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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos dois dias do mês de abril 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-PMDB 

– Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim-PSDB -Primeiro secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB (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. 

A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, agradecendo as pessoas 

presentes. Apresentou a Ordem do Dia. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, 

concedendo-a ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro. Este cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus pelo final de semana de páscoa, passado com a família e nesta data 

com saúde e paz, desejando uma pascoa abençoada para todos. Mencionou que esta semana se 

iniciará a limpeza das ruas, situação que os vereadores vem “batendo” em todas as sessões, 

destacando as ruas do Bairro Alto Pará, bairro que está com apenas uma rua dando acesso ao 

centro, esperando que possa ser feito um trabalho que traga contentamento aos moradores 

daquele bairro e que posteriormente possa acontecer a iluminação pública, ressaltando que os 

bairros encontram-se em sua maioria na escuridão. Referiu sobre projeto da Norte Energia de 

quase um milhão e meio de reais, tendo recebido uma parte e tem outra a receber em 

combustível, manifestando preocupação com a forma que a PDRS adotou para as prestações de 

contas, o que complica os municípios, por ser um projeto em conjunto com os municípios que 

compõe o consórcio, se um município executar os trabalhos e outro município não o fizer, esse 

não receberá as outras parcelas, ressaltando ser cento e cinquenta mil litros de óleo, divididos em 

três parcelas de cinquenta mil e assim como é um projeto conjunto, as prestações de contas 

também deverão ser dessa forma, dizendo acreditar ter sido de uma forma errada, pois tem 

gestores diferentes e Placas precisa desse combustível, o que para muitos é algo muito simples, 

que o combustível vai sair pelo ralo, que ninguém irá ver, dizendo não ser bem assim, pois haverá 

fiscalização, que será rígida, será cronometrado dias trabalhados e tem todo um cronograma a ser 

seguido. Parabenizou a Prefeita Municipal pela festa da páscoa realizada na última quinta-feira, 

onde esteve presente e viu a felicidade de várias crianças, dizendo que muitos podem achar que é 

só festa, porém disse ser muito importante políticas públicas voltadas para o social, tendo em vista 

o nosso município ser carente disso, dizendo contribuir para que as crianças tenham outra via de 

lazer, induzindo-as a não uso de drogas, a não praticar pequenos furtos, estando o serviço social 

no município funcionando muito bem, parabenizando a Secretária de Assistência Social que tem 

feito um excelente trabalho, precisando que esteja com os olhos voltados para isso. Solicitou ao 

Secretário de Infraestrutura que olhe com carinho por todas as ruas da cidade, para que possam 

ver o contentamento dos munícipes que tanto almejam por esse serviço, pois quando tem uma 

rua trafegável e iluminada a qualidade de vida da comunidade tende a melhorar, trazendo prazer 

e conforto a comunidade placaense. Parabenizou o município pelo edital publicado no dia vinte e 

sete de março para a obra na frente da cidade, o que muitos não tem acreditado, com o que as 

vezes concorda, tendo em vista não ser fácil receber recurso do governo federal, mas 

considerando estar em fase de licitação, o faz ter certeza que o município será beneficiado com 
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essa obra tão importante que irá embelezar a frente da cidade. Informou ter visto também o 

edital da feira e todas as licitações estão sendo feitas na Prefeitura Municipal de Placas, dizendo 

que a passos curtos as coisas vão acontecendo, sendo importante não parar e nem andar para trás 

e desde que esteja, mesmo que a passos curtos, mas andando para frente é importante e 

relevante para o município. Cumprimentou o Senhor João Lopes, presidente da Comunidade Lote 

Dez e funcionários da Secretaria de Infraestrutura. Pediu a Deus uma semana abençoada, de paz, 

de muito trabalho e que assim possa prosseguir nessa carreira tão árdua para todos nós, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade que lhe concedeu de estar 

nesta casa fazendo o trabalho que lhe foi atribuído. Parabenizou o evento da páscoa, promovido 

pelo município, parabenizando a Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Gloria e todas as 

pessoas que contribuíram, vendo no rosto das crianças e das famílias a felicidade. Falou que em 

quesito de organizações o município tem desenvolvido um belíssimo trabalho, ajudando a 

comunidade. Referiu sobre cursos realizados, como Pronatec, que formou mais de cinquenta 

