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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA LEGISLATURA 

DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezessete, no Plenário Vereador Jorge Francisco dos Santos, da Câmara Municipal, sito a Rua 

Amador Lemes Pereira, s/n, Centro, nesta cidade de Placas, Estado do Pará, República Federativa 

do Brasil, reuniu-se a Câmara Municipal para apreciar Requerimentos e tratar demais assuntos de 

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

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

– Primeiro secretário.  Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-PMDB, José Ferreira de 

Carvalho-PT, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcelo Wilton Rodrigues Leal – PSC, 

Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar 

Ferreira da Silva-PSC. À hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão 

cumprimentando e desejando boas vindas a todas as pessoas presentes. Apresentou a Ordem do 

Dia. Realizou-se inscrição para uso da tribuna. Após passou-se ao uso da palavra na tribuna pelos 

Senhores Vereadores, concedendo-a ao Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre duas viagens feita a Belém, sendo a 

primeira à convite da Senhora Prefeita, representando essa Casa, na questão do Ensino Médio em 

antecipação de causa, pois sabiam que alunos e pais viriam a essa Casa e acompanhando a 

Prefeita Municipal, juntamente com representante dos pais, membro do Conselho Escolar, para 

tentar ajudar nessa causa que vem batendo desde o início do ano e foram a SEDUC para tratar 

sobre contratação de quatro professores, Direção e Secretária da escola. Disse que reuniram-se 

com a Secretária de Estado de Educação e Senhora Marlene, que é responsável pelas 

contratações, ficando acertado que será nomeada uma vice-diretora, sendo uma professora 

temporária, já tendo sido publicado no Diário Oficial, Professora Andreia, que vai assumir a 

Direção da Escola quando a Professora Edineia entrar em licença maternidade, ficando resolvido 

esse problema da direção para esse ano; com relação a secretaria da escola ficou acertado que 

será puxado uma servidora efetiva com formação para ser Secretária, havendo a Jadelane, a qual 

será tirada da função que exerce de auxiliar de serviços gerais e assumirá a Secretaria da escola 

até resolver a situação; e quanto aos professores, pediram urgência, sendo recorrido ao banco de 

talentos e foram convocados quatro professores no mesmo dia, sendo uma do município e três de 

fora, devendo verificar se essas pessoas tem disponibilidade para vir para o município e se não 

vierem serão convocados novos até que o problema seja solucionado. Falou que acredita-se que 

vai ajudar para esse ano, mas que não resolve o problema, tendo sido despachado a questão de 

serventes e servidores de apoio, de que não vão contratar este ano, havendo uma restrição do 

Ministério Público e segundo eles não podem contratar, o que acha uma desculpa esfarrapada, 

mas contratando professores e resolvendo o problema da direção e secretaria da escola dá para 

passar este ano. Informou haver sido garantido e já teve acesso a pré-lista a realização de 

concurso público, indicando aos professores do município que se preparem, pois até junho deve 

sair o Edital e terá sete a oito vagas para Placas e se nossos professores se prepararem e passarem 

no concurso terão as vagas ocupadas, havendo no município somente duas funcionárias efetivas 

do Estado, todos os outros vem de fora e quando é de fora podem pedir transferência, como já 

ocorreu. Falou que está acompanhando e espera que o município consiga preencher essas vagas 

para que a médio e longo prazo o município consiga resolver os problemas, agradecendo o 

empenho da Prefeita, lembrando que essa ida a Belém atrás de professor já faz há sete anos e nos 

últimos três anos seguidos saiu a convocação no dia em que esteve lá, porém enfatizou ser a 
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primeira vez que a Prefeita se prontifica em acompanhar e bancou os custos da viagem, ficando 

alegre, pois é uma interferência para resolver o problema, parabenizando-a por ter ajudado, 

acreditando ter sido a viagem proveitosa. Informou ter ido a Belém novamente para compromisso 

com a União Nacional de Dirigentes Municipais da Educação, na qual ainda era da Diretoria e teve 

uma reunião com ex-dirigentes, sendo membro honorário da UNDIME, participando de 

treinamento para secretários e integrantes da associação, tendo sido dois dias de encontro e os 

