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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos dezenove 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 assuntos 

de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-

MDB – Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador Marcione Rocha 

Ribeiro-DEM- Primeiro secretário em exercício. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-

MDB, Nelson Fetisch-SD, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Vilmar Ferreira da Silva. A hora 

regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Apresentou a Ordem do Dia. Após 

passou-se a palavra na tribuna pelos Senhores Vereadores, concedendo ao Vereador Nelson 

Fetisch. Este, na tribuna, cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Disse que enquanto não 

vê uma providência tomada não se cansará de falar, dizendo que se falar na tribuna não é o 

suficiente para que o Executivo ouça a vontade dos Vereadores, que representam a vontade da 

população de Placas, não falando somente por si ou vereadores, mas cobra pelo bem da 

população, esperando que essas cobranças cheguem a Prefeita Municipal e possa atendê-las, no 

que diz respeito ao uso de máquinas alugadas, vendo a necessidade, ressaltando que em alguns 

travessões se trabalhou e ajudou, mas a maioria do tempo essas máquinas ficavam paradas, 

destacando a situação de uma carregadeira que acompanhou e de noventa dias trabalhou dez e 

outra ficou parada por noventa dias, sem se quer dá partida no motor e certamente estão sendo 

pagas, devendo aguardar este ano, quando haverá nova licitação e terá novas máquinas alugadas, 

o que defende que se alugue, mas não para ficar parada, como uma patrol que veio de Rurópolis e 

passou a maior parte do tempo parada, mencionando que também a patrol do município 

trabalhou pouco no verão, quando deveria ter feito mais vicinais, tendo algumas vicinais que não é 

possível trafegar, de modo que se depender de buscar alguém doente ou a produção não será 

possível. Disse que neste ano, aluguel de máquinas deve ter alguns critérios ou a Prefeita seja 

punida, pois se paga, deve trabalhar. Referiu sobre o veículo que faz a coleta de lixo, que não 

conseguiu identificar o proprietário, enfatizando que as maquinas também devem ser 

identificadas, assim como a empresa que está alugando ou que ganhou a licitação. Referiu ainda 

sobre veículos e máquinas que compõe o patrimônio público, como caminhão caçamba, patrol e 

retroescavadeira, paradas, no “cepo”, mencionando ter os vereadores conversados para pedir ao 

mecânico um levantamento de quanto custa para levantar essas máquinas, dizendo ter certeza 

que um mês de aluguel de maquinas que estavam paradas daria para consertar as do município e 

estariam trabalhando. Lembrou que uma carregadeira da Prefeitura foi levada para manutenção 

em Itaituba há longo tempo e segundo o mecânico que está fazendo o serviço desta e de um 

trator de esteira informou que o trator foi recuperado e retornou para o município, mas segundo 

o mesmo não recebeu pagamento pelo serviço, de modo que não vai mexer na carregadeira 

enquanto não receber o pagamento pelo trator, dizendo que fica em dúvida se essa máquina que 

foi recuperada ainda não foi paga, motor da carregadeira que foi iniciado e caçambas, patrol, 

retroescavadeira que estão paradas, não foram recuperadas, com o que foi gasto os valores pagos 

em peças de manutenção de máquinas, não tendo informações sobre quais maquinas foram 

consertadas com esse dinheiro, que enfatizou não ser pouco, sugerindo que oficie a Prefeita 

Municipal para que esclareça aos vereadores para que possam levar informações a população que 

vem cobrando e como foram eleitos por um certo número de votos, tem obrigação de prestar 
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informações sobre o que está se passando no município para essas pessoas e se não o fizer devem 

tomar providências cabíveis, o que acredita não ser bom para a Prefeita e os vereadores não 

querem isso. Referiu sobre iluminação pública, sobre as várias ruas que estão no escuro, como 

próximo ao Banco da Amazônia – BASA, enquanto tem conhecimento que os repasses estão sendo 

feitos pela CELPA, recurso que deveria ser usado para a manutenção desse serviço, e agradeceu. A 

seguir o Senhor Presidente registrou e cumprimentou o  presidente comunidade do Panorama, Sr. 

