
1 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da Sessão Solene de Abertura da Sessão Legislativa de 2019. 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, para abertura dos trabalhos 

ordinários na Sessão Legislativa de 2019. As dez horas e quinze minutos do dia dezoito do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 em Sessão Solene para 

abertura dos trabalhos ordinários na Sessão Legislativa de 2019. Constituída a Mesa Diretora pelo 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues - Presidente, Vereador Werles Santos Silva - Vice-Presidente e 

José Sandeney Marques Monteiro – Primeiro secretário. Presentes as Vereadoras Edna Silva 

Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e os Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-

PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro 

da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC.  À abertura o Senhor Presidente ressaltou está se 

iniciando os trabalhos ordinários nesse ano e pediu as bênçãos e proteção de Jesus Cristo para que 

possam ter um bom ano de trabalho e muita prosperidade. Convidou ainda para compor a Mesa o 

Padre Clement Daimas, representante da Igreja Católica, a Prefeita Municipal Leila Raquel 

Possimoser Brandão e o Sr. Lourival Müller (Catarino), o cidadão que esteve presente ao maior 

número de sessões da Câmara no ano anterior. Informou que outras autoridades foram 

convidadas, mas não compareceram. Solicitou ao Padre Clement Daimas que faça uso da palavra, 

iniciando com uma oração para que possam começar bem o trabalho. Este, usando a tribuna 

convidou o Espirito Santo para ficar conosco, para nos guiar, especialmente as lideranças, Sra. 

Prefeita, nossa cidade e pessoas que trabalham e a todos da cidade. Orou o pai nosso, juntamente 

com todos presentes. Pediu as bênçãos de Deus para os trabalhos e que o Espírito Santo derrame