Planos Municipais de Educação e o de Carreira foram motivo de debate, ajudando a eleger a nova 

diretoria no âmbito do Pará e a direcionar as discussões da educação que é um problema sério em 

todos os municípios do país, tendo em vista que a educação vem sofrendo cortes, o município não 

tem condições de fazer obras, o FUNDEB paga somente as despesas, observando que na maioria 

dos municípios o FUNDEB não paga as despesas da educação, só a folha e em outros, nem isso, os 

quais estão fazendo uma readaptação de suas despesas, remanejando com criatividade, 

discutindo o plano de carreira com a categoria para vê o que se pode fazer a médio e longo prazo, 

como medidas que venham trazer para o município maior estabilidade, dizendo que não adianta 

mexer só em uma coisa, mas em vários aspectos da receita e da despesa para gerar receita para o 

próximo ano através do censo escolar para que no próximo ano tenham melhoras. Falou que a 

maioria dos municípios da Transamazônica teve uma queda de receita, sendo em Placas mais de 

um milhão, Uruará mais de dois e setecentos mil reais e Rurópolis, mais de dois milhões e 

oitocentos mil reais, devido a diminuição do número de alunos, ressaltando que número de alunos 

é dinheiro na educação e Placas perdeu quase seiscentos alunos, por isso a previsão na queda de 

recurso do FUNDEB, pois os outros recursos advém de receitas próprias do município e restante 

do FPM, que também tem sofrido uma queda, tendo em vista o país está em recessão, sendo esse 

o cenário macroeconômico não só da educação, mas dos municípios brasileiros, e dirigentes, 

vereadores têm discutido e é também uma responsabilidade da Câmara que aprovou orçamento e 

é responsabilidade acompanhar o que de fato acontece com essa situação, pois o município é 

diretamente impactado nesse sentido. Mencionou que nesta terça os vereadores terão reunião 

com a Prefeita e parte contábil, quando será apresentada a situação geral de como está o 

município, podendo tomar conhecimento da situação e agir de acordo com suas responsabilidades 

e atribuições de vereadores, opinando e apontando o que pode ser feito para melhorias na 

qualidade de vida da população do município. Falou que isso exige competência do gestor, porque 

fazer gestão com dinheiro é fácil, mas fazer gestão com escassez de recurso demonstra e necessita 

que nossos gestores tenham habilidade para mesmo na crise conseguir melhorar as políticas 

públicas e uma das demandas que está brigando é pela abertura do PAAR, pois educação só faz 

obras através do PAAR – Plano de Ações Articuladas, mencionando que todas essas obras grandes 

que tem da educação no município são originárias desse plano de ações, mencionando ainda que 

há essas obras no Lote Dez, Ouro Verde e duas creches aprovadas e esse plano está paralisado 

pelo Governo Federal, devendo começar novamente a reconstruir esse PAAR para que o município 

tenha investimentos nos próximos anos. Desculpou-se pelas faltas às duas sessões, dizendo que 

também estava cumprindo uma agenda legislativa, conflitante com o dia das sessões, e agradeceu. 

Adiante o Senhor Presidente cumprimentou as pessoas que chegaram após a abertura da sessão, 

em especial o Senhor Ernei, do Cachoeirinha, desejando boas vindas e passou a palavra ao 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro. Na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, 

destacando a presença de representantes do Sombra Santa.  Referiu sobre a situação da EMATER 

no município, a respeito do que conversando com o Secretário de Agricultura colocou 
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preocupação grande, mencionando que os dois funcionários, presentes nessa Sessão, tem se 

empenhado e indo ou não ao campo recebem seus salários ao final do mês, estando preocupados 

com o apoio que o Estado não está dando, informando que após conversar com o Secretário de 

Agricultura conversou também com a Prefeita Municipal pedindo apoio para que possam exercer 

seu trabalho, pois prejudica os agricultores, tendo em vista ter vários projetos parados, o que 

prejudica a economia do município, deixando de fazer vários projetos que iriam melhorar a 

qualidade de vida dos agricultores. Enfatizou que a Prefeita Municipal colocou-se a disposição 

para reunir com estes e fazer um convênio para ajudar naquilo que for possível e ainda segundo a 

Senhora Prefeita o Estado garantiu enviar um técnico contratado para o município. Referiu sobre o 

abandono da Celpa ao município, onde não há mais um escritório para atendimento, o que antes 

funcionava em casa de terceiro, devendo a empresa instalar um escritório no município para que a 

população tenha o atendimento adequado, tendo onde se dirigir. Agradeceu a Prefeita Municipal 

pelo atendimento a requerimento de sua proposição para recuperação da Vicinal do Lama. 