Iraci, Sr. Duda do km 145, os quais devem não terem vindo fazer uma visita, mas trazer demandas 

das comunidades, devendo conversar após a sessão e Sr. Orlando Messias e passou a palavra a 

Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues. Na tribuna, cumprimentou a Mesa Diretora, 

Vereadores e pessoas presentes. Falou que mais uma vez estão reunidos para discutir e pautear as 

demandas do município, falando da satisfação por vê pessoas que veem prestigiar e acompanhar o 

trabalho dos vereadores, quando solicita, pede, dá sugestões de como deve acontecer os 

trabalhos dentro do município, significando que está preocupado com o bem comum, no bem 

coletivo, no bem de todos. Disse que é por isso que toma a frente das primeiras demandas, que as 

primeiras “porradas” vem nos vereadores e vai passando até chegar em quem executa os pedidos 

dos Vereadores e da população. Lembrou que no próximo dia vinte e dois acontecerá ação cidadã 

no Lote Dez, quando estará sendo feito identidade e CPF e terá assessoria jurídica para aqueles 

que tem processos. Registrou ter visitado algumas vicinais no final de semana, registrando está se 

passando um inverno bom e a população sofrendo as consequências, quando as estradas vicinais 

começam a ficar ruins, já tendo sido requerido serviços para algumas, como Dez Norte e Dez Sul e 

já protocolado para as vicinais Santa Rosa e Pulu, onde esteve visitando e estão precisando com 

urgência, caso contrário os alunos vão ter grandes prejuízos, porque os carros não vão conseguir 

chegar até as residências dos alunos e coloca em risco a vida dos alunos, tendo sido solicitado na 

sessão anterior que o Secretário de Infraestrutura faça cronograma dos trabalhos e sente com os 

vereadores para que possam tomar conhecimento de como irão acontecer para contemplar as 

vicinais que estão intrafegáveis. Ratificou a necessidade de que o secretário de infraestrutura 

sente com os vereadores para que vejam o cronograma para atender a demanda do município, o 

que deve ser urgente. Agradeceu a presença de todos, desejando uma excelente semana, e 

agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, quando 

cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Ao Senhor Duda, do km 145 

falou que não vê requerimentos seu nesta Casa no momento, mas juntamente com o Vereador 

Branco (José Ferreira) tem requerimentos para toda a região do Novo Paraíso do ano 2017, não 

sendo atendidos ainda porque as coisas estão difíceis, mas há promessas de neste ano melhorar, 

devendo esperar e confiando que dará certo. Cumprimentou o amigo Geraldinho e Joça, do Ouro 

Verde. Ressaltou acreditar que o ano de 2018 será bom para todos, porque 2017 foi um ano ruim, 

e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por estar com saúde e pela oportunidade de 

estar nesta Casa. Ressaltou que questionam muito sobre o ano que passou sem planejamento, o 

que é peça fundamental para que as coisas deem certo, devendo ser dessa forma que devem 

trabalhar, se planejando para que possa se concretizar de forma mais fácil os objetivos, não só 

desta Casa e do Executivo, mas de toda população. Ressaltou que quando se fala em 

infraestrutura que é uma demanda grande e que a população cobra, assim como os vereadores 

em defesa da população, pois quando se fala em infraestrutura envolve todo o município, 

destacando a agricultura que sai das vicinais, os alunos que precisam do transporte escolar, tendo 
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localidades onde o carro ainda não entrou, dizendo ser complicado as famílias terem que sair de 

suas propriedades para vir para a cidade para não deixar os filhos sem estudar, o que envolve 

grande parte da população, de modo que deve-se planejar. Referiu sobre colocação de 

companheiro sobre vários veículos alugados, o que não deu certo no ano passado, devendo se 

planejar para que dê certo nos próximos anos porque é mais fácil consertar os maquinários 

parados do que alugar máquinas com preços altos que vai gastar muito mais e não vai alcançar os 

objetivos do município, pedindo o governo que faça esse planejamento e avaliação, pois estará 

cobrando as melhorias para o município. Referiu sobre a situação eleitoral, citando que 

conversando com o Amosias, responsável pelo posto do Cartório Eleitoral, este falou da situação 

complicada devido a situação da biometria, tendo em vista que em nosso município não foi 

instalado esse sistema, sendo necessário se deslocar ao Cartório Eleitoral em Rurópolis, vendo a 

preocupação de muitas pessoas que precisam tirar esse documento e não estão conseguindo, 

devendo fazer algo para que facilite para que a população consiga tirar esse documento. 

