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

DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos vinte e quatro 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 José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcelo 

Wilton Rodrigues Leal – PSC, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e 

Vilmar Ferreira da Silva-PSC. À hora regimental o Senhor Presidente cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes e declarou aberta a Sessão. Apresentou a Ordem do Dia. Apresentou Ofício do 

PSC indicando o Vereador Marcelo Rodrigues Wilton Leal a líder do partido na Câmara e Ofício do 

Partido dos Trabalhadores indicando o Vereador José Ferreira de Carvalho a Líder do partido na 

Câmara. Realizou-se a inscrição para uso da palavra na tribuna. Informou da ausência do Vereador 

Nelson Fetisch devido a problemas de saúde, desejando melhoras e esperando que possa estar 

presente na próxima sessão. Adiante concedeu o senhor Presidente a palavra na tribuna aos 

senhores Vereadores, passando-a ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro. Este, cumprimentou 

Vereador e pessoas presentes. Parabenizou a organização da AVEPLA pela belíssima festa 

realizada no último sábado, quando aconteceu a final do primeiro campeonato de futebol society 

das duas associações AVEPLA e APA, parabenizando esta última pela conquista do título de 

campeão. Parabenizou ainda o SINTEPP que está realizando evento entre os funcionários públicos 

da educação, no qual essa casa participou como convidada, tendo sida eliminada na última 

competição, ocorrida no domingo. Parabenizou mais a Secretaria de Esporte e Cultura e o ex-

vereador Roberto Silva que cede no Bairro Alto Pará um espaço de sua propriedade para a 

realização do primeiro campeonato de futebol society feminino, que já acontece há meses, sendo 

muito bem organizado, agradecendo o ex-vereador pelo incentivo ao esporte placaense, 

mencionando ser importante para os jovens de nossa cidade e fazendo com que aqueles que não 

praticavam mais esportes, voltem a praticar. Agradeceu a gestão municipal pelo atendimento de 

Requerimento de sua proposição para recuperação da Vicinal do Lama, informando que máquinas 

estão no local, considerando a dificuldade que estava havendo para trafegabilidade do Transporte 

Escolar, agradecendo e parabenizando a gestão por estar honrando o trabalho do Vereador e 

atendendo as demandas, conforme necessidades que precisam ser resolvidas e algumas situações 

têm sido solucionadas. Falou que há muitos problemas, sendo impossível não haver em uma 

gestão que se iniciou a cento e vinte dias, mas muitas ações já foram tomadas, contribuindo para 

o desenvolvimento de pequenas coisas no município. Enfatizou a situação da Celpa no município, 

para a qual irá elaborar um documento solicitando a abertura do escritório, pois tem recebido 

reclamações diárias de usuários, tendo em vista não haver um local para atendimento, estando 

totalmente abandonados e exigem dessa Casa, a qual deve exigir resposta dessa empresa, de 

modo que elaborará oficio, pedindo aos demais vereadores que possam assinar juntos para que 

possam cobrar da Celpa uma resposta. Informou que nesta terça-feira estará indo a Itaituba, 

juntamente com os Vereadores José Sandeney, Werles e Raimundo para falar com o comandante 

da Polícia Militar levando os problemas relacionados a segurança que estão acontecendo no 

município e a falta de estrutura para buscar um reforço para o trabalho da Polícia Militar no 

município. Desejou a todos excelente semana, com saúde e paz, pedindo a Deus sabedoria para 
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romper mais uma semana de trabalho, dizendo estar feliz por está em mais uma sessão com saúde 

e força de vontade, contribuindo com os moradores desse município, e agradeceu. A seguir 

passou o Senhor Presidente a palavra ao Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que a dispensou, 

passando-a ao Vereador Denilson Rodrigues Amorim. Este na tribuna cumprimentou Vereadores 

e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais uma sessão na qual está presente. Manifestou 

insatisfação com a segurança pública no município, citando ter havido evento na AVEPLA, de onde 

se roubou mais uma moto Brós, quando dois cidadãos abordaram o Senhor conhecido por 