Parabenizou-a por já ter passado de cem dias de governo e está conseguido manter sua 

popularidade vindo de campanha, mesmo diante dessa crise, o que não é muito fácil, dizendo que 

as redes sociais são prova disso. Mencionou que conversando com alguns funcionários da saúde 

foi informado de diferenciamento no pagamento desses funcionários entre contratados e efetivos, 

que estão recebendo em dias diferentes, pedindo que sejam tratados de forma igual, pois ambos 

prestam excelente serviço, como constatado em atendimento. Falou que a valorização do 

funcionário é fundamental para que possa aperfeiçoar mais ainda a qualidade do seu serviço e 

para que faça com mais amor. Falou que assim como pode elogiar, também pode pontuar aquilo  

que tem que ser feito e corrigido para que possa melhorar a qualidade do serviço público 

oferecido a população desse município, destacando que pequenas ações tem sido tomadas e tem 

sido de fundamental importância. Parabenizou os funcionários da Infraestrutura que tem se 

empenhado, fazendo seu trabalho com qualidade e amor, pedindo que a educação olhe com 

carinho para esses funcionários, pois o município só tem a ganhar, e o(a) Prefeito(a) ganha crédito 

com isso, do mesmo modo que quando o gari deixa de recolher o lixo, a população não fala deste, 

mas que o(a) Prefeito(a) não está recolhendo o lixo da rua e da mesma forma quando um 

funcionário faz um trabalho de qualidade quem leva os creditos é o(a) Prefeito(a), de modo que 

espera que essa gestão seja feita de forma conjunta, séria, transparente e de contentamento a 

população do município, e agradeceu. O Senhor Presidente desejou boa vinda ao Vice-Prefeito 

Beto Dantas. Em seguida foi a Tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu está se começando mais uma semana de 

trabalho e luta, quando na semana anterior foram resolvidas muitas situações que estavam 

interditando as estradas vicinais e nesta outras vicinais serão atendidas, como citado pelo 

vereador Marcione, agradecendo pelo serviço na Vicinal do Pajoba, onde há mais de uma semana 

não se transportava os alunos. Referiu sobre a Vicinal Arrependido que estava em situação de 

calamidade, devido a alagamentos, tendo manifestado preocupação quando as águas baixassem, 

dizendo que está totalmente acabada, mas acredita que nessa semana será atendido, assim como 

outras, pois é um município grande e precisa atender as necessidades. Pediu o apoio dos Senhores 

Vereadores a respeito da escola onde funciona serviço de convivência, que está funcionando em 

um local onde não é possível as crianças estudarem, lembrando ter estado no local anteriormente 

e haver solicitado que fosse aberta uma janela, não sendo atendido e retornado na semana 

anterior, mencionando já ter crianças falando em desistir. Observou que nesta terça tem reunião 
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com a Senhora Prefeita e que possam solicitar que alugue outro local para o funcionamento 

daquele serviço. Agradeceu a Deus por mais uma semana, pedindo sabedoria, e agradeceu a 

oportunidade. O Senhor Presidente cumprimentou o Presidente da Comunidade Lote Dez e do 

PSC, Sr. João Lopes, desejando boa vinda. Adiante foi a tribuna o Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro, quando agradeceu a Deus por está nessa Casa depois do feriadão da semana 

santa, Cumprimentou a Mesa, Vereadores e pessoas presentes. Convidou a todas as pessoas e 

Vereadores para a final da 1ª copa das associações na AVEPLA, que acontecerá no próximo 

sábado, havendo um torneio com equipes convidadas e a noite a grande final e após grande festa, 

agradecendo o apoio da Câmara Municipal, Secretaria de Esportes e Prefeitura Municipal.  Referiu 

sobre algo que tem visto na cidade há dias, ressaltando que o Diretor de Obras está agindo dentro 

da Lei, informando, no entanto, que na próxima semana irá colocar um requerimento para tentar 

da melhor forma possível resolver essa situação, mencionando que no ano de 2013 foi aprovada 

lei que instituiu as cores da bandeira para serem usadas em prédios públicos e obras municipais, 

sendo as cores azul celeste, amarelo gema e verde folha, observando que o prédio da Câmara está 

bonito, não tem cor partidária, as escolas pintadas anteriormente de acordo com a lei também 

estão muito bonitas, porém enfatizou que houve falha na lei por não determinar percentual nas 

cores. Falou que as escolas Ana Faleiro e Irani de Andrade estão pintadas idênticas ao prédio da 