alunos, devendo criar a esperança de melhorias para o povo, que só vem através de 

oportunidades. Mencionou ter estado, juntamente com o Vereador Raimundo na Vila São Miguel, 

onde puderam ver a felicidade das crianças ao receberem ovos de chocolate, dizendo ser 

momento ímpar nos eventos em que participam, de modo que seria bom que pudessem estar em 

todos, mas há dificuldade no deslocamento. Manifestou-se feliz quanto aos convênios que já estão 

sendo licitados, como o da feira municipal, sendo uma obra de grande importância para todos os  

placaenses vê-la terminada, assim como o sistema de água e os postos de saúde, dizendo que a 

satisfação é vê as coisas funcionando bem, agradecendo o Deputado Wlad que trouxe convênio 

para a saúde e outro que dará oportunidade para o Posto de Saúde do Bairro Alto Pará ser 

inaugurado, de modo que o município só tem a ganhar. Referiu sobre os muitos problemas 

surgidos em consequência das chuvas ocorridas, destacando situação no Lote Dez e no São Paulo, 

porém disse que na medida do possível o governo tem mandado resolver, tendo máquinas 

trabalhando no Alagado, parada porque deu problema; e no Dez, tem problema, porque depende 

do DENIT e dessa casa para enviar documento para solucionar o mais rápido possível, contando 

com esta Casa. Informou que a Igreja Assembleia de Deus fez declaração de apoio a pré-

candidatura do Marcio Miranda ao governo do Estado. Mencionou que no próximo dia quatro 

haverá uma decisão a nível de Brasil, quando ocorrerá a votação do caso Lula, dizendo que é 

preciso dar basta na corrupção, não só no PT, mas PSDB, desde que tenha aprontado deve ser 

punido, assim como qualquer sigla partidária ou entidade pública que faça o mesmo, pois a justiça 

precisa ser feita, não podendo participar do erro, mas dar basta nos problemas que aflige o Estado 

e o Pais e mudar a cara do Brasil, dizendo que a corrupção generalizou de tal forma que engessou 

o país e só irá melhorar com políticos sérios, com eleitores que não votem em políticos corruptos, 

que tenham ficha suja, devendo passar a ter consciência nesse Brasil, no Estado e no município 

para que possa de fato ter pessoas responsáveis para que realmente dirija-os e traga alegria ao 

povo, para que assim como em alguns lugares tenham orgulho pelo município, Estado e país. 

Mencionou está prestes a copa do mundo, quando o brasileiro parece estar alegre, tendo 

resgatado a auto estima no esporte, esperando que resgate na política, pois não se vive sem 

política, pois precisa-se dela no dia a dia, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles 

Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por estar 

presente nesta Casa em mais um dia de trabalho. Falou sobre a semana anterior quando foi 
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celebrado em várias igrejas o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, parabenizando o Grupo 

de Jovens da Igreja Católica que fez encenação, envolvendo mais de quarenta jovens e com 

público grande acompanhando. Referiu muito ter se falado sobre limpeza da cidade e sobre a 

situação das estradas vicinais, que devido as fortes chuvas estão cortadas, não tendo sido 

executado trabalhos desde o ano passado, mas será iniciado o trabalho de limpeza da cidade, 

onde tem ruas que estão intrafegáveis, ressaltando a importância para os moradores. Parabenizou 

as equipes de futebol de placas pelo campeonato que está sendo realizado na Vicinal do São 

Paulo, tendo acontecido a semifinal e a equipe Baixão venceu Alto Pará por 2 X 0, São Paulo e 

juventude empatou sem gols e na decisão por pênaltis Juventude venceu por 7 X 6 e acontecerá 

no próximo final de semana a grande final entre Baixão e Juventude. Parabenizou todas as equipes 

de Placas que estão participando da Copa Rurópolis, cidade vizinha, tendo acompanhado mais 

uma rodada no domingo e na categoria principal Placas venceu por 6 X 2 e na equipe Master 

empatou por 4 x 4, mesmo resultado para a equipe feminina Arcenal, e Ajax perdeu por 7 x 1. 

