municipal que no início do mês efetuou o pagamento de todos os efetivos, o que nunca tinha sido 

visto, prefeito pagar salário antes do dia dez do mês, esperando que possa se tornar rotina. 

Referiu sobre obras iniciadas pela Secretaria de Educação, que é a cobertura da Escola Irani de 

Andrade. Parabenizou a vereadora Raimundinha pelas salas que serão construídas na vila Lote 

Dez. referiu sobre pontes que estão sendo construídas pela gestão municipal, sendo muitas 

frentes de serviço, que estão facilitando o acesso aos agricultores. Comunicou que irá enviar 

convite, para o qual pediu a assinatura dos senhores vereadores ao Sr. Newton, Gerente do BASA 

para reunião para resolver situação dos caixas que em finais de semana e feriados os clientes não 

conseguem fazer transferência ou saque, mesmo que valores baixos, devendo pedir que olhe com 

carinho pela situação. Falou sentir-se feliz por estar iniciando os trabalhos nesta Casa, já tendo 

iniciado anteriormente as visitas nas vicinais. Falou que a esperança é grande e a fé mais ainda de 

que este ano será um ano produtivo para o Executivo Municipal e para esta Casa de Leis e melhor 

ainda para os moradores do município, chegando ao final do ano, se não com os objetivos cem por 

cento alcançado, mas ao menos com a metade dele. Disse que passamos um ano de dificuldade, 

mas a senhora Prefeita pagou o preço juntamente com todos, dizendo que tudo de bom para 

acontecer tem um preço a ser pago e o município, a prefeita e o povo que sofreu junto pagou no 

ano de 2017 e acredita que este será um ano de vitórias e conquistas para o povo placaense e 

para todos representantes dos mesmos. Parabenizou o Presidente pela reforma do prédio e do 

veículo e reparos em estrutura do prédio. Pediu a Deus uma excelente semana de trabalho, que 

enfatizou será de muita festa promovida pelo governo municipal, comemorando as suas 

conquistas e vitórias que vieram de 2017 para 2018 e será uma semana de muitas comemorações. 

Desejou bom dia, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a 

Deus e pediu iluminação nessa jornada que de fato se inicia na presente data e aos colegas 

vereadores, bom retorno e para si bom inicio de trabalho. Parabenizou as mulheres, convidando 

os vereadores para participar do evento que será realizado na Vila no dia sete próximo, tendo em 

vista que a prefeita quer participar e na cidade a comemoração será no dia oito. Registrou está se 

iniciando a construção de três salas de aula, que há anos vem sendo solicitadas, parabenizando a 

Prefeita e o Secretário de Educação por estar iniciando obra, que já está bem adiantada, estando 

confiante e a Vila Lote Dez ganha com isso. Lembrou mutirão de limpeza que está sendo realizado 

na vila com roçadeiras, mas em breve será realizada com máquinas, tendo em vista que a Senhora 

Prefeita fez compromisso de inaugurar uma dessas máquinas recebidas da Norte Energia na 

limpeza da Vila. Convidou os Vereadores para participar no próximo dia nove de mutirão que será 

realizado na Vila contra o mosquito da dengue, o que já acontece há anos e tem surtido efeito, 

dizendo que há três anos não é registrado nenhum caso de dengue na localidade. Falou que será 

realizado o mutirão e após equipe da saúde estará realizando palestra, dizendo ser o empenho da 
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comunidade, juntamente com a gestão, o que tem dado certo. Lembrou que na última sexta-feira 

reuniram-se com o vice-governador Zequinha Marinho, quando falaram a respeito do Banco da 

Amazônia, do descaso com os munícipes por um banco que não atende as necessidades da 

população, tendo pedido que fosse feito alguns procedimentos para que o posto vire uma agência 

bancária. Disse ser um ano que está se iniciando os trabalhos agora e que muita coisa precisa 

acontecer, tendo sido o ano de 2017, conforme já foi dito, um ano de muito sofrimento, que deve 

ser esquecido, sendo 2018 o ano para começar a aparecer as ações daquilo que se planejou no 

ano anterior, enfatizando que pelo andamento, percebe-se que vai dar certo, estando a Prefeita 

confiante e os vereadores mais ainda. Destacou que uma dessas ações foi o pagamento dos 

funcionários da Educação que saiu no dia vinte e oito, o que é inédito, nunca tendo presenciado 

tal coisa, dizendo que pagamento deve ser prioridade, pois quem trabalha deve ter seus 

vencimentos em dia, pois tem compromissos a assumir. Parabenizou a Prefeita Raquel Brandão, o 

