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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos doze 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 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 Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim-PSDB - Primeiro secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-PMDB, José 

Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimunda 

Nascimento Rodrigues-PSC, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva. As dez 

horas e quinze minutos o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Apresentou a Ordem do 

Dia. Lembrou aos Senhores Vereadores que as Sessões serão, além de gravadas em áudio, 

filmadas e publicadas no portal da Câmara Municipal. Realizou inscrição para uso da palavra na 

tribuna, passando a palavra aos Senhores Vereadores, concedendo-a ao Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro. Este, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar usando a tribuna e falando 

aos vereadores e público presente. Cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou 

haver muitos requerimentos na pauta do dia, sendo um modo de planejamento, entendendo que 

o Secretário de Infraestrutura deveria ter sido chamado para uma reunião, pois tem total 

autonomia para planejar aquilo que diz respeito a sua pasta. Falou que cada vereador tem sua 

demanda particular e os moradores necessitam de estrada vicinal, mencionando ter entrado na 

vicinal do Arrependido, onde não adentrava havia uns trinta dias e ficou com vergonha pela 

situação que se encontra, assim como a vicinal Bacabal, de onde viu umas imagens e ter estado no 

local, não conseguindo andar. Falou que a palavra resume-se em planejamento conciso, com o 

qual atinja os requerimentos dos vereadores, mas que alcance o objetivo principal que é a zona 

rural que está muito complicada. Referiu sobre duas máquinas que foram entregues na semana 

anterior e cinquenta mil litros de óleo que serão liberados em breve, o que dará desafogada em 

umas dez vicinais, sugerindo a presidência que convide o Secretário de Infraestrutura para reunir e 

sentir como está o planejamento, se serão feitas aleatoriamente ou se seguirão um cronograma, 

ressaltando que todos vereadores têm seus pedidos e querem ser atendidos para que cheguem as 

suas vicinais de cabeça  erguida, dizendo que alguns tem o prazer de dizer que a vicinal foi feita, 

outros, não. Observou que as vicinais que foram contempladas, como, Vicinal São Paulo, setenta 

por cento dá para trafegar; Duzentos e quarenta, os trabalhos estão parados, aguardando 

liberação de combustível; Lama, passou de ida e volta de Santarém, dando para trafegar; 

Arrependido, que está em situação precária; Nonato, está ótima e foi contemplada; e Sessenta, 

que está em condições de trafegar. Falou que dessas seis vicinais, tem umas quatro que tem 

condições de trafegar tranquilamente, de modo que deveria ter sido feito um planejamento 

diferente para atender outras vicinais que estão precisando, razão pela qual deve-se chamar o 

secretário para pedir esclarecimento e não sabendo, procurar a chefe do Executivo, ressaltando a 

importância de ter acesso para que possa responder a população, pois são muito cobrados por 

serviços em vicinais e ramais para que os agricultores possam trafegar com segurança. 

Parabenizou a organização da Copa da Amizade que realizou as quartas de final, nas categorias 

masculino e feminino, lamentando pelo acidente ocorrido com o goleiro Eufrásio que teve fratura 

exposta na perna, mas passando por cirurgia neste momento, torcendo para que retorne o mais 

rápido possível. Agradeceu a presença de todas pessoas presentes, desejando uma semana 
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excelente, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da 

Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Lembrou a semana anterior, de 

festas, quando duas motoniveladoras foram entregues ao município, esperando que possam 

resolver o problema de estradas vicinais, que, conforme citado pelo vereador José Sandeney há 

algumas intrafegáveis. Mencionou ter estado na Vicinal Cinquenta e sete solteira, onde há mais de 

cinco anos que não entra uma máquina e os moradores que possuem algum veículo estão 

deixando na cidade, na casa de amigos, tendo em vista não ser possível entrar mais na localidade. 