Falou que Placas sempre participa dessa copa e é bem representada por suas equipes. Referiu 

sobre a Vicinal Duzentos e trinta e cinco norte, a respeito da qual vem cobrando, mencionando 

que está em situação de calamidade, que só piora quando chove, dizendo ser mais um ano que se 

inicia e mais uma cobrança que faz, pois os moradores estão há mais de seis anos nessa situação 

de calamidade, onde carro de alunos nunca conseguiu entrar naquela vicinal, pedindo que o 

Executivo na primeira oportunidade possa executar esse trabalho, o que será muito importante 

para os moradores daquela vicinal. Agradeceu por mais um dia, pela saúde, desejando a todos 

ótimo dia e semana, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Fez cobrança quanto ao crédito dos vereadores e 

o respeito com o poder público, mencionando que no ano de 2017 encaminhou ofícios a 

Secretaria de Educação e ao Gabinete da Prefeita e não obteve respostas, comunicando que 

estará indo a Uruará com a promotora para tratar a respeito, tendo em vista que fez porque 

entendeu que tinha necessidade, e por indícios de irregularidades, de modo que se alguém da 

administração tivesse dado satisfação talvez não tivesse fazendo essa cobrança, acreditando que 

os ofícios do ano passado têm mais irregularidades para serem desvendadas, mencionando que 

fez recentemente ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura solicitando orçamento para o 

conserto de máquinas do município, dentre estas, patrol que está em Itaituba, conforme referido 

pelo Presidente na sessão anterior, que pelo que tem conhecimento não tinha tanta coisa para 

fazer já devendo ter sido trazida de volta ao município, esperando que o Secretário de 

infraestrutura faça o mais breve possível o orçamento para conserto dessas máquinas que se 

encontram paradas e traga para a câmara, ressaltando ter sido solicitado por sete vereadores, 

sendo uma destas, uma retroescavadeira, que ajudaria nos trabalhos das estradas vicinais que 

estão bastante danificadas em virtude das fortes chuvas, dizendo que pelo seu entendimento com 

pouca coisa consertaria, pedindo aos vereadores que ajudem nessa cobrança para que 

providencie esse orçamento de duas máquinas, tendo em vista que as duas caçambas já foram 

consertadas e estão trabalhando para que as maquinas também possam trabalhar o mais rápido 

possível. Referiu sobre iluminação pública, mencionando que há muitas ruas escuras, pedindo a 

senhora Prefeita providencias, observando que todo usuário paga a taxa de iluminação pública e o 

dinheiro não está sendo usada da maneira como deveria, esperando que providências sejam 

tomadas o quanto antes, e agradeceu. O Senhor Presidente cumprimentou pessoas que chegaram 

após a abertura dos trabalhos e passou a palavra ao Vereador José Sandeney Marques Monteiro. 
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Este na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, vereadores, servidores e pessoas presentes. 

Agradeceu a Deus por estar presente. Lembrou o dia de páscoa, acreditando que todos passaram 

juntamente com suas famílias, assim como passou com a sua. Referiu sobre o Projeto de Lei 

256/2018 que cria o Departamento de Água, apresentado na sessão anterior, tendo sido muito 

cobrado, enfatizando ter sido um projeto muito polêmico que veio parar no “colo” do legislativo 

municipal, dizendo que gostaria que quando o Executivo enviasse um projeto desse para essa casa 

que tivesse tudo muito bem encaminhado, pois a população cobra e principalmente dos 

vereadores, pois muitos acham que os vereadores criam os projetos, como no caso do aumento 

do subsídio dos secretários municipais, esclarecendo que isso é prerrogativa do Poder Executivo 

Municipal, dizendo que não tem praticamente nada para oferecer para a população, não tem 

sistemas de abastecimento de água e esgoto, canos, medidor, de modo que quando a população 

cobra e não tem a resposta fica feio para os vereadores, mencionando que o projeto deverá entrar 

na pauta da próxima sessão, cabendo aos vereadores votarem favoráveis ou não, solicitando ao 

Executivo que olhe com bons olhos para esses projetos, pois são de fundamental importância para 

o desenvolvimento do município, porem solicitou que antes disso veja o que está ou não está 

funcionando, pois neste caso nada está funcionando. Referiu sobre a Polícia Militar, 

parabenizando-a pelo trabalho, ressaltando que foi pauta em muitas sessões em 2017, porém 

mencionou que na semana anterior esteve no Supermercado Gauchão quando foi abordado por 

dois colonos que residem nas vicinais duzentos e quarenta norte e sul e também pelo açougueiro 