Estrangeiro, por volta das dezenove horas e levaram seu veículo, dizendo que esses veículos 

roubados somem e não são localizados, tendo ouvido que no mesmo dia levaram uma Fan, na 

estrada, crendo que se fizessem uma comissão de segurança investigativa à paisana, até esses 

seriam roubados, mas ao menos pegava esse pessoal. Solicitou aos vereadores que estão indo a 

Itaituba que leve com veemência essa situação ao comando, pois não podem ficar dessa forma, 

questionando se o povo terá que fazer justiça com as próprias mãos, pois o povo está se 

revoltando, porém disse que na hora que um cidadão de bem matar uma pessoa dessa estará 

enrolado na justiça, porque hoje o bandido anda armado e solto e o cidadão de bem preso e 

desarmado, submetido aos bandidos, devendo tomar atitude severa. Lembrou que estiveram em 

Belém, quando o Secretário de Segurança Pública falou que tomaria iniciativa, mas até o momento 

nada se fez, dizendo que não é por ser do PSDB que vai “passar a mão” na cabeça desse povo, os 

quais daqui mais uns dias estarão vindo lhes procurar, devendo saber discernir, pois estão sem 

resposta e os representantes façam alguma coisa por nós. Sabe que a classe eletiva está bastante 

sofrida, prejudicada e penalizada devido as bandalheiras que vem surgindo nesse país, tornando-

se uma vergonha nacional. Mencionou ter estado na sexta-feira com a Senhora Prefeita, a qual 

viajou para Belém para assinar o TAG com o Tribunal de Contas dos Municípios, dizendo que os 

gestores estão passando por dificuldade, pois são muitas leis e mudanças, mas as coisas estão se 

encaixando, o Portal da Transparência está fechando o cerco, havendo limitações com gastos, 

principalmente com folha de pagamento, sendo um fator para que venha recurso para o 

município, que se gastar com pessoal mais de cinquenta e um por cento fica penalizado para 

receber recursos federais, devendo todos os municípios se adequarem e isso tem que ser feito 

logo, pois somos responsáveis por isso, devendo cortar a própria carne para cumprir essa meta. 

Falou que os vereadores estiveram preocupados, quando foi colocado pela Prefeita Municipal, 

juntamente com a contabilidade sobre a educação e saúde do município, que estão gastando além 

do que é permitido em lei e deve se adequar. Enfatizou que no inicio do ano veio um recurso a 

mais, o que está dando a garantia a folha de pagamento, devendo sentar a classe de 

trabalhadores, Câmara Municipal, Executivo e verificar um meio de se resolver, para que o 

município possa andar com o pé no chão. Falou que não sabe como os ex gestores vinham fazendo 

porque os gastos eram elevados, não sabendo como aconteciam vários pagamentos, mas sabe 

que do jeito que estava não tinha como continuar, pois o município deve economizar, fazer uma 

boa administração com “pé no chão” para que não falte, ressaltando que o país está atravessando 

uma recessão, os recursos estão sendo limitados em todas as áreas e isso tem dificultado, sendo 

bom porque a população e os vereadores estão conscientes de que precisam melhorar e muito, 

não só a gestão pública, mas todos os setores, seja público ou privado, devendo melhorar a 

capacidade de administração para que possamos ter dias melhores no município, estado e Brasil. 

Registrou ter acontecido no domingo o paintball, mais um esporte apresentado e o município 

ganha com isso, parabenizando os idealizadores, esperando que mais eventos surjam. Falou que 
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possamos trabalhar com o “pé no chão” para que o município seja promissor, e agradeceu. 

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

por mais um dia de trabalho com saúde. Parabenizou os todos os atletas que participaram da Copa 

das Associações APA e AVEPLA, ressaltando ter acontecido a grande final no último sábado entre o 

Lapelotas e União Tataense, tendo o primeiro se consagrado campeão dessa competição. 