Câmara, agora porém algumas salas estão completamente amareladas, situação idêntica acontece 

na Tancredo Neves, onde os banheiros foram pintados recentemente em sua totalidade de 

amarelo e o reflexo está atrapalhando os alunos de algumas turmas devido o reflexo. Parabenizou 

o SINTEPP e todos os funcionários da educação e a Câmara Municipal que estão participando, pelo 

evento de socialização que está acontecendo no Clube Castanheira, parabenizando por essa 

iniciativa para com a educação placaense. Parabenizou a Senhora Prefeita e o Secretário de 

Infraestrutura por está atendendo as solicitações, citando que máquinas estiveram na vicinal do 

Macanã, conforme solicitação sua. Cobrou serviços na cidade, onde algumas ruas estão com 

buracos que estão impedindo acesso a outros bairros, citando haver solicitado serviços na rua que 

dá acesso a AVEPLA onde está realizando o campeonato, compreendendo a situação, tendo em 

vista que as chuvas estão muitas e as máquinas poucas, mas é um dever dessa Casa exigir, cobrar, 

fiscalizar e parabenizar quando necessário para que os trabalhos nessa Casa possam se 

desenvolver cada vez mais e ajudar a resolver algumas situações no município. Desejou ótima 

semana a todos, sob as bênçãos de Deus, e agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o 

Vereador José Ferreira de Carvalho, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Agradeceu por mais esse dia de trabalho e pelas programações na Semana Santa nas 

Comunidades e escolas, mencionando ter estado nas escolas São Pedro, Pequeno Polegar, Nova 

Esperança e Padre Antonio, onde foram muito bons esses eventos. Mencionou ter o Vereador 

Marcelo falado algo que o deixou alegre com relação ao concurso público, citando que na semana 

anterior, na Vila Novo Paraíso três funcionários recentemente contratados foram demitidos e 

vieram lhe questionar a razão desse fato, tendo dito que é devido ao fato de não serem 

concursados, trabalhando até a hora que o empregador quer que ele trabalhe, de modo que 

devem torcer para que haja concurso público no município para que os trabalhadores tenham 

segurança em seus empregos, ressaltando ser bom para a população, para governo e 

administração. Enfatizou que sua região é cem por cento agrícola e não tiveram oportunidade de 

encaminhar projetos para esses agricultores este ano e o calendário agrícola já está quase 

findando, manifestando preocupação a respeito, mencionando que já estiveram com técnicos da 
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Emater e Secretaria de Agricultura, mas está havendo obstáculos, dizendo que o financiamento é 

quem alavanca a sustentabilidade do agricultor, através dos bancos, tendo em vista que hoje não 

tem como derrubar, desmatar, pois podem ser punidos e dessa forma gostaria que a Secretaria de 

Agricultura desse importância a essa questão, pois irá melhorar a situação para os pequenos 

produtores, mencionando que há tempos fizeram cinquenta pequenos projetos, de trinta a 

noventa mil reais, fazendo circular um bom recurso na região e favorecendo não só para quem 

financiou, mas também para outros. Falou que gostaria que a EMATER e a CEPLAC tivessem ajuda 

através do governo e a Secretaria de Agricultura tomasse providências, fazendo seu papel para 

que vissem os agricultores trabalhando com mais conforto, pois amenizará a fome e outras 

dificuldades dos agricultores. Desejou feliz semana a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o 

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

Referindo-se a respeito da EMATER lembrou haver informado ao funcionário que na semana 

anterior teria representação do governo do Estado no município, quando iriam sentar, verificar as 

demandas para repassar ao governo do Estado, porém essa equipe precisou retornar a Belém, 

ficando de marcar outra data para estar no município, sendo compromisso seu ajudar nesse 

sentido, tendo em vista ser um município totalmente agrícola e precisam fazer parceria no sentido 

de ajudar. Em aparte o Vereador Evaldo informou ter estado no Banco da Amazônia e segundo o 