Falou da necessidade de se planejar, reunir o mais rápido possível com o Secretário Municipal de 

Infraestrutura para que tenham um cronograma de previsão de atendimento das vicinais e de 

como serão feitas. Enfatizou que a cidade também necessita de serviços, citando que há ruas que 

estão intrafegáveis, tendo visitado, juntamente com o Vereador Marcione, algumas vias 

verificando a situação, citando que algumas até mesmo de moto é difícil  para trafegar, 

destacando a Avenida Boa Esperança, Travessa da Sessenta e ruas do Bairro Alto Pará que estão 

em situação caótica em virtude das chuvas, onde algumas não permitem mais o acesso de carros, 

de modo que faz-se necessário consertá-las, tendo em vista que em caso de precisar de uma 

ambulância chegar a alguma residência será difícil o acesso, mencionando que os buracos também 

oferecem riscos para as pessoas que por ali trafegam, precisando que se planejem para que sejam 

realizados reparos tanto nas ruas da cidade como nas estradas vicinais. Parabenizou  a Prefeita e o 

Vereador José Sandeney pelo projeto Garoto bom de bola nota dez na escola, citando que quando 

trabalhava no conselho via adolescentes se envolvendo nas drogas, sendo o esporte uma 

ocupação para crianças e jovens, preparando-os para o futuro, parabenizando a Prefeita Municipal 

por ter abraçado essa causa. Referiu sobre a inauguração da escola de música, ressaltando a 

importância para jovens, mencionando que anteriormente não tinha esse tipo de espaço, tendo 

vários projetos onde podem ser inseridos quando em situação de vulnerabilidade para que se 

possa trabalhar para que tenha um futuro brilhante, parabenizando a administração por essas 

ações. Desejou uma boa semana a todos, pedindo a iluminação de Deus, e agradeceu. A seguir foi 

a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e 

todo povo presente. Lembrou a semana de festas e uma que considera importante, foi a 

comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, destacando ter sido realizada uma bela festa na 

Vila Lote Dez, agradecendo a todos que colaboraram. Referiu sobre festas da culminância e 

abertura de projetos voltados para atender adolescentes, através do esporte e da música, 

contemplando vários adolescentes, dizendo que quando investe em adolescentes, investe menos 

em segurança, pois já estão sendo conscientizados da vida social e do papel cidadã, porém disse 

que sente falta de projetos que atenda os idosos, dizendo que está se voltando muito para os 

adolescentes, com o que concorda, mas precisa-se também trabalhar com os idosos. Referindo-se 

aos requerimentos que estão em pauta, observou que todos estão voltados para a área da 

infraestrutura, falando em limpeza, em refazer, em reformar e abertura, de modo que seria bom 

que o Secretário de Infraestrutura estivesse presente, mas sabendo que agora precisa se organiza, 

fazer cronograma. Mencionou ter estado, juntamente com o Vereador Marcione e rapaz da defesa 

civil  nas  vicinais dez norte e sul, fazendo vistoria no estado mais crítico, enfatizando ser desde o 

início até o final das vicinais, não tendo um lugar que diga ser melhor, por onde passa transporte 

escolar e os moradores da vicinal, no entanto a vicinal é crítica, estando intrafegável, portanto o 

secretário deve sentar com bastante cautela para elaborar o cronograma para atendimento das 

vicinais, pois além do produtores, há os alunos que precisam de transporte escolar e não tendo, 
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arriscam suas vidas de moto, sendo esta a realidade, estando sendo planejada, o que deve ser 

feito com urgência. Falou que além das vicinais, tem as vilas, como o Lote Dez, que precisa ser 

olhada com carinho porque está em péssima qualidade, acreditando que está dentro do 

cronograma do Secretário, mas irá averiguar, pois não está muito bonito. Parabenizou a todos que 

estiveram na festa pelo Dia Internacional da Mulher no Lote Dez e também na cidade, 

parabenizando a Prefeita Municipal pela organização desta e das outras que aconteceram no 

decorrer da semana. Falou que irão iniciar uma semana de trabalho, sentando com o Secretário de 

Infraestrutura para que venha atender as demandas e necessidades do município. Desejou 

excelente dia, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Informou haver recebido contato do Deputado 