Parabenizou o SINTEPP pela organização da copa que está acontecendo na associação APA, que 

envolveu os servidores da educação do município e a Câmara participou como convidada, sendo 

eliminada na semifinal. Mencionou ter acontecido mais uma rodada da Copa da Independência, 

que está sendo realizada na Vicinal da Sessenta, parabenizando os organizadores. Mencionou 

ainda está acontecendo campeonato feminino no Bairro Alto Pará, tendo acontecido no final de 

semana a última rodada da primeira fase. Informou ter acontecido na quinta-feira reunião com a 

coordenadora do PMV – Programa Município Verde, com a participação de representantes de 

órgãos públicos como EMATER, quando foram discutidas sugestões para que possa trazer melhor 

desenvolvimento para os agricultores do município, orientando sobre como desmatar, ressaltando 

a importância, considerando que em nosso município cerca de setenta e cinco por cento da 

população são agricultores e não estão tendo apoio adequado. Mencionou ter sido discutido e 

relatado que alguns anos atrás o INCRA assentava os colonos e a orientação era para que 

desmatasse, buscando um desenvolvimento através dessa forma e hoje o Município não está 

preparado para as novas regras, quando o IBAMA vem ao município e faz revolução, mas não 

apresenta propostas para os agricultores e estes não estão preparados para essa situação, porque 

não tem informação adequada de como trabalhar e não está havendo apoio, tendo sido bastante 

discutida a situação, quando muitas pessoas estiveram presentes, a comissão de meio ambiente, 

acreditando ter sido de muito proveito, porém disse que as vezes fala-se muito e acaba não 

colocando em prática, não garantindo apoio adequado aos agricultores, que conforme citado no 

evento, falta alinhar as diretrizes e após acontecer trará melhorias para o agricultor, melhorando a 

produção e trazendo benefícios para o município, conforme citado pelo Técnico da EMATER que 

conseguiu colocar seis milhões de investimentos no ano anterior no município, dizendo que se 

consegue esse recurso trará benefícios para os agricultores, podendo conseguir até mais recursos, 

mas para isso é preciso alinhar as diretrizes e passar as informações, dar apoio para o trabalhador 

da zona rural e para os funcionários que trabalham na área pelo Estado e município e a partir do 

momento que daí abraçar essa causa. Agradeceu por mais um dia com saúde, esperando que 

todos possam voltar para casa e tenham uma ótima semana, e agradeceu a oportunidade. Em 

seguida foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou a Mesa 

Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre os roubos e furtos de motos no 

município, lamentando, citando também ter sido vítima de furto, quando na semana anterior 

entraram na sua casa durante o dia e roubaram objetos de casa, dizendo já ser esta a segunda vez 

que isso aconteceu. Falou que as pessoas de bem são as que sofrem com isso, pois quem rouba 

vende os produtos por valores abaixo do preço, como pode constatar que uma centrifuga foi 

vendida a cento e cinquenta reais, dizendo que procura a pessoa, comunica as autoridades, mas 

esse tipo de furto para descobrir é complicado, devendo ter uma investigação mais apurada, pois 

nesses casos quem perde é o trabalhador. Disse que pior que isso é a pessoa que compra os 

produtos roubados, pois se não tivesse o comprador não haveria roubo. Referiu sobre ações 

tomadas pelo governo, destacando ter se iniciado através da Assistência Social, o atendimento a 

pensão alimentícia, mencionando ter trabalhado no Conselho Tutelar e sabe da grande 
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importância que é atender as mães que não têm acesso a justiça gratuita e o Estado deixa muito a 

desejar. Falou que igualmente foi uma grande dificuldade a situação dos professores para o Ensino 

Médio, essa situação também não é diferente, já que não há defensoria pública e o Estado não 

contribui para a população, informando que o atendimento está sendo feito pela Dra. Edmária na 

sede do Conselho Tutelar, ressaltando ter sido um pedido feito a Senhora Prefeita, que fez 

questão de atender, vendo a necessidade das mães, agradecendo a Senhora Prefeita, a Secretária 

de Assistência Social e a Dra. Edmária, informando que o agendamento está sendo feito no 