Gerente o banco tem recurso para financiar, mas está aguardando os projetos chegarem aquela 

agencia, tendo se colocado a disposição para reunir com as partes interessadas para 

esclarecimentos a respeito, pedindo o apoio para realizar na cidade e comunidades. Prosseguindo, 

o Vereador Denilson falou que se o município não tiver investimento na agricultura estará morto, 

tendo conhecimento que as chuvas tem atrapalhado um pouco o escoamento da produção e os 

trabalhos de visita as propriedades. Referiu sobre a necessidade de realizar seminário com as 

partes interessadas e alavancar a agricultura, principalmente com apoio técnico, mencionando 

que na reunião com a Prefeita que acontecerá nesta terça-feira irá abordar o assunto. Referiu 

sobre a vergonha nacional que estamos passando como da classe política, eletiva, sendo uma 

classe desmoralizada, desrespeitada devido ao grande índice de corrupção, manifestando seu 

repúdio a política nacional, devendo mudar a forma de fazer política, caso contrário irão ao fundo 

do poço. Falou que o Brasil era para ser um país sólido, sem dívidas, prospero, mas foi criado um 

cartel de grandes desvios, que já vem há muitos anos, devendo ser dado um basta. Referindo-se 

ao Ensino Médio falou que os alunos estão alegres, pois tem melhorado o atendimento na escola, 

parabenizando a todos. Referindo-se a Celpa concordou que está uma vergonha, pois quando 

coloca alguém para fazer o atendimento quer pagar oitocentos reais, como era pago a pessoa que 

fazia atendimento, sendo local e equipamentos tudo por conta da pessoa e até cuspe e água na 

cara recebeu de pessoas que não respeita o próximo. Informou que solicitou um aumento, porém 

a empresa não quis pagar, fechando o local para atendimento, mencionando as responsabilidades 

da Celpa de emitir laudos, talões, entre outros serviços, de modo que devem cobrar, necessitando 

que esta Casa envie correspondência, pois estão abandonados. Deixou seu abraço a todas as 

famílias pelo dia de páscoa passado, devendo ter mais amor e união entre as famílias, pois assim 

terão dias melhores no município. Informou que na reunião com a Prefeita Municipal que 

acontecerá nesta terça-feira deverá ser referido sobre a cobrança de IPTU no município. Sabe que 

há leis que regulamenta, porém quando alguém quer fazer escritura pública está sendo cobrada os 

últimos cinco anos desse imposto, o que no seu entendimento não é correto, pois a pessoa nunca 

foi notificada, cobrada, concordando que se faça a partir deste ano, observando que para cobrar 
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IPTU é preciso dar algo em troca em benefícios para a população, concordando que deva 

transformar o município em arrecadador, mas oferecer serviço de qualidade em iluminação  e 

limpeza pública, dizendo que está se caminhando para isso. Ressaltou que essa Casa está 

participando de torneio organizado pelo SINTEPP, da maneira que pode, mas tem feito bonito, e 

agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho 

depois da Semana Santa. Parabenizou os jovens pelo teatro apresentado sobre morte e 

ressurreição de Cristo, realizado no Castelo Clube, presenciado por no mínimo trezentas pessoas. 

Mencionou que conversando com o Secretário de Agricultura este referiu sobre situação 

preocupante no município, a respeito dos agricultores do município, para os quais, para que 

chegue investimento é preciso de apoio técnico e estes precisam de apoio para realizar seu 

trabalho. Mencionou há dias ter se reunido, juntamente com o Vereador Raimundo, Prefeita 

Municipal, Chefe de Gabinete e pessoal da Multitec, empresa que está levando energia as 

localidades onde ainda não há, quando foi garantido pela parte do Poder Executivo total apoio de 

máquinas nas vicinais para garantir o acesso desse trabalho as localidades que ainda não foram 

atendidas, já tendo entrado na Vicinal Cinquenta e Sete, onde está trabalhando há dias, tendo em 

vista que devido as fortes chuvas o trabalho está sendo prejudicado, tendo inclusive alguns 

agricultores vindo procurar-lhes, anciosos pela chegada da energia em suas propriedades, porém 

pontes tem sido derrubadas devido ao grande volume de água e quando arruma uma, outra cai, 

buscando apoio, reunindo-se com o Secretário de Infraestrutura a respeito, destacando que na 

Vicinal do quilometro duzentos e quarenta sul nem o transporte escolar está passando devido a 

essas situações. Agradeceu o Executivo pela Iluminação da quadra de esportes Carlos Lázaro, na 

frente da cidade. Referindo-se as demandas do Ensino Médio que foi resolvida, graças ao 

empenho dos pais, alunos, essa Casa e a Prefeita municipal. Parabenizou todos os esportistas, 

citando que no próximo sábado acontecerá grande final de campeonato, de duas associações. 