Parabenizou as equipes que passaram para a próxima rodada da Copa da Amizade, que está 

acontecendo no Sítio Castanheira, copa que já vem se realizando há quatorze anos, já tendo sido 

definida a final feminina entre equipes Ajax e Arcenal e Roberta Miranda e outro time que será 

definido entre Avepla e Arcenal. Parabenizou os esportistas que estão disputando a Copa 

Rurópolis, sendo disputado jogo entre a equipe máster de Placas e JK, de Rurópolis, sendo que a 

equipe de Placas venceu o jogo e outro jogo a equipe de Placas, categoria principal, venceu a 

equipe Iury, de Rurópolis. Agradeceu a Deus pela oportunidade, desejando a todos excelente dia e 

ótima semana, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha 

Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu o Secretário de 

Infraestrutura que solucionou problema de ponte que dá acesso aos chacareiros na Vicinal do 

Poeirinha, atendendo uma solicitação sua e do presidente desta Casa. Agradeceu ainda a parceria 

da Prefeitura para serrar a madeira de uma ponte na entrada da Vicinal Poeirinha. Parabenizou a 

Prefeita pela liberação da licitação de uma ambulância traçada, que já foi licitada, assim como 

outras três que virão para o município, acreditando que irá contribuir e muito para a melhoria da 

saúde no município, podendo atender as Vilas, como Lote Dez, onde o posto de saúde está em 

fase de acabamento, podendo receber uma dessas ambulâncias, assim como Bela Vista e região 

do Novo Paraíso e essas ambulâncias irão contribuir para a melhoria do nosso município. 

Parabenizou ainda pelo desentrave do convênio da feira do produtor rural, o que já vem se 

arrastando por anos, com liberação de quatrocentos mil para conclusão da obra, o que beneficiará 

os produtores e a população, sendo motivo de comemoração, pois certamente este benefício vem 

para o município, pois sendo empenhada e licitada não tem como não ser executada. Parabenizou 

o Senhor Moura que assumiu a Secretaria de Esporte no município. Compartilhou da fala da 

Vereadora Raimunda no sentido de que a Prefeita e seus secretários possam trazer a esta Casa o 

planejamento de suas ações para o ano de 2018, esperando que sejam executadas, dizendo que 

não podemos esperar que este ano seja perfeito, que tudo será resolvido, pois tem no município 

trinta e seis vicinais, que totalizam mais de mil quilômetros de estradas vicinais, que encontram-se 

em situação difícil, mencionando ver questionamentos em redes sociais pelos vereadores, pela 

Prefeita, dizendo que não tem culpa das erosões provocadas pelas chuvas e a prefeitura não tem 

máquina para estar ao mesmo tempo nessas trinta e seis vicinais e solucionar o problema de todos 

ao mesmo tempo, sendo necessário planejamento com o Secretário de Infraestrutura e que essas 

ações possam contemplar os munícipes de uma forma em que os locais em que se encontram não 
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trafegáveis sejam atendidas primeiro, enfatizando que chegaram três patrois, o que não é 

suficiente, pois precisam de carregadeira, de caçamba para que os problemas sejam solucionados, 

devendo se ter um planejamento muito bem feito. Referiu que ouve-se falar que nomeou ou 

indicou o Secretário de Infraestrutura, dizendo que nunca teve conversa com a Prefeita para a 

nomeação deste, sendo prerrogativa de nomeação e exoneração somente da Prefeita Municipal, 

dizendo que há a coincidência que esse Secretário é bem próximo seu e muitíssimo competente, 

parabenizando pois está somente com a retroescavadeira e vem fazendo milagre diante de tantas 

situações difíceis que há no município e a dificuldade com o transporte escolar, que mesmo com 

as chuvas tem setenta por cento do transporte rodando no município. Falou que com essa 

máquina o secretário está conseguindo atender o pedido de muitos dos colegas, imaginando como 

será no verão, com três equipes de máquina, onde conseguirá chegar. Falou que ao contrário do 

que se fala que só atende pedidos seu, disse que está há cerca de quarenta dias a frente da 

secretaria e não tem quem diga que atendeu um pedido seu. Disse que se a nomeação partiu da 

parte deste vereador, que a Secretaria está de portas abertas para aqueles que acham que só 

sobrevivem no seu mandato se for com indicação de secretaria. Disse ainda que apenas cuida do 

seu mandato, apenas se preocupando porque tem muita gente querendo lhe ajudar a conduzir o 