Conselho, através dos Conselheiros Tutelares, que sofrem por causa dessa situação, sendo a maior 

demanda que estes atendem. Referindo-se ao transporte escolar disse vê o empenho do 

Secretário de Infraestrutura em manter as estradas vicinais, mesmo não sendo possível fazer um 

trabalho cem por cento, considerando está sendo um inverno de muita chuva, mas os trabalhos 

estão sendo realizados nos pontos mais críticos, para garantir o acesso as vicinais pelo transporte 

escolar. Referindo-se a Celpa falou que o município tem em torno de vinte e oito mil habitantes, 

sendo um descaso grande dessa empresa, associando-se ao pedido do Vereador Marcione, que 

espera seja atendido, lamentando pelo abandono da população do município pela Celpa, dizendo 

que precisam que esse atendimento chegue a população. Agradeceu a Deus pela oportunidade de 

está nesta Casa mais uma vez, empenhado e fazer um trabalho voltado para o município, e 

agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de 

estar na tribuna fazendo uso da palavra. Agradeceu ao seu partido PSC que lhe incumbiu durante 

este ano da liderança nesta Casa, a qual pretende conduzir com carinho e respeito as diretrizes do 

partido, mencionando ter estado em Belém, juntamente com o Vereador Vilmar, em conjunto 

com o Sr. João Lopes - Presidente do PSC, Sr. Laercio Campelo (Careca) – da Comissão Provisória e 

Volmir de Conto – Tesoureiro do PSC, em uma reunião de formação, muito proveitosa e DE 

direcionamento político do partido em âmbito nacional, estadual e municipal, tendo em vista que 

o partido precisa se posicionar frente as problemáticas evidenciadas. Mencionou terem 

participado na ALEPA de encontro no decorrer do dia e aproveitaram a oportunidade para cobrar 

do vice-governador ações, obras e emendas para o município, observando que não basta apenas 

apontar o erro, mas é importante contribuir, tendo sido solicitado emendas mais rápidas para 

saúde e educação, como uma escola para o Ensino Médio, mencionando que o Estado tem no 

plano de empréstimo do BIRD que fez há mais de três anos, no qual a Escola Tancredo Neves 

estava na etapa três para ser reconstruída e parece que esse empréstimo e essa justificativa de 

reformar a escola foi mais um engodo do governo estadual que pegou uma quantia milionária e 

reformou e construiu escolas apenas na capital e sul do Pará e mais uma vez a nossa região sofre 

as penas por não ter investimento do governo do estado e o PSC, mesmo fazendo parte do 

governo se posicionou firmemente, inclusive de romper com o governo estadual caso os 

problemas que hoje assolam nosso estado não sejam resolvidos. Mencionou que cobraram maior 

engajamento para que Placas possa encaminhar pacientes diretamente para o Hospital Regional, 

ao invés de ter que passar pelo Hospital Municipal de Santarém, situação que acontece no 

município de Uruará, que encaminha seus pacientes para o Hospital Regional de Altamira e estes 

ficam aguardando o leito no município de origem e quando consegue é levado ao hospital. Disse 

ter cobrado para sendo possível Placas também possa fazer dessa forma, observando depender de 

cada caso, porém disse que a maioria dos casos que são encaminhados para o municipal em 

Santarém é melhor ficar no município, pois se é para ficar agonizando naquele hospital por uma, 
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duas ou até três semanas é melhor ficar no município com atendimento adequado, com a família 

próxima, o que fica barato para todo mundo e o município ainda ganha pela internação, 

aumentando a IH. Disse que está tudo errado, o que não é culpa do município, mas da CESPA de 