Secretário Marcelo Leal que está mostrando trabalho. Referiu sobre as vicinais Lote Dez norte e 

sul, lamentando por não estarem contempladas nas primeiras ações e se encontram intrafegáveis, 

tendo o Vereador Evaldo feito solicitações a respeito, mas acredita que em breve serão 

recuperadas, tendo em vista ter transporte escolar, concedendo aparte ao Vereador Marcione que 

falou sobre os trabalhos que serão realizados pelas máquinas novas e a vereadora Raimunda 

enfatizou que o importante é que tem maquinas e recursos, esperando que não demore muito 

para serem feitas, pois já se encontram intrafegáveis, tendo sido encaminhado oficio para a 

senhora Prefeita que garantiu que irá atender. Entende que todas as vicinais precisam, 

observando que algumas já foram, porém algumas tem lugares mais críticos que precisam ser 

atendidos, observando que o município tem suporte para isso. Pediu a Deus que nos ilumine nessa 

nova jornada, nesse novo início, dizendo ser uma experiência nova e árdua e que na educação, 

todos os dias aprende, porém no legislativo o campo é mais amplo, enquanto que na educação é 

mais restrito. Disse está confiante, a comunidade espera muito e está a disposição para cobrar e 

fazer o que estiver ao seu alcance para atender os munícipes. Registrou a presença de algumas 

pessoas do Lote Dez, como o presidente do PSC, dizendo acreditar que em breve as solicitações 

para a região serão atendidas. Disse aguardar dias melhores, assim como a gestão municipal. 

Desejou bom dia a todos, e agradeceu. O Senhor Presidente registrou presença dos Senhores 

Daniel, Joao Lopes – Presidente do PSC e Sr. Darcir e passou a palavra na tribuna ao Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim,  quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu 

a Deus pela oportunidade que concede de estar mais uma vez presente nesta Casa. Fez referência 

a grande festa ocorrida na igreja Assembleia de Deus, quando esteve presente o Pr. Gilberto - 

presidente da COMIADEPA e Vice-Presidente da CGADB, Vice-governador Zequinha Marinho e 

Deputado Estadual, filho do Pr. Gilberto e outros quase oitenta pastores do Estado do Pará, 

agradecendo a todos que estiveram presentes. Agradeceu a Prefeita Municipal pelo atendimento 

a requerimento de sua autoria, colocando retroescavadeira e caçamba para fazer a recuperação 

da vicinal Alagado, parabenizando os moradores daquela vicinal que não estão medindo esforços 

para fazer em parceria a recuperação daquela vicinal. Agradeceu o Vereador Vilmar que esteve na 

vicinal, o Vereador Herlinho (Werles) que também fez visita, ressaltando ser importante a visita 

dos Senhores Vereadores. Falou que os moradores estão satisfeitos com a parceria, mencionando 

que um proprietário novo colocou um trator de pneu para fazer desmatamento e a Prefeitura está 

cedendo o petróleo e um grande trabalho está sendo feito naquela vicinal, como nunca foi feito, 

tendo sido feito duas pontes e outras estão sendo recuperadas, parabenizando a comunidade pelo 
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empenho. Parabenizou a Prefeita Municipal pela escola de música que será inaugurada na 

presente data e pelas duas patrois que serão entregues nesta terça-feira e cento e cinquenta mil 

litros de diesel, o qual será liberado em partes. Parabenizou esta Casa pelo empenho em ter o 

reconhecimento desse trabalho, dizendo que o Executivo sozinho não faz nada, devendo caminhar 

lado a lado. Falou que 2017 foi um ano sofrido para todos, porém disse que fizeram o melhor para 

dar o primeiro passo para caminhar rumo ao desenvolvimento desse município. Registrou viagem 

a Santarém de comitiva, quando estiveram reunidos com o Ministro de Ciências e Tecnologia 