Chico, os quais foram categóricos em dizer que muitas vezes os colonos estão vindo com 

documentos de motos que não estão em dia e sem capacete e a Polícia Militar fica após a ponte 

parando, mencionando ter um colono citado que já anda com o dinheiro guardado para entregar 

para a Policia Militar. Falou que como tem acesso fácil ao Comandante da Policia Militar Major 

Marcio Abud, enviou-lhe mensagem, que respondeu estar em Belém. Falou ainda que já tiveram 

algumas denuncias e o Major prontamente os atendeu, sendo situações que a população cobra e 

precisa dar uma resposta, razão pela qual também cobra, mencionando que no ano anterior 

também foi parado pela Polícia Militar por duas vezes, que questiona, indaga para saber para 

onde vai, dizendo ser munícipe, que nasceu e se criou no município, ficando difícil para o produtor 

rural vir do km 224 ou 235 fazer sua compra com o dinheiro contado e a polícia abordar esse 

pessoal para saber se tem arma, ressaltando não ter conhecimento de roubo ocorrido por esses 

dias, dizendo que isso sempre acontece próximo a datas comemorativas, pois parece que o nó 

arrocha mais um pouco e sobra para o mais fraco, lamentando. Disse ter enviado documento ao 

comandante na sexta-feira e conversado com o Sargento Sá para que possa mais uma vez bater 

nessa tecla, pois não sabe quem é quem, mas que o colono seja abordado, mas com decência e 

respeito. Agradeceu o apoio da Câmara Municipal de Placas, Prefeitura e Secretaria Municipal de 

Educação pelo apoio dado as duas competições que o município está disputando, nas categorias 

máster e principal nas cidades de Uruará e Rurópolis, ambas estando nas semifinais e em 

Rurópolis iniciando uma competição pela categoria principal, atletas que fizeram um excelente 

jogo, ganhando de seis a dois, estando o esporte placaense em evidência e o município bem 

representado e tem certeza que o apoio que tem sido dado ao esporte é de fundamental 

importância para o desenvolvimento. Referiu sobre o parcelamento da dívida do município com a 

Celpa, mencionando ter sido muito debatido no ano anterior, dizendo que o ex-prefeito Leonir 

saiu com uma dívida de trezentos e pouco mil reais, no ano de dois mil e dezessete pouco foi 

pago, somando com a dívida de 2016 mais de setecentos mil reais e hoje sendo proposto um 
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parcelamento para desafogar, mencionando que a CELPA passa para o município média de doze a 

quinze mil reais para a manutenção da energia elétrica na cidade e zona rural, o que infelizmente 

não está acontecendo, mencionando ter conversado com o Marciano, responsável pelo setor, o 

qual disse que assim que chegar material estarão trabalhando, a respeito do que foi feito 

audiência pública, mencionando que quase toda semana cobra o Enio e o Udson que estiveram no 

município e prometeram que trariam equipe com umas dez pessoas para fazer atendimento por 

uns sete dias e tentar resolver os problemas do município e até agora nada, tendo conversado 

com o Udson por várias vezes fazendo o seu papel em cobrar, o que tem feito em relação a 

iluminação pública e situações que envolvem iluminação tanto para o Município e CELPA, 

ressaltando não ter se quer um posto avançado no município há vários meses e tem que continuar 

cobrando para que surta efeito. Convidou Vereadores e público para evento que acontecerá no 

próximo dia sete de abril promovido pela Igreja do Evangelho Quadrangular, quando trará um 

cantor de renome nacional, diretamente de São Paulo e fará um grande evento gospel. Desejou a 

todos um excelente dia e semana, e agradeceu a oportunidade. Após manifestou o Senhor 

Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou a todos presentes. 

Referiu sobre as celebrações da semana santa, tendo sido convidado pela Vereadora Raimunda 

para programação no Lote Dez e pelo Vereador Evaldo, no Novo Paraíso, não podendo ir, tendo o 

padre passado a semana na vicinal, celebrando missa todos os dias e encerramento no domingo 

com missa, almoço e distribuição de chocolates e ovos de páscoa para as pessoas presentes. Falou 

que nessa época prefere ficar mais próximo de casa, da família, desculpando-se por não ter 

participado de alguns eventos para os quais foi convidado, tendo acompanhado pelas redes sociais 

alguns eventos nos quais os vereadores participaram, tendo certeza que esta Casa foi muito bem 

representada. Mencionou ter recebido o Plano de trabalho de limpeza urbana e recuperação de 

estradas vicinais em 2018 no município de Placas, remetido a esta Casa pela Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, cuja cópia foi entregue aos vereadores. Disse ser apenas um pedaço de papel, 

mas é uma segurança e se for levado a risca, mesmo atrasando alguns dias, dá confiança para 

mostrar para a população, que irá confiar e esperar para ter trafegabilidade nessas estradas. 