seu mandato, enquanto tem cuidado somente do seu, não tem se importado com o mandato de 

alguns de seus colegas, tem procurado fazer o seu trabalho e assim espera que seja recíproco essa 

casa com os colegas. Falou que o que incomoda a muitos é que foi eleito na oposição e hoje é base 

do governo e não tem vergonha de dizer na tribuna, pois tem postura, não dizendo para a Prefeita 

que é base e nos bastidores que afasta ela a todo momento, dizendo que tem postura de ser base 

e no dia que não for mais dirá as razões, mas hoje compõe a base deste governo e pretende 

contribuir para a melhoria do município e com o trabalho dessa Câmara. Enfatizou não está 

fazendo um desabafo na tribuna, mas a realidade que está acontecendo, precisando conduzir essa 

Casa com ética e respeito e acima de tudo, respeitando um ao outro, pois todos tem direito de ir e 

vir, pois vivemos em um país democrático, onde tem direito de lutar pelos seus sonhos e objetivos 

e é o que tem feito desde o primeiro dia que assumiu o mandato nesta Casa, e agradeceu. Após 

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

todas as pessoas presentes, principalmente os que chegaram após o início da sessão. Falou que 

enquanto presidente tem feito de tudo para manter esse prédio, patrimônio do município, tendo 

realizado reforma e adquirido cadeiras para vereadores e o  planejamento era comprar cadeiras 

novas para o plenário, mas devido acidente com caro terá que recuperá-lo, o que não sairá por 

menos de trinta mil reais, mas é um patrimônio do município, que tem ajudado muita gente e por 

ser um carro novo, ano 2015, ainda compensa reformá-lo. Desejou boas vindas ao amigo Iraci, do 

Panorama, onde tinha um compromisso, tendo prometido, juntamente com a Senhora Prefeita no 

ano anterior que seria a primeira vicinal a ser recuperada, não sendo feita, dizendo está se 

sentindo envergonhado, pois não foi promessa política, tendo em vista que a fizeram após já 

terem sido eleitos. Registrou a presença do amigo Duda, presidente de comunidade, estando 

ciente da situação da vicinal, pois sempre tem conversado com algumas pessoas, como na quinta-

feira, quando encontrou o Jorge no quilômetro cento quarenta e cinco e há dias o Vereador Evaldo 

vem falando sobre o interesse de um Senhor que tem uma máquina de realizar parceria com o 

Executivo para melhorar a estrada vicinal, não conseguindo resolver, não sabendo se vieram a 

cidade para tratar com a Prefeita sobre esse assunto, mas seria o momento para definir essa 

situação, caso a proposta do rapaz ainda esteja de pé. Enfatizou concordar em parte com o que 
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falou o Vereador Marcione, dizendo que somente as patrois não resolve o problema, mas ajuda 

bastante, não podendo uma caçamba ficar parada no pátio da garagem, quando chegou faltando 

uma bomba de transmissão e já começou a tirar os pneus, podendo daqui há pouco não estar 

mais com  a basculante em cima, dizendo ser vergonhoso para os vereadores, pois está em frente 

a Câmara, onde se faz as leis e também as executa, sendo fiscais e aqueles que estão mais 

próximos da população. Referindo-se as muitas obras que estão vindo para o município, algumas 

empenhadas, outras em fase de licitação, diz que algumas não devam vir, mas acredita que 

setenta por cento do que a Prefeita anunciou  deverá ser realizada, o que será muito bom para o 

município, se bem planejada para começar e terminar, tendo em vista que Placas tem uma sina de 

obras serem iniciadas e não serem concluídas, lamentando. Disse ter estado com a Senhora 

Prefeita há uns dez dias, sendo sua conversa, não mais a situação partidária, quando ela lhe 

colocou a situação das emendas que o MDB, partido que representa,  colocou para o município, 

falando de milhões, tendo questionado a ela como pode um partido colocar milhões no município 

e os membros que o representam serem “tocados” como se toca gado de curral, dizendo ter sido 

bem franco e enquanto a Prefeita não voltar atrás na situação da Secretaria de Infraestrutura não 

apoiará projetos do governo, enfatizando não votar somente através de acordo, mas se não quer 

cumprir, não o faça, ressaltando ter sido acordado na campanha que o partido apoiaria a 

candidatura e teriam as secretarias de esporte e de infraestrutura, e hoje como representante 

legal do partido não foi comunicado da mudança, enfatizando não ser contra ao secretário, pois é 

seu amigo e tem certeza que renderá muito, mas discorda pela forma que foi tratada a situação, 

tendo comunicado ao partido em Belém e se reunido em Santarém, cabendo a Prefeita aceitar ou 

não a sua decisão. Falou que não vai chantagear, não vai levar documentos que comprove isso ou 

aquilo, pois não é de sua índole, porém disse ser possuidor de seu mandato, assim como o Evaldo 