Estadual Sidney Rosa que estará no município no próximo dia vinte e quatro, quando quer 

conversar com produtores rurais, comerciantes e lideranças do município, quando trará assuntos 

da comissão de sua pasta na ALEPA. Informou ainda que conforme programado na semana 

anterior não foi possível estar em Altamira, devendo estar nesta terça e quarta-feira, reunidos 

com parte da Secretaria de Estado da Agricultura, representação da SEDAP e IDEFLOR, onde estará 

o Secretário Municipal de Agricultura, o Chefe de Gabinete e provavelmente o Vereador 

Raimundo, com quem deverá viajar nesta quarta-feira para Belém, onde se reunirão com a ala do 

PSDB para resolver questões partidárias e assuntos de interesse do município, a respeito do 

INCRA, CELPA e Governo do Estado, quando irão verificar convênios e emendas para o município, 

como Emenda no valor de trezentos mil reais para a saúde e cento e vinte mil reais para 

investimento na Secretaria Municipal de Agricultura, podendo ser comprado trator para atender o 

município, devendo retornarem na segunda ou terça-feira, razão pela qual poderão não estar 

presente a próxima sessão. Registrou ter acontecido no último sábado, reunião em sua casa, 

quando foi dado entrada em quatorze processos indeferidos pelo INSS, para encaminhamento a 

justiça, os quais serão trabalhados para que seja revertida a situação, informando que neste ano 

mais de trinta pessoas conseguiram, destacando o caso do senhor Alberto Oliveira e Valter que 

conseguiram reverter e receber os valores retroativos da previdência, dizendo que são recursos 

que entram e são investidos no município, ajudando o agricultor. Parabenizou a implantação das 

escolas de música e de futebol no município, ressaltando a importância para crianças e jovens. 

Registrou a necessidade de realização de limpeza de entulhos na cidade, dizendo que enquanto 

não for realizada continuará falando, lembrando que reclamava do governo anterior e continuará 

até que  seja resolvido, pois tem lugar que está impedindo a passagem, citando que noutro dia 

aconteceu acidente próximo a sua casa, não havendo vítimas, manifestando preocupação com 

relação a saúde, com o mosquito da dengue, devendo-se prevenir antes que mortes aconteçam, 

ressaltando que a situação não é somente na sede da cidade, mas também nas vilas, devendo ser 

feito um calendário para sanar a situação. Referiu terem entrado na casa de uma professora pela 

segunda vez, deixando os moradores indignados, dizendo que a policia deve fazer diligencias nas 

comunidades para que possa inibir essas situações, devendo a sociedade civil também fazer seu 

papel, tendo em vista que muitas vezes omite, ao invés deve levar ao conhecimento da polícia 

para que possa agir, podendo ajudar na solução de algumas situações. Parabenizou as mulheres e 

a grande festa realizada pela municipalidade, esperando que seja realizada também no dia dos 

pais. Referiu sobre iluminação publica, citando que a Prefeita Municipal assinou projeto de 

financiamento para que seja resolvido o problema da iluminação pública nos quatro cantos do 

município, manifestando-se favorável, pois iluminando a cidade e vilas inibirão os assaltos, 
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precisando ser resolvido, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. referiu que o tema bastante falado é com 

relação a infraestrutura, assim como os requerimentos que estão na pauta do dia, que se resume 

em planejamento, o que no ano anterior não aconteceu ou não chegou ao conhecimento dos 

vereadores, mencionando que este ano a situação ainda está a desejar no município. Falou que 

são muitos requerimentos já apresentados e outros tantos do ano passado que ainda não foram 

atendidos, como a Vicinal do quilometro duzentos e trinta e cinco norte, onde esteve e tem sido 

alvo de questionamentos na tribuna dessa casa, tendo em vista que há cinco ou seis anos os pais 

tem que vir para a cidade para que os filhos possam estudar, já que o transporte escolar na entra. 