Referiu ter estado na Vicinal 240, dizendo que ao chegar na altura do  lava-jato não conseguiu 

passar devido a uma cratera grande, tendo ouvido muitas reclamações de moradores, crendo que 

em breve será recuperado aquele acesso, pois fica dentro da cidade. Registrou ter participado de 

audiência pública na Vila do Lote Dez, a convite da Vereadora Raimunda e o Presidente da 

Comunidade João Lopes, onde esteve a polícia e o Conselho Tutelar, sendo esclarecido algumas 

situações em virtude de fatos ocorridos, parabenizando o presidente da comunidade e a 

Vereadora pela iniciativa para esclarecer a população, pois antes de punir é preciso esclarecer, 

acreditando que irá surtir resultados. Após passou-se a Ordem do Dia, passando à apresentação 

das matérias que serão apresentadas e encaminhadas para as comissões competentes para 

análise e parecer, solicitando, o Senhor Presidente, que o primeiro secretário proceda a leitura 

Projeto de Lei nº 255/2018, que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2018) do 

município de Placas e dá outras providências”. O primeiro secretário, antes da leitura, registrou o 

falecimento de professora, mãe do Sr. Edmilson, popularmente conhecido por “passarinho”, 

desejando que Deus dê o conforto aos familiares. Após fez a leitura do projeto de lei nº 255/2018, 

determinando o Senhor Presidente encaminhamento as comissões competentes. A seguir o 

primeiro secretário apresentou Projeto de Lei nº 258/2018, que “Dispõe sobre a autorização 

legislativa para parcelar dívida com a CELPA referente aos anos de 2015 à 2017 pelo prazo de 60 
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meses e dá outras providências”, determinando o Senhor Presidente encaminhamento as 

comissões competentes. Após passou-se a apreciação das matérias que serão votadas solicitando 

a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, Relatora da Comissão de Constituição e Justiça 

para apresentação de Parecer da comissão, que o fez na tribuna, manifestando–se favorável pela 

tramitação dos requerimentos nº 019/2018 a 021/2018. Os requerimentos 016/2018 e 018/2018 

estão incluídos no parecer apresentado e aprovado na quinta sessão ordinária. Colocado em 

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

concedeu o Senhor Presidente a palavra aos Vereadores, na tribuna, para defesa de suas 

proposições, passando-a a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues: Requerimento nº 

016/2018, de sua proposição e do 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; e Requerimento nº 018/2018, de sua proposição 

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. Colocado 

em discussão. Discutidos, foi um a um aprovados por unanimidade. A seguir o Vereador Nelson 

Fetisch apresentou Requerimento nº 019/2018, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da vicinal 235 norte, neste município. 

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

Vereador Werles Santos Silva fez a defesa do Requerimento nº 020/2018, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da vicinal 

240 norte, neste município; e Requerimento nº 021/2018, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a limpeza das ruas do Bairro Boa 

Esperança, nesta cidade. Colocado em discussão ambos os requerimentos. Discutidos foi um a um 

votado e aprovados por unanimidade. Após o Senhor Presidente colocou em votação a ata da 

quinta Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Após o Senhor Presidente considerando o 

Plano de trabalho de limpeza urbana e recuperação de estradas vicinais em 2018 no município de 