é do dele, mas tomaram decisão que votariam juntos, estando nas mãos da Prefeita a decisão; 

jamais falará em afastamento da prefeita, porém disse que o que se promete deve ser cumprido, 

mencionando que o que prometeu aos vereadores, enquanto presidente desta Casa de leis, tem 

cumprido, devendo a Senhora Prefeita cumprir suas promessas, não podendo nomear outro 

secretário para uma secretaria, sem se quer comunicar o outro, pois não pode fazer isso com um 

ser humano, tendo falado a ela, não mandado recado. Disse está falando, pois a comunidade não 

sabia, mencionando está aguardando a Senhora Prefeita para conversar, dizendo que sua decisão 

está tomada e que defende seu partido e juntamente com o Vereador Evaldo irão cumprir o que 

combinaram. Crê que essas máquinas que chegaram resolve a situação do município, desde que 

tenha planejamento, devendo cada máquina (patrol) ter pelo menos uma caçamba e uma 

carregadeira acompanhando, devendo a máquina que está em Santarém voltar para o município 

para ajudar nessa demanda e se for para alugar, que seja máquina que rende, pois alugar para 

ficar parada não vai somar nada para o município. Disse que as coisas estão difíceis, questionando 

pelas parcerias, mencionando ter conhecido a época em que o Negão (Maxweel Brandão) era 

prefeito, assim como o Senhor Leonir e outros e não tiveram máquinas suficientes para fazer 

vicinais como a população queria, mas se fazia algumas parcerias e conseguia recuperar, como 

parceria no cento e quarenta e cinco em que o rapaz pediu quatrocentos litros de óleo para 

colocar máquina e caminhão para piçarrar as ladeiras e os baixões, o que acha não ser pedir 

demais ajudar a recuperar a vicinal para garantir acesso aos moradores, vê que está querendo 

ajudar recuperar, pois pediu uma quantidade pouca para fazer o trabalho e não querendo tirar 

vantagens, dizendo que é esse tipo de parceria que dá para desafogar, que o serviço não ficará 
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cem por cento bom, mas garantir o acesso aos moradores, como no Panorama, onde os 

moradores por várias vezes pagaram para colocar terra nos buracos em umas ladeiras para 

garantir o acesso ao transporte escolar, podendo se fazer parceria. Disse ser a hora de buscar o 

parceiros e desafogar as demandas do município, pois tem situações que não dá para esperar o 

verão, como vídeo que viu em um grupo, de uma caminhonete hillux, com a dianteira empinada 

em buraco na Vicinal Mirasselva, o que é realidade da maioria das vicinais, dizendo que se existir 

um planejamento adequado, acredita que serão realizadas, não podendo fazer como no ano 

passado, quando o secretário de Infraestrutura não podia gastar mais de trinta mil por mês, no 

período do inverno, sendo difícil qualquer secretário desenvolver um bom trabalho com um 

orçamento desse, quando uma patrol gasta até cento e cinquenta litros de óleo ao dia e um trator, 

duzentos, de modo que trinta mil reais será suficiente para pouco mais de uma semana. Falou que 

deve-se planejar para quando chegar o verão ter recurso e máquinas consertadas para se 

trabalhar, o que vem cobrando desde o mandato anterior, quando na tribuna dizia que as coisas 

não iria andar, pois passaram-se os três primeiros anos e não tinha sido feito um planejamento e 

era taxado como oposição, mas todos sabem o que aconteceu e agora já se passou o primeiro ano, 

estando no terceiro mês deste ano e até agora não viu planejamento de recuperação, dizendo que 

um bom administrador não pode pensar no município só para quatro anos, mas em dez, vinte 

anos para que os próximos gestores recebam o município andando e deem prosseguimento, 

dizendo que se o planejamento for somente para este mandato, prefeito não se reelege e o 

município viverá em decadência devendo se planejar a longo prazo, dizendo questionar, não por 

ser oposição, enfatizando ser base, mas não é por isso que tem que concordar com tudo que está 

acontecendo, pois se fosse assim, não seria fiscal do povo e estaria cumprindo o que prometeu em 

campanha de cobrar melhorias para os munícipes, sendo o que está e continuará fazendo, assim 

como os demais vereadores. Disse que continuará fazendo seu papel, que não tem medo de falar, 

pois está falando a realidade do município. Espera que logo tenham esse planejamento e que se a 