Citou ter estado na localidade, onde os ramais já se encontram praticamente fechados, tendo sido 

colocado um trator na vicinal há cerca de dois meses e não foi concluído o trabalho, não tendo 

trabalhado se quer um dia completo, situação que vem questionando há tempos, manifestando-se 

triste por ainda não haver finalizado esse trabalho, referindo-se também a respeito de outras 

vicinais que também encontram-se em situação muito ruim, como a Vicinal do Ângelo, onde 

esteve, encontrando-se praticamente intrafegável nos dias chuvosos. Enfatizou que quando se fala 

em planejamento, fala-se em iluminação pública, situação bastante discutida no município, mas 

que ainda se encontra de forma complicada, com bairros na escuridão, citando caso de morador 

que lhe procurou para que arrumasse uma escada para colocar a lâmpada no poste, pois 

compraria, ratificando que a situação se resume a situação de planejamento, devendo se planejar 

para que possa acontecer. Destacou ter o município recebido duas motoniveladoras, o que 

acredita que muito irá cooperar na recuperação das estradas vicinais e ruas da cidade, por onde 

esteve andando, vendo a situação que se encontra, que não é boa, principalmente quando chove, 

mencionando que a cidade deve ser contemplada com quatro quilômetros de asfalto, devendo 

observar a situação das ruas do centro da cidade. Parabenizou todas as mulheres pelo Dia 

Internacional da Mulher e pela comemoração, a população pela conquista da escola de música e o 

Vereador José Sandeney pela idealização da escola de futebol no município. Falou ter ouvido a 

apresentação desse projeto, vendo os critérios, fato que lhe chamou bastante a atenção, quando 

se fala em tirar jovens e adolescentes das ruas, tendo em vista que o projeto tem suas regras que 

são utilizadas pela escola, destacando que um dos critérios é a frequência e as notas na escola. 

Referiu sobre o projeto de políticas públicas da igreja quadrangular, que completa seu quarto 

aniversário e está realizando palestras sobre drogas nas escolas e onde for possível. Lamentou por 

jovem que fraturou a perna em rodada da copa da amizade, mas segundo informações encontra-

se no centro cirúrgico. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador 

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

pronunciamento do Vereador José Sandeney quando referiu sobre sua vicinal (Arrependido), 

sendo muito feliz em suas palavras, a qual encontra-se em estado de calamidade. Registrou ter 

estado na Vicinal do Ângelo, que encontra-se ruim até para andar de moto e visitando a 

propriedade de um morador constatou que este passou a semana cortando banana para não 

estragar as outras na esperança de que tenha estrada para retirar essa produção, pois as outras já 

havia perdido, lamentando, pois quem mora na zona rural depende de estrada, esperando que 

com a chegada das máquinas seja realizado o acesso aos moradores, porque o agricultor planta, 

colhe e precisa vender e depende de estrada. Falou que a tarde reuniu com moradores da vicinal 

São Paulo, onde no ano anterior solicitou serviços e a prefeita municipal atendeu, realizando 

recuperação naquela estrada vicinal, mencionando ter protocolado outro oficio recentemente no 
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gabinete da Prefeita, reunido com os presidentes das comunidades e moradores, sendo bem 

acolhido e parabenizado pela promessa que fez em campanha de lutar por aquela vicinal, 

agradecendo pelo acolhimento dos moradores, registrando torneio que está acontecendo, a 

respeito do qual pediu o apoio dos vereadores, dizendo que devagar as coisas vão se resolvendo e 

tudo vai dar certo. Agradeceu a Comunidade Bela Vista que no último dia sete comemorou o Dia 