Placas, remetido a esta Casa pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, franqueou a palavra aos 

senhores vereadores para colocações a respeito da matéria. O Vereador Marcione ressaltou a 

importância desse espaço, tendo em vista ter chegado após o inicio da sessão e por iniciar nesta 

semana a limpeza das ruas e não ter outra sessão antes disso, dizendo que observando o 

cronograma, que enfatizou muito bem elaborado, onde consta serviço de trator, tendo sido 

questionado pelo vereador Denilson sobre a necessidade. Disse que algumas ruas só o serviço de 

patrol não irá resolver, sendo necessário trator para escavar piçarra, serviço que a carregadeira 

não aguenta fazer. Mencionou a respeito do cálculo constante do cronograma, sendo somente 

uma previsão. Destacou a situação da região da BR 163, onde há cinco vicinais para uma equipe de 

máquinas atender, enquanto que na região da BR 230 (Transamazônica), tem mais de vinte 

vicinais, porém observou que naquela região a equipe de máquinas não passará todo o verão 

trabalhando no local, devendo a partir de setembro ou outubro, quando as estradas na região 

estiverem prontas, as máquinas virem para a região da Transamazônica para contribuir com os 

trabalhos nessas vicinais. Falou que de acordo com o cronograma o período para recuperação das 

vicinais com o recurso da PDRS-Xingu são de primeiro de maio a quinze de agosto e a partir daí 

essa equipe de máquinas também estará liberada para estar operacionando no 235, 240, uma vez 

que a equipe dois irá começar os trabalhos na região do Lote Dez e Macanã. Falou que olhando o 

método utilizado, os prazos e os equipamentos que tem, se realmente trabalharem dará 
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alavancada grande na recuperação de estradas vicinais, podendo essa equipe que fará o trabalho 

nas vicinais recuperadas com o recurso do PDRS, a partir de agosto trabalhar a limpeza das Vilas. 

Falou que nunca tinha visto um Secretário entregar o cronograma de trabalho, assim como 

acredita que o Vereador Denilson em seus quatro mandatos também não viu, partindo ao menos 

pelo principio de uma boa intenção. O Vereador José Sandeney parabenizou o Secretário de 

Infraestrutura pelo cronograma de trabalho, porém registrou sua indignação pelo legislativo não 

fazer parte desse trabalho de programação da limpeza da cidade e vicinais, manifestando 

preocupação com relação a orçamento, ressaltando que está tendo uma demanda muito grande 

para Uruará e Rurópolis de eventos e uma hora o combustível está liberado no posto, em outro, 

não, mencionando que o planejamento na teoria está muito bonito, mas o Executivo precisa se 

programar, pois é muito dinheiro em combustível para gastar com essas máquinas, de modo que 

se colocar em prática setenta por cento do que está programado estará de parabéns e as vicinais 

contempladas, através de requerimentos estarão de parabéns, preocupando-se somente com 

recurso para custear todo esse trabalho. O Vereador Denilson parabenizou a secretaria pelo 

trabalho e por ter enviado o cronograma a esta Casa, manifestando insatisfação por ter sido feito 

sem auxilio, pois se feito com mais pessoas traria aprimoramento melhor, porém disse que quanto 

a recurso, acredita que a Prefeita já se programou para aproveitar ganhos e tentar economizar o 

máximo os projetos fazendo um trabalho perfeito para que possa atender as vicinais. Falou que 

outra situação que deveriam sentar com a Prefeita é sobre conseguir equipamento para fazer 

manilhas, pois são muitas vicinais onde há necessidade de pequenas manilhas, pois muito serviço 

feito acaba porque não faz a saída para água, devendo se pensar nessa situação, pois irá melhorar 

e manter por mais tempo o trabalho nas vias rurais, devendo tentar amadurecer essa ideia. O 

Senhor Presidente ressaltou não querer discordar dos senhores, tendo em vista que cada qual tem 

sua opinião, mas deixará para elogiar o Secretário quando vê as obras, pois se parabeniza agora e 

alguma coisa não acontecer irá cobrar, mas se acontecer terá prazer em cumprimenta-

lo/parabenizá-lo, mas enquanto estiver só no papel não irá parabenizá-lo para que não aconteça 

como na gestão passada que o secretário enviou planilha e ficou só no papel, nada foi feito. A 