Parabenizou todos os atletas da Câmara, que mesmo sem preparação realizaram mais uma rodada 

do campeonato, saindo vitoriosos. Agradeceu por mais um dia e semana, desejando que todos 

tenham uma ótima semana, e agradeceu a oportunidade. A seguir manifestou-se o Senhor 

Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando agradeceu a Deus por mais essa 

oportunidade de está apresentando seus trabalhos, esperando que seja uma semana proveitosa 

para todos, com saúde para que na próxima semana possam estar novamente nessa Casa. 

Mencionou ter estado reunido com a Prefeita Municipal e Secretário de Administração, 

observando que quase não tem colocado requerimentos, pois as cobranças através da presidência 

dessa Casa são grandes para quase todas vicinais, mencionando ter a informação da Prefeita 

Municipal que a Prefeitura já se encontra com três carregadeiras prontas para começar a trabalhar 

assim que as chuvas pararem e a partir de julho terão três patrol trabalhando nas vicinais. Falou 

que a demanda é grande, tendo em vista que na cidade, ruas precisam ser recuperadas, assim 

como Vilas, porém disse que para alugar máquinas atualmente está bem mais fácil que há algum 

tempo e com preço mais acessível, o que facilita para o município, pois não tem máquinas 

suficiente para recuperar todas as vicinais. Lembrou haver falado anteriormente que quando se 

anda nas vicinais culpa-se muito as chuvas pela situação das estradas, porém disse que a culpa é 

da administração que não se preparou para o inverno. Mencionou que no último final de semana 

na sua vicinal aconteceu um domingo alegre e somente se falava na situação das estradas, tendo 

dito que a Prefeita está com apenas quatro meses e quer as máquinas na vicinal para fazê-la do 
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inicio ao fim, no verão, pois tem vários ramais que também precisam ser feitos e no momento, 

uma máquina não consegue sair da estrada e entrar em uma varação, mas assim que o inverno 

terminar será possível trabalhar mais e melhor. A respeito da reunião com a Prefeita que 

acontecerá nesta terça-feira juntamente com os Senhores Vereadores, mencionou ter sido feito 

requerimento pelos Vereadores José Sandeney e Marcelo Leal, pedindo esclarecimentos, pedindo 

que todos se esforcem em participar para pedir esclarecimentos para que não sejam repetitivos 

em seus pronunciamentos, observando que o vereador é mais próximo do eleitorado, podendo 

levar as informações pertinentes. Referindo-se a visita a região do Sombra Santa falou ter visto 

grande dificuldade quando se trata de estrada vicinal, mencionando que  esteve ainda na região 

dos Goianos, Panorama e São João vendo a situação que se encontram, mas acredita que no verão 

será possível recuperar, se não cem, mas ao menos oitenta por cento das estradas vicinais do 

município. Manifestou preocupação com relação a energia, observando que tem demanda em 

chácaras na Vicinal Poeirinha, estando alagado o baixão, onde da outra vez não conseguiu passar, 

mas irá verificar o que se pode fazer. Após passou-se a Ordem do Dia. Colocou o Senhor 

Presidente em votação a ata da Sétima Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Após passou-se a apresentação de requerimentos, passando a palavra ao Vereador Marcelo 

Wilton Rodrigues Leal, que na Tribuna apresentou Requerimento nº 030/2017, que requer a 

Prefeita Municipal providências necessárias para fazer placas de identificação para os órgãos 

públicos, pertencentes a municipalidade. Na oportunidade questionou ao Senhor Presidente 

quantos requerimentos foram respondidos oficialmente pelo Poder Executivo, no que foi 

informado e após determinou o Senhor Presidente encaminhamento do requerimento a Comissão 

de Constituição e Justiça para análise e parecer. Em seguida passou-se a apreciação dos 