Internacional da Mulher, agradecendo a Prefeita e a equipe da saúde pela palestra sobre saúde da 

mulher, agradecendo a diretoria da Escola Belarmina Soares pela recepção. Desejou um bom dia e 

semana excelente a todos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Esclareceu sobre fatos que vem acontecendo, o 

que acredita ser do conhecimento dos vereadores e também da população, a respeito do descaso 

da parte do poder público, dizendo ter conhecimento que algumas vezes a Prefeita comentou com 

algumas pessoas que é polêmico, crítico e ruim de trabalhar, reconhecendo ter esses defeitos, 

porém ressaltou o trabalho que vinha tentando fazer na Vicinal do quilômetro duzentos e trinta e 

cinco norte, que tinha também cobranças do Vereador Werles, onde, este é o sexto inverno que o 

transporte escolar não entra para pegar os alunos, a respeito do que o Senhor Edson Azevedo fez 

uma matéria e em consequência das cobranças desses vereadores e dos próprios moradores que 

vieram falar com a Prefeita Municipal, foi colocado máquinas na vicinal, iniciado um serviço e a 

assessoria de comunicação da Prefeitura esteve no local e lhe pediram que desse uma palavra, 

fazendo como uma entrevista e desde esse dia tudo parou, não sendo realizado nenhum serviço a 

mais na vicinal, considerando ter sido usado, porém disse que não estão prejudicando os 

vereadores, mas os moradores daquela vicinal, sendo talvez essa a razão pela qual a Prefeita diga 

que é polêmico, pois vem insistir mais uma vez nessa situação e continuará cobrando, devendo 

nesta semana convidar os moradores para virem a cidade para falar com a Prefeita, citando ter ido 

ao Ministério Público e conversado com a promotora, tendo em vista as crianças estarem fora da 

sala de aula. Falou que se esse é o fato da Prefeita dizer que é polêmico, continuará sendo, 

citando ainda a situação com relação a licitação para transporte escolar, que oito rotas ficaram 

sem carros, dizendo está errado, pois a lei é para todos, dizendo que onde não teve licitação tinha 

carro sem placa puxando os alunos, tendo consultado placa de micro-ônibus e não aparece nome 

do proprietário, consta apenas que o veículo está com o documento em atraso e com débito de 

sete mil e trezentos reais de multa, quando para participar da licitação deveria estar legal. Falou 

que deixam umas rotas foras da licitação, onde pode colocar veículos sem documentação, sendo 

talvez a razão que dizem ser polêmico, dizendo que gostaria que a Prefeita o respeitasse, assim 

como os outros vereadores. Referiu sobre os requerimentos que estão sendo apresentados, 

questionando se os vereadores serão olhados da mesma forma, acreditando que não deva 

menosprezar ninguém, pois todos tem um espaço que representa e neste, a prefeita também tem 

o espaço dela, dizendo que se a Prefeita estiver desprezando vereador por questões políticas, está 

pensando de forma errada, podendo amanhã ou depois entrar com seu candidato para pedir 

votos e com que cara vai se apresentar, como aconteceu na Vicinal Cinquenta e nove, onde 

também foi tirado fotos e a partir daí as máquinas não fizeram mais nada, dizendo que fotos 

postadas em facebook não vai servir para os moradores. Referiu que no Arrependido, Ângelo e 

Sombra Santa e nesta viu vídeo de moradores tampando buracos com carrinho de mão para que o 

transporte escolar possa andar. Mencionou que o carro pertencente a Secretaria de Meio 

Ambiente, uma triton vermelha foi sucateado, o que acredita ser do conhecimento da Senhora 

Prefeita, tendo parado na gestão passada devido a problema de tração e foi sucateado, mesmo 
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sendo patrimônio público, deixando os vereadores cientes de que o carro encontra-se nessa 

situação, em uma oficina, por detrás de uma casa para que ninguém fique vendo, sendo bom que 

outras pessoas fossem verificar para dizer se o que está falando procede ou não, ressaltando ter 

fotos, sendo talvez esses os motivos que a Prefeita fala que é polêmico, ratificando que 

patrimônio público não é para que retire peças para colocar em outros veículos. Mencionou a 

respeito do caminhão que puxa lixo, não ter localizado a placa desse veículo, quando por estar 

alugado para um órgão público deveria estar devidamente emplacado para que a população 

soubesse a procedência, devendo ser feito um trabalho com transparência. Referindo-se a 

infraestrutura, espera que com as máquinas que chegaram agora seja possível aliviar o sofrimento 