Santarém que pelo sistema de regulação Placas tem que encaminhar para o municipal para este 

encaminhar para o regional, ao contrário de outras partes de nosso estado, conforme pesquisa 

feita, citando que em outras regionais acontece como em Uruará, atendo cobrado quanto partido, 

para, havendo possibilidade que seja efetivado e os procedimentos adotados para que essa 

situação seja resolvida, sendo a principal solicitação que fizeram por considerar que nos casos de 

encaminhamento para o regional o paciente poderia esperar aqui mais uns dias, saindo apenas 

com o leito direcionado a ele no regional. Ao Senhor Presidente falou que precisam aproximar 

mais os trabalhos dos vereadores aos munícipes observando que aqueles que vêm a essa Casa 

sabem do trabalho de cada vereador, porém disse que não podem esperar, mas ir até a 

população, mencionando de devem tirar uma proposta de encaminhamento e tentar fazer isso 

para que o trabalho dessa Casa seja feito nas comunidades. Falou que se a Lei Orgânica não 

permite que se realize sessões, que seja feito audiência pública para levantar a problemática de 

cada região, indo ao encontro da população e saber quais são as demandas e cobrar a quem for de 

direito, seja Município, Estado e União, aproximando a disposição em trabalhar às demandas da 

população para agir de maneira preventiva para muitos dos problemas que poderiam ser 

resolvidos facilmente possam ser, pois não é todo mundo que tem condições de se deslocar da sua 

vicinal ou comunidade e vim até a Câmara para cobrar algo que poderia prevê realizando essas 

audiências ou sessões itinerantes, propondo que a partir do mês de maio essa Casa possa realizar 

audiência pública nas comunidades, se possível com a participação do governo para que as 

demandas levantadas sejam encaminhadas soluções imediatamente, ajudando a população a 

resolver seus problemas. Referiu sobre reunião ocorrida na semana anterior entre os Vereadores e 

a Prefeita Municipal, não tendo participado, porém pegou os dados sobre o comprometimento de 

recurso municipal com pessoal e encontrou vários erros, inclusive no FUNDEB para o qual a 

previsão de recurso é maior do que a previsão real, dizendo que para ter ideia do 

comprometimento de recursos com pessoal é preciso ter acesso a folhas, não apenas a resumos, 

pois precisam realizar estudo, ressaltando nessa Casa haver a Comissão de Constituição e Justiça, 

pois se a situação retratada é essa a situação é grave, mas precisam ter mais informações, fazer 

um estudo mais detalhado para saber da real situação, de como ela está, pois se tem um recurso 

que não paga nem a folha há problemas de recurso, mas também de gestão e precisam resolver as 

duas coisas, dizendo que não basta somente cortar gastos com pessoal, mas as despesas devem 

ser pensadas em um conjunto, como despesas de aluguel, economia com custeio da máquina, não 

jogar a responsabilidade somente no servidor, mencionando haver ações que podem ser tomadas 

de maneira preventiva que diminuem o impacto, por isso precisam conhecer o panorama geral 

para poder ajudar intervindo naquilo que for necessário para colocar o município nos eixos. 

Ressaltou haver sido colocado pelo vereador Denilson que não sabe como os outros governos 

pagavam, dizendo que sempre para quem está fora é fácil. Disse que pagavam por uma questão 

de prioridade, inclusive de outros investimentos, o que tem implicações, pois não pode fazer obras 

que o município precisa, dizendo que o correto é encontrar um meio termo que possa valorizar o 

servidor, mas fazer aquilo que a população precisa, como iluminação pública, observando que o 

recurso não é suficiente para resolver nem dez por cento do problema e o município precisa 

aportar recursos e para isso precisa ter uma gestão eficiente e eficaz, integrada e deve prevê todo 
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esse processo. Manifestou preocupação, observando está finalizando o inverno, devendo a 

Comissão de Obras, chamar o Secretário de Infraestrutura e organizar com ele um planejamento 

para recuperação das vicinais, porque o problema agora é recuperar as vicinais e com 

planejamento pode decidir quais são as prioridades e propor algo para ajudar a resolver esse 

problema, observando que as estradas estão há dois ou três anos sem recuperação e se não se 

planejar e aportar recurso para esse item continuarão com problema sério de estrada para o outro 

ano. Manifestou ainda preocupação com a situação do sistema de água na cidade, mencionando 

que em Belém esteve em contato com técnico da SEDOP, exigindo, observando já ter pedido 

anteriormente no aeroporto de Santarém, quando esteve juntamente com a Senhora Prefeita, 

providencias quanto a obra de abastecimento de água na cidade, que está com problema, 

destacando a qualidade da obra, observando que a maioria das torneiras estão quebradas, 

havendo necessidade de fazer uma fiscalização na obra executada e reinicio, pois está paralisada, 

tendo sido iniciada no governo do Negão (Maxweel Brandão), se arrastou pelo governo Leonir 