Vereadora Raimunda manifestou preocupação com relação as Vilas que não estão contempladas 

nessa planilha, destacando os prazos constantes, sendo que a equipe nº 01 (um) que fará obras 

com recursos do PDRSXingu concluirá o trabalho no mês de agosto e as outras duas a 

programação é para conclusão somente no mês de dezembro /2018, questionando pelas Vilas, 

que não contam, se somente serão atendidas quando concluído os trabalhos das vicinais, tendo 

em vista que as vilas estão tão intrafegáveis quanto as estradas vicinais, lembrando ter 

requerimentos solicitando esse serviço de limpeza das vilas, mencionando que no Lote Dez 

moradores colocaram, no final de semana, pedras dentro dos buracos para que permitisse o 

trafego de carro, tendo em vista está intrafegável. Destacou que vicinais que foram recuperadas 

no ano de 2017 também constam como as primeiras que serão atendidas, não sabendo se as 

sugestões dos vereadores serão acatadas, tendo em vista ter um cronograma pronto, não sabendo 

se poderão sentar e fazer essas averiguações e colocar essas observações, mas acredita que seria 

bom fazer uma análise, levando em conta a opinião dos vereadores para que todos sejam 

contemplados. O Vereador Werles disse ter sido muito bem colocado pela vereadora Raimunda, a 

respeito do que colocaria, parabenizando o secretário pelo cronograma, mas ressaltou que seria 

importante a participação dos vereadores para expressar as suas opiniões, ressaltando não está 

incluído as vilas, citando exemplo de vicinais que costuma cobrar, incluída na segunda frente de 
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trabalho, como 235 norte, estando na décima primeira posição, mencionando que no ano de 2017 

não foi recuperado metade dessas vicinais, tendo em vista serem muitas, existindo preocupação 

porque algumas demandas não estão nesse cronograma, podendo passar o verão e não chegar a 

algumas vicinais conforme cronograma, sendo situação preocupante. O Vereador Marcione 

concordou com a fala do presidente e ressaltou que neste ano tem algo nunca visto no município, 

sendo que a educação de Placas nunca se pagou, o que está acontecendo, citando que nas gestões 

passadas a Prefeitura todos os meses tinha que entrar com contrapartida na educação de cento e 

oitenta a duzentos e trinta mil, mais o transporte escolar e hoje não há essa necessidade, pois está 

se pagando. Lembrou que em 2017 com apenas uma patrol, que pouco trabalhou, conseguiu 

recuperar dez ou onze vicinais, imaginando o que o município poderá fazer com duzentos mil 

transformados em combustível ao mês e mesmo que use apenas cem mil e com ajuda do PDRS, 

com três equipes de máquinas o município terá condições de passar máquina em todas as vicinais, 

tendo em vista que as que foram recuperadas no ano passado não darão o mesmo trabalho que 

outras que se encontram em situação praticamente intrafegável. Falou que dentro desse 

planejamento e ações é necessário um planejamento financeiro e com esse cronograma em mãos, 

o qual já havia sido solicitado por varias vezes, que possa solicitar reunião com o Executivo, assim 

também como com o Secretário de Infraestrutura para que possam discutir esse cronograma, pois 

o Executivo é quem irá gerir o financeiro. Ratificou que neste ano o município terá uma folga de 

recurso para comprar combustível.  O Vereador Raimundo falou que as vicinais que serão 

contempladas pelo PDRS Xingu são em número de sete, somando cerca de cento e cinquenta 

quilômetros de estrada para serem recuperadas, de modo que para recuperá-las em vinte dias 

seria necessário fazer cerca de três quilômetros e meio ao dia, observando que a equipe que tem 

mais quilômetros para recuperar é a equipe dois, que de acordo com o cronograma tem duzentos 

e oitenta quilômetros, levando uns cinquenta dias para fazer. Falou que se for seguido a risca o 

cronograma, consegue fazer com tranquilidade todas as vicinais. O Vereador Nelson referiu sobre 

a vicinal Pulu que no ano de 2015 só uma patrol trabalhando fez dezoito quilômetros de estrada 

em três dias, trabalho feito pelo então operador e hoje secretário de infraestrutura, tendo 

possibilidade de fazer todo o trabalho especificado no cronograma, tendo em vista duas patrois 

novas e outra praticamente nova, dando para atingir essa meta, desde que não fique muito 

parada como aconteceu em 2017, quando tinha duas patrois trabalhando e só fez nove vicinais, 

mas espera que consiga atingir a meta. O Senhor Presidente falou que a discussão foi boa, mas 

está se trabalhando muito com suposições, concordando com o Vereador Marcione que essa 

discussão será melhor se for com a Prefeita e o Secretário juntos, pois irão discutir e nunca chegar 

a um denominador comum, enquanto que com eles poderão dizer o que poderá ou não ser feito, 

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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