de pessoas que moram no fundo de estradas vicinais, sabendo das dificuldades passadas no ano 

anterior, quando máquinas ficaram mais paradas do que trabalhando, tendo conhecimento 

porque acompanhou a situação, cobrou nesta Casa, mas as máquinas não podia trabalhar porque 

a Prefeitura estava sem crédito no posto, dizendo não entender porque o crédito no posto estava 

sempre bloqueado e os pagamentos não paravam de cair na conta, sugerindo aos vereadores que 

vejam o que foi gasto com petróleo por dia, o que considera um absurdo, citando que em nove 

meses, contando o período de inverno que as máquinas não trabalharam, gastou-se por dia mais 

de dois mil e seiscentos litros de óleo, quando o  óleo no posto estava bloqueado. Espera que as 

máquinas que chegaram possam trabalhar para que não seja como no ano de 2017, quando 

acredita que ainda tenha algumas situações para apurar e vê os motivos desses desmandos, e 

agradeceu. Após manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, 

quando cumprimentou as pessoas que chegaram após a abertura dos trabalhos, destacando a 

presença do ex-vereador Ninico (Celso Rodrigues), Edson Azevedo e Anselmo. Referiu sobre 

acidente ocorrido na última sexta-feira com o veículo da Câmara Municipal que capotou, estando 

na garagem do prédio para quem quiser ver, não tendo escondido de ninguém, não entendendo 

os questionamentos nas redes sociais, dizendo que se não quisesse que as pessoas o vissem teria 

levado para outra localidade ao invés de trazê-lo para o local onde está estacionado. Disse ter sido 

um acidente, como qualquer outro, que não tem nada para esconder, devendo cada um tirar suas 

próprias conclusões. Disse que o prejuízo é para a Câmara, já estando tomando providencias para 

recuperá-lo. Disse ainda que sempre respeita o direito de cada um, que respeita o que cada um 

posta nas redes sociais e como não tem nada para esconder trouxe o carro para o pátio desta 

Casa, estando com as placas para qualquer pessoa ver. Disse ter visto uma postagem que se fosse 

o carro de outra entidade teriam comentado, como é o da Câmara ninguém comenta, enfatizando 

que nenhum vereador falou para alguém que não era para comentar a respeito, lamentando o 

acidente, porque esse veículo não atendia somente os vereadores, mas sempre ajudou a 

comunidade, sendo um prejuízo para a câmara e principalmente para aqueles que precisavam. 

Compartilhou do pronunciamento de alguns vereadores a respeito das festas realizadas no 

município, mencionando que em algumas não pode participar porque estava em Santarém para 

fazer alguns exames e em outra não foi porque não sentia-se em clima de festa e resolveu ficar em 

casa, mas parabenizou cada um que participou, tendo sido representado pelo vice-presidente, 

vereador Herlinho (Werles), pois chega nas vicinais e é cobrado, dizendo que o que o incomoda é 

um pouco muito elevado. Lembrou quando foi pautado reunião  em Brasília com os doze Prefeitos 

do Consórcio Belo Monte que exigiram recurso urgentemente para que melhorassem as estradas, 

saindo um milhão e seiscentos mil reais para cada município. Mencionou ter tido a honra de estar 

em Altamira, juntamente com o então secretário de Agricultura, representando a Prefeita 
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Municipal, quando trouxe uma carta assinada pelo presidente do Consórcio Belo Monte, tendo 

sido negociado para o município duas patrois e cento e cinquenta mil litros de diesel para o 

município, dizendo ficar intrigado, pois há dez a doze vicinais que estão em estado crítico e 

nenhuma faz parte desse convênio com o Consórcio Belo Monte, estando as melhores vicinais, 

não entendendo, porque se é para favorecer o governo tem que encaminhar as piores, pois nestas 

gasta-se mais, pois as melhores faz rápido e até com recurso do FPM. Falou que para recuperar a 