Hermes e já tem quatro meses do mandato da atual Prefeita e a obra que é executada pelo 

Governo do Estado não fornece água para nenhuma casa, sendo necessário discutir sobre a gestão 

do sistema, de como será feito isso, se será cobrado e quem fará essa cobrança e precisam 

entender como vai funcionar tudo isso. Informou que ficaram de mandar um técnico neste mês 

para fiscalização e fazer a retomada das obras que estão paralisadas, sendo duas. Desejou 

excelente semana de trabalho a todos, pedindo que Deus os acompanhe no retorno e que os 

trabalhos possam começar a acontecer e que possam contribuir para o desenvolvimento do 

município, e agradeceu. A seguir manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues, quando cumprimentou as pessoas que chegaram no decorrer dos trabalhos. 

Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar presente, desejando que tenham uma 

semana de trabalho e êxito. Referiu sobre a final do campeonato na AVEPLA, no qual não pode 

estar presente, mas sabe que foi muito bom, esperando que na próxima vez possa estar presente. 

Referiu ainda sobre semifinal ocorrida no domingo na outra associação, agradeceu o esforço da 

equipe que veio do Novo Paraíso para participar, devido a distância, tendo a equipe da Câmara 

perdido para esta que foi bem superior, parabenizando pelo esforço e empenho, sendo muito 

leais durante a partida. Registrou ter estado no domingo no Macanã reunido com vários 

representantes de equipe de futebol tratando a respeito de campeonato que vai começar no mês 

de maio, com equipes do Nonato até Ouro Verde. Falou que surgiram dezoito equipes de futsal e 

os jogos acontecerão nos dias de sábado e domingo, sendo um final de semana em cada setor: 

Lote Dez, Macanã e Ouro Verde, e enquanto Casa propôs dar contribuição. Informou ter ido 

representando o Poder Executivo, tendo em vista que a Prefeita não pode ir e o Secretário não 

estava, tendo negociado algumas contribuições, que sabe serão cumpridas e também contribuirá 

para que esse campeonato aconteça e os moradores da região possam se divertir. Mencionou ter 

estado reunido pela manhã com os dois técnicos da EMATER, presentes, os quais vieram pedir 

ajuda para atendimento de algumas demandas, o que sabe não é obrigação do Poder Executivo 

Municipal, mas que se esperar pelo governo do Estado irão continuar recebendo seus salários sem 

trabalhar, porque não podem consertar o carro e abastece-lo, já que o Estado abandonou o 

município, numa demonstração de desrespeito com a população de Placas, mencionando ter 

acompanhado o mandado do ex prefeito Maxweel Brandão e o que se esperava era algo diferente 

do governo, já que era do mesmo partido e não veio nada, dizendo que as coisas, quando se trata 

de governo do Estado não anda, quando procuram são muito bem recebidos, mas essa ajuda não 
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chega, e nessa reunião com os dois técnicos e o assessor jurídico Dr. Tabajara prontificou-se a 

conversar com a Senhora Prefeita para vê no que pode ajudar esse órgãos, pois estará ajudando 

os colonos que precisam fazer financiamento, pois se a EMATER parar não será possível fazer 

pequenos projetos, dizendo que se não fosse os pequenos financiamentos a maioria já teriam 

vendido seus terrenos e estariam em outras regiões, mas conseguindo financiamentos consegue 

estabilidade para manter-se na zona rural, produzindo e não estar na cidade, nessa luta por 