Kassab, quando foi falado sobre o satélite brasileiro que foi lançado em parceria com a França, em 

maio de 2017, um investimento de quase três bilhões de reais, o que trará grande 

desenvolvimento para o país, pois será realizado todo monitoramento das fronteiras e 

melhoramento da saúde, educação e levando internet banda larga aos quatro cantos desse país, 

mencionando que Placas se inscreveu e a partir de maio estará recebendo internet banda larga 

direto do satélite, o que será acessível a todo cidadão. Falou que com essa nova tecnologia 

qualquer propriedade rural poderá ter telefone, internet, canais de tv, sendo grande avanço o 

lançamento desse satélite. Registrou condolências as famílias dos Senhores Sizino e Jean pelos 

falecimentos. Informou a respeito do saque do PIS/PASEP, cujo programa do governo permite que 

todo cidadão que tenha recurso depositado, ou seja, trabalhou de carteira assinada e fez 

recolhimento de PIS, a partir de sessenta anos possa fazer saque direto na Caixa Econômica ou 

Banco do Brasil, sendo aposentado ou não. Informou ainda que estará fazendo atendimento, 

juntamente com equipe, no próximo dia dez em sua residência sobre processos indeferidos pelo 

INSS, informando que mais de cinquenta pessoas já foram beneficiadas somente neste ano. 

Informou mais que no dia vinte e oito de fevereiro foi o último dia para recadastramento do 

benefício da previdência nos bancos, podendo ser bloqueado daqueles que não compareceram, os 

quais deverão se apresentar no INSS mais próximo. Falou sobre grande problema que atinge os 

vereadores, citando que muitas pessoas estão chegando ao município e jovens chegando a idade e 

desde parte do ano passado não está sendo feito título eleitoral no município e por ser ano 

eleitoral somente é possível tirar o documento até o mês de maio e com o novo enquadramento 

do sistema de biometria o funcionário do cartório eleitoral ficou impedido de fazer em nosso 

município, sugerindo que formem uma comissão para ir a Rurópolis fazer audiência  com o Juiz 

eleitoral, pois o município e o povo está sendo prejudicado, pois sem o título não pode tirar o CPF, 

sendo primordial fazer convênio entre o Município e a Justiça Eleitoral  para que possa fazer o 

cadastro biométrico no município para que possa atender a todos os munícipes, pois levá-los a 

Rurópolis é mais difícil, devendo ser resolvido. Sobre folha de pagamento parabenizou a Prefeita 

pela hombridade e luta em colocar a folha de pagamento em dia, esclarecendo que em Placas só 

há um Regime Jurídico Único que rege os funcionários efetivos e contratados, com exceção da 

Educação que tem Lei própria, porém enfatizou não concordar que funcionários tenham horários 

de trabalho diferenciados, não sendo justo que uns trabalhem seis e outros oito horas, 

mencionando que muitas vezes quem trabalha mais ganha menos, devendo ter os mesmos 

direitos. Referiu sobre a limpeza de entulhos da cidade, mencionando que tem duas novas patrois 

e essa limpeza precisa ser realizada. Comunicou está marcado para, juntamente com o Secretário 

de Agricultura, nos dias sete a nove está em Altamira, juntamente com a Secretaria de Agricultura 

de Estado e IDEFLOR reivindicando benefícios para os municípios, inclusive sementes e mudas 

para os agricultores. Congratulou-se com os trabalhos do Poder Executivo, porém disse que não 

pode fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo  e aproveitar as máquinas para realizar 
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a limpeza da cidade, pois não dá mais para esperar. Desejou bom dia a todos e agradeceu a 

oportunidade. Após manifestou-se o Presidente em exercício, Vereador Werles Santos Silva, 

quando agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente, pelo ano que passou que foi difícil  

para todos e por esse ano que apesar das dificuldades está presente em mais uma sessão, 

cumprindo com sua obrigação. Falou que se inicia um ano com dificuldades, mas de muitas 

promessas boas para o município, que espera venham acontecer. Registrou o falecimento de um 

primo irmão, Jean, do Senhor Sisino e do jovem Delino. Falou que o ano iniciou e os trabalhos 

devem ser executados, lembrando conforme falado pelo Vereador José Sandeney de viagem que 

fizeram a Belém, juntamente com o Vice-Prefeito, cobrando serviços e melhorias para o município, 

ressaltando que há dificuldades, mas devem continuar cobrando, buscando melhorias para o 

município, citando que estiveram na FUNASA, Secretaria de Estado de Esporte e na CELPA 

cobrando melhorias com relação ao Programa Luz para Todos, falando sobre as dificuldades. 