Vicinal Bacabal, onde há três meses funcionário da Celpa não faz a leitura dos relógios porque não 

consegue entrar de moto, gasta-se o mesmo tempo que gasta na vicinal do Nonato, que está no 

projeto e está boa, não entendendo esse comparativo, pois na hora de aprovar projetos são os 

vereadores que “dão a cara a tapa”, dizendo que “somos nós”, mas na hora de colher os frutos só 

existe o “eu”, havendo uma disparidade muito grande entre o Executivo e parte de seu 

secretariado, que não vê vereador como peça importante na montagem e melhora do município, 

mas como algo que se pode usar e depois descartar, procurando somente quando precisar 

novamente, não entendendo esse jeito de política. Falou ter sido muito crítico do governo Leonir, 

não porque tivesse raiva dele, como não tem, mas critico pelas ações e planejamentos que não 

existiu, assim como também não está havendo, dizendo que cuida de uma pequena propriedade 

da sua família e tudo que faz é planejado. Falou que outra situação que o preocupa é com relação 

aos acordos feitos e não cumpridos, dizendo que não adianta dizer que está tudo bem, se faz 

acordo na hora que precisa e quando está de boa acha que não precisa mais, citando que o 

Secretário Índio, ainda do MDB (antigo PMDB) não é mais Secretário de Esporte, informando que 

o Vereador José Sandeney em conversa com a Prefeita e o Vereador teve a dignidade de lhe 

procurar e falar do que estava se tratando, que não seria o Secretário, mas que faria a indicação 

do Senhor Joaci Moura ao cargo, o qual achou muito inteligente, tendo pedido ao Vereador que 

não fosse secretário deste, pois tem um município longo, devendo levar o nome de cada 

representante e que trabalhe para melhorar o esporte no município. Enfatizou não ter se oposto a 

decisão, no entanto, não pode falar o mesmo do Secretário de Infraestrutura, pois quando chegou 

à Secretaria tinha outro assumindo sua vaga. Disse não ter nada contra ninguém, enfatizando no 

entanto, que ninguém entra em um cargo se não for nomeado pela Prefeita Municipal, tendo 

conversado com a gestora e está aguardando a resposta, que espera seja favorável, dizendo que 

não faz ameaças ou chantagens, mas seja qual for a resposta, estará lutando por melhoras para o 

município e ninguém jamais o fará andar com vergonha e cabeça baixa no município, dizendo que 

sempre mexeu com política, antes ajudando seu pai, sempre de cabeça erguida e não é agora, 

como presidente da câmara que irá andar de cabeça baixa, porque se for, deixará a presidência 

desta Casa e ficará somente como vereador, pois seu perfil é de sempre buscar melhoria para o 

povo, sabendo muito bem o que é sofrer em vicinal, chegar no hospital e ser mal atendido, o que é 

sofrer, pois já passou por muitas. Referiu sobre a situação do Vereador Vilmar na Vicinal 

Arrependido, dizendo não ser só constrangedora, mas humilhante, porque representar uma 

vicinal, lembrando ter feito vários requerimentos para as vicinais Bacabal e Panorama e outros, 

sendo que de seis, apenas um foi atendido nesse período, dizendo ter vergonha de andar no 

Bacabal, local onde teve votos, imaginando a situação do Vereador que reside na vicinal e os 

moradores estão diariamente cobrando a situação. Ratificou ser humilhante a situação, não só 

para o Vereador Vilmar, mas para todos vereadores, quando o atual governo não tem oposição, 

pois os vereadores estão sempre procurando ajudar, sendo onze vereadores que querem o 

melhor, sempre votando favoráveis por algo que venha beneficiar o município. Espera que em 
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2018 as coisas possam andar, pois não há desculpa como em 2017, e no caso de não acontecer 

não andará mais, pois prefeito é eleito para mandato de quatro anos, mas só trabalha mesmo no 

segundo e terceiro anos, porque no primeiro está montando o governo e no último trabalhando 

para sua reeleição. Falou que não fará requerimentos, com exceção para a sua vicinal que precisa 

de melhorias, pois fez requerimentos no ano anterior e não foram atendidos e não os fará 

novamente, continuará aguardando que sejam atendidos, pois o importante para o vereador não 