emprego, tendo colocado-se a disposição para ajudar. Comunicou que estará indo a Belém assinar 

o TAG – Termo de Ajuste de Gestão, devendo retornar somente na quinta-feira, mas estará o vice-

presidente representando essa Casa. Mencionou, conforme colocado pelo Vereador Marcione, 

uma equipe de Vereadores estará indo a Itaituba, representando essa Casa, não podendo 

participar devido a viagem a Belém, mas estarão indo cada um para um setor buscando melhorias 

para o município. Informou haver sido convidado para na terça-feira, dia dois de maio, 

acompanhar, juntamente com os Vereadores o trabalho que será realizado na Vila Novo Paraíso 

por médico e dentista que atenderá a população naquela comunidade. Informou que na próxima 

segunda será feriado, havendo sessão ordinária somente no dia oito de maio. Referiu sobre 

requerimento do Vereador Marcione para tapa buraco na Vicinal do Lama, o qual está sendo 

realizado e deverá ser concluído na presente data, informando ter ficado acertado que concluindo 

esse serviço virá para o Poeirinha para arrumar situação que está impedindo o transporte de 

alunos e do leite e depois retornará para a região do Ouro Verde. Mencionou que na sua visita ao 

Macanã foi muito cobrado com relação a água, tendo feito algumas visitas e visto que a situação é 

grave, já que a Vila é numa área baixa e os poços e fossas ficam  no mesmo nível, havendo grande 

contaminação, o que seria constatado se houvesse análise da água, porém segundo o Vereador 

Marcione a Prefeita viajou para Belém  com a documentação, tendo conseguido resolver a 

situação sem a assinatura do ex-prefeito, que deve ter tido seus motivos para não assinar o 

projeto, citando que quando esteve na comunidade a população pediu que verificasse os prazos  e 

havendo tempo iriam reunir-se e vim a cidade para cobrar do ex-prefeito, porém a situação já foi 

resolvida.  Referindo-se ainda ao campeonato citado anteriormente que está sendo organizado, 

espera que possam contar com a contribuição do Presidente da Comunidade Lote Dez, 

informando que nesta sexta-feira haverá reunião a respeito. Aos técnicos da EMATER informou 

que irá contribuir, pois estará ajudando a população, mencionando que segundo os técnicos não 

tem como fazer projetos na região do Novo Paraíso, pois não tem como ir ao local, observando ser 

a região do Sombra Santa muito carente e precisa da presença dos técnicos para levar alguns 

projetos, mesmo que pequeno, pois irá contribuir com a população da região. Comunicou está se 

trabalhando no sentido de aproximar a região da sede do município, através da colocação de 

internet, conforme havia informado anteriormente, tendo recebido comunicado da Senhora 

Prefeita de que já foi pago a primeira parcela para colocação de antena de internet nas Vilas Santa 

Rita e Sombra Santa e a empresa solicitou vinte dias para começar a instalação, devendo trabalhar 

para colocar em outras comunidades para que tenham mais contato com a região. Após passou-se 

a Ordem do Dia, solicitando ao Relator da Comissão de Constituição e Justiça que apresentasse 

parecer ao Requerimento nº 030/2017, de proposição do Vereador Marcelo Wilton Rodrigues 

Leal, que requer a Prefeita Municipal, providências necessárias para fazer placas de identificação 

dos órgãos públicos, que o fez verbalmente, manifestando-se favorável pela continuidade da 

tramitação do Requerimento. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em 

votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 
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030/2017. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir o Senhor 

Presidente apresentou Ofício da Secretaria de Educação em resposta aos Requerimentos que 

requereu serviços para a Escola Santa Luzia, a construção de Muro da escola MEC/SEDUC Lote Dez 

e abertura de um poço semi-artesiano na Escola Pequeno Polegar, na Comunidade Santa Efigênia, 

e informa que no momento a secretaria de Educação não dispõe de recursos para atendimento, 

mas que assim que possível serão atendidos. Após colocou em votação a Ata da Sessão anterior, a 

qual foi aprovada por unanimidade, 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. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