Requerimentos apresentados na Sessão anterior e encaminhados à Comissão de Constituição e 

Justiça, passando o Senhor Presidente a palavra ao Vereador Marcelo Leal, relator da Comissão de 

Constituição e Justiça para apresentação do Parecer ao Requerimento nº 028/2017, de proposição 

do Vereador José Ferreira de Carvalho, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Saúde, providências necessárias para fazer um puxado de três metros e meio por dez no Posto 

de Saúde do Novo Paraíso, km 164, BR 163 e Requerimento nº 029/2017, de proposição do 

Vereador Nelson Fetisch, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para a recuperação do travessão do Pulu, ligando a Comunidade 

Sombra Santa a Transamazônica, que o fez, verbalmente na Tribuna, manifestando-se a comissão 

no sentido de que a matéria seja apreciada pela plenária, devendo no primeiro caso ser 

consultada a Secretaria de Saúde e no segundo que seja verificado os aspectos necessários a 

realização da obra, devendo no encaminhamento do Requerimento ser colocado essas 

ponderações para que seja apresentado estudo de viabilidade e as obras sejam feitas dentro dos 

condicionantes do ponto de vista da engenharia e do aspecto técnico, mostrando que a obra 

realmente ajuda a resolver o problema apresentado. Colocado em discussão o Parecer. 

Manifestaram-se os vereadores Denilson, Nelson, José Ferreira e Evaldo. Colocado em votação o 

Parecer. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão os Requerimentos nº 028/2017 e 

029/2017. O Vereador Denilson manifestou-se favorável, porém disse que deve-se fazer, ambos os 

casos, com responsabilidade. O Vereador Nelson Fetisch enfatizou que a estrada pelo Pulu é a 

melhor para acesso a região do Sombra Santa, sendo dez quilômetros a mais que pela Sessenta, 

porém, garante tráfego durante todo o ano. O Vereador Evaldo falou que no caso do 

Requerimento nº 029/2017 deveria ouvir primeiramente a comunidade e o Vereador Marcelo 
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concordou com o Vereador Evaldo, dizendo não ter argumentos para acompanhar o autor, 

devendo fazer um estudo, ouvir a comunidade, para que seja feito um acesso definitivo ligando a 

sede do município àquelas comunidades, de modo que se absterá nessa votação. O Vereador 

Marcione manifestou-se favorável, parabenizando o Vereador Nelson pela iniciativa do 

Requerimento nº 029/2017, esperando que realmente seja executado. O Vereador Gilberto 

manifestou-se favorável, observando está sendo requerido recuperação, não abertura. Informou 

ter solicitado ao ex-vereador Leão (Feliciano Uchoa) que consulte a população da região a 

respeito, tendo em vista que estará encaminhando solicitação ao INCRA, no sentido de conseguir 

fazer essa estrada através dessa unidade. O Vereador José Ferreira manifestou-se favorável, 

observando que como está requerendo uma recuperação não há que se preocupar com licença 

ambiental e concorda que por essa estrada seja mais viável, tendo em vista não haver tantos 

aterros para serem feitos. O Vereador Evaldo disse que se absterá, enquanto a comunidade não 

for ouvida. O Vereador Raimundo manifestou-se favorável ao Requerimento nº 029/2017. 

Colocado em votação o Requerimento nº 028/2017. O Vereador Marcelo absteve-se, justificando, 

declarando o Senhor Presidente aprovado o Requerimento com dez votos favoráveis e uma 

abstenção. Colocado em votação o Requerimento nº 029/2017. Os Vereadores Marcelo Leal e 

Evaldo Machado abstiveram, justificando, declarando o Senhor Presidente Requerimento 

aprovado com nove votos favoráveis e duas abstenções. A seguir o senhor Presidente apresentou 

ofício da Associação de Moradores e Produtores Rurais da Comunidade Aparecida solicitando 

ajuda quanto a segurança pública para que a polícia possa fazer visitas nos finais de semana na 

Vila Aparecida, tendo em vista situações que estão ocorrendo na comunidade, informando que 

encaminhará solicitação ao Delegado, e observando não haver nada mais a tratar, desejou uma 

semana abençoada 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. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