é renovar requerimentos, mas tê-los atendidos. Após passou a Ordem do Dia, apresentando 

requerimentos que estão na pauta e serão encaminhados para a Comissão de Constituição e 

Justiça para análise e parecer, sendo: Requerimento nº 08/2018, de proposição do Vereador 

Nelson Fetisch que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a recuperação da Vicinal da 59 Rio das Pedras, neste município; Requerimento 

nº 09/2018, de proposição do Vereador Nelson Fetisch que requer a Prefeita Municipal e o 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal 235 Sul, neste 

município; Requerimento nº 010/2018, de proposição do Vereador Werles Santos Silva que requer 

a Prefeita Municipal e ao Secretário municipal de Saúde providencias para a realização dos 

seguintes serviços no Hospital Municipal de placas: reforma do pátio, iluminação do pátio na parte 

dos fundos, construção de uma garagem e a reforma no setor de atendimento de emergência; 

Requerimento nº 011/2018, de proposição dos Vereadores Raimundo Ribeiro da Silva e Vilmar 

Ferreira da Silva que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a recuperação e piçarramento das ladeiras da Vicinal 58 casada, neste 

município; Requerimento nº 012/2018, de proposição do Vereador José Sandeney Marques 

Monteiro que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providencias 

para a recuperação da Vicinal do Macanã e limpeza das ruas da comunidade, neste município; 

Requerimento nº 013/2018, de proposição do Vereador José Sandeney Marques Monteiro que 

requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a 

recuperação da Vicinal da 60 (sessenta) e ramais água fria, água boa e vale verde, neste município; 

Requerimento nº 014/2018, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro que requer a 

Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da 

Vicinal do São Paulo, neste município; e Requerimento nº 015/2018, de proposição dos 

Vereadores Marcione Rocha Ribeiro e Evaldo Lima Machado que requer a Prefeita Municipal e o 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal do Lama, neste 

município, determinando encaminhamento a CCJ. Após passou a pauta de votação. O Senhor 

presidente informou os requerimentos que estão na pauta para votação, solicitando a Relatora da 

Comissão de Constituição e Justiça que apresentasse parecer, que o fez na tribuna, manifestando-

se favorável pela tramitação dos requerimentos 001/2018 a nº 008/2018. Colocado em discussão 

o Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir foi 

concedida a palavra a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues para defesa de suas 

proposições, sendo: Requerimento nº 01/2018, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a limpeza da Vila Lote Dez, neste município; e 

Requerimento nº 02/2018, 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, que o fez na tribuna. Colocado em discussão o requerimento nº 

001/2018. Discutido, foi aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 

02/2018. Discutido, foi aprovado por unanimidade. A seguir foi concedida a palavra ao Vereador 
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Vilmar Ferreira da Silva para defesa, na tribuna, de Requerimento nº 03/2018, de proposição sua e 

do Vereador 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; e Requerimento nº 04/2018, de sua proposição 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, que o fez. Colocado em discussão o Requerimento nº 003/2018. Discutido, foi 

aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 004/2018. Ninguém 

discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir foi concedida a palavra ao 

Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, para defesa na tribuna,  de Requerimento nº 05/2018, 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; e 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, que o fez. Colocado em discussão o Requerimento nº 005/2018. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 

006/2018. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir foi 

concedida a palavra ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro para defesa na tribuna do Requerimento 

nº 07/2018, de sua proposição, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal do Elmo e ramal que dá acesso ao Sítio 

Castanheira, neste município, que o fez. Colocado em discussão. Discutido, foi aprovado por 

unanimidade. Após o Senhor Presidente colocou em votação a ata da segunda Sessão Ordinária. 

Aprovada por unanimidade. Convidou os vereadores que compõe as comissões para análise da 

LOM e RI para reunirem a tarde com o assessor jurídico da casa para tratar a respeito, 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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