Mencionou que o chefe do programa é assessor para capitalização de recurso do Presidente 

Temer e colocou da dificuldade e de como serão executadas as obras em cada município. Falou 

que na Secretaria de Esportes cobraram reforma e melhorias de quadras no município, mesmo 

sendo difícil, a obrigação é continuar cobrando, ressaltando terem sido muito bem recebidos pela 

secretária e cobram porque foram eleitos para isso. Falou que tem situações no município que não 

dá para esperar, citando que tem vicinais onde o transporte escolar ainda não estrou neste ano e 

sempre vem cobrando, questionando o motivo da vicinal Duzentos e trinta e cinco não haver sido 

contemplada nessa primeira etapa, sendo uma vicinal onde todos os invernos pais de família vem 

para a cidade porque o transporte não entra e neste ano está sendo igual, sendo muito cobrado 

pelos moradores e os trabalhos ainda não foram concluídos. Falou que também devem falar das 

coisas boas, como a entrega oficial de duas motoniveladoras e cento e cinquenta mil litros de 

diesel que acontecerá nesta terça-feira, o que está acontecendo em todos municípios que compõe 

o consorcio Belo Monte, o que ajudará na melhoria das estradas  vicinais e limpeza da cidade, 

devendo parabenizar o que é bom para o município. Registrou a inauguração da escolinha de 

futebol, o que é benéfico para o município, podendo revelar grandes talentos, mesmo não tendo 

um campo de futebol, mas projeto de um grande estádio futuramente. Falou ser um ano de 

dificuldades, mas estarão de portas abertas para receber e discutir as dificuldades que existem 

neste município. Após passou a Ordem do Dia, apresentando e encaminhando o Senhor 

presidente os seguintes requerimentos para a Comissão de Constituição e Justiça para análise e 

parecer: Requerimento nº 01/2018, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para a limpeza da Vila Lote Dez, neste município; Requerimento nº 02/2018, de 

proposição da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal do 10(dez) norte 

em toda a sua extensão, neste município; Requerimento nº 03/2018, de proposição dos 

Vereadores Vilmar Ferreira da Silva e Gilberto Matias Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e 

ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para recuperação e piçarramento da 

estrada e ladeiras do travessão do Ângelo, neste município; Requerimento nº 04/2018, de 

proposição do Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para recuperação da Vicinal do Arrependido, dois mil 

metros de desmatamento com trator de esteira e recuperação também dos ramais e chacareiros 

na mesma vicinal, assim como o piçarramento das ladeiras, neste município; Requerimento nº 
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05/2018, de proposição do Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, que requer a Prefeita Municipal e 

ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação do travessão 57 

solteiro nos pontos mais críticos, neste município; Requerimento nº 06/2018, de proposição do 

Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a recuperação da Rua Raimundo Cruz, Av. Boa Esperança e Av. da 

Sessenta, ambas no Bairro Alto Pará, nesta cidade de Placas; e Requerimento nº 07/2018, de 

proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias pra a recuperação da Vicinal do Elmo e ramal que dá 

acesso ao Sítio Castanheira, neste município, determinando encaminhamento a Comissão de 

Constituição e Justiça. Após indicou a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues para substituir 

o Vereador Marcelo W. R. Leal nas Comissões de Constituição e Justiça e Educação, Saúde e 

Redação Final. Apresentou convite do Poder Executivo Municipal para aula inaugural da Escola de 

Música Rei Davi, entrega de duas motoniveladoras e cento e cinquenta mil litros de óleo,  aula 

inaugural da Escola de Futebol Garoto Bom de Bola Nota Dez na Escola e comemoração do dia 

Internacional da Mulher. Após consultou os vereadores sobre a indicação da Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues para substituir o Vereador Marcelo W. R. Leal nas Comissões de 

Constituição e Justiça e Educação, Saúde e Redação Final. O vereador Denilson propôs que os 

vereadores se reúnam para reorganização das comissões para melhor organização dessa Casa e 

seja apresentada na próxima sessão, seguindo-se discussão, sendo acatada à unanimidade a 

indicação da Vereadora para compor as comissões conforme apresentado pelo Presidente em 

exercício. 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. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