Prefeita comparecer para reunião na segunda-feira irão cobrar para que reúna seus secretários e 

faça seus planejamentos, dizendo que quer muito mais, mencionando que irá chamar o Secretário 

municipal de infraestrutura para que apresente planilha de quantas vicinais foram feitas e o que 

foi  gasto de óleo em cada uma, pois aqui todos sabem quanto mais ou menos gasta em cada 

vicinal, para que possam defende-lo de acusações. Após passou-se a Ordem do Dia, apresentando 

o Senhor Presidente os Requerimentos que serão encaminhados a CCJ para análise e parecer, 

sendo: Requerimento nº 16/2018, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues e 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para a recuperação da vicinal do Pulu em toda a sua extensão, neste 

município; Requerimento nº 017/2018, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que 

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

piçarramento e a limpeza da rua na Vila Bela Vista, km 221 e esgoto de 100 (cem) metros, neste 

município; e Requerimento nº 018/2018, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues e Vereador Evaldo Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da vicinal Santa Rosa, neste 

município, determinando encaminhamento. Após passou-se a apreciação das matérias que serão 

votadas, solicitando a Relatora da Comissão de Constituição e Justiça que apresentasse Parecer, 

que o fez na tribuna, manifestando–se favorável pela tramitação dos requerimentos nº 08 a 

015/2018. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por 
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unanimidade. A seguir concedeu o Senhor Presidente a palavra aos Vereadores, na tribuna, para 

defesa de suas proposições, sendo: Vereador Nelson Fetisch: Requerimento nº 08/2018, que 

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

recuperação da Vicinal da 59 Rio das Pedras, neste município; e Requerimento nº 09/2018, que 

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

recuperação da Vicinal 235 Sul, neste município. Colocado em discussão os Requerimentos nº 

08/2018 e nº 09/2018. Ninguém discutiu. Colocado em Votação, um a um. Aprovados por 

unanimidade; Vereador Werles Santos Silva: Requerimento nº 010/2018, 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. 

Colocado em discussão. Discutido, foi o requerimento aprovado por unanimidade; Vereador 

Vilmar Ferreira da Silva: Requerimento nº 011/2018, de proposição sua e do Vereador Raimundo 

Ribeiro 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. Colocado em discussão.  Discutido, foi aprovado por unanimidade; e Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro: Requerimento: Requerimento nº 014/2018, 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 sua proposição e do Vereador Evaldo 

Lima Machado que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a recuperação da Vicinal do Lama, neste município. Justificou ausência dos 

Vereadores Denilson e Raimundo. Colocado em discussão os requerimentos nº 014 e 015/2018. 

Discutidos, foram aprovados por unanimidade. Adiante o  primeiro secretário apresentou 

ofício/Convite da Casa Familiar Rural para o primeiro dia de campo do projeto de tecnologias 

integradas em Placas no próximo dia vinte dois. O Senhor Presidente informou sobre ausência dos 

Vereadores Denilson e Raimundo que estão em Belém, estiveram na ADEPARÁ e segundo 

informações conseguiram um carro traçado para este órgão e as três horas estarão com o Bressan, 

da Celpa para verificar situação do Panorama. Informou que o Vereador Sandeney não está 

presente devido a problema de saúde e o Vereador Branco (José Ferreira), que está de atestado e 

foi novamente para Santarém na presente data, esperando em Deus que logo possa se recuperar. 

Colocou em votação a ata da 3ª Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. O Senhor 

Presidente irá solicitar reunião com a Prefeita na próxima segunda e Secretário de Saúde, 

podendo ser no final da semana devido ao atendimento que prestam na segunda-feira. A 

vereadora Raimunda sugeriu que seja no decorrer da semana, tendo em vista o atendimento que 

fazem na segunda-feira. 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.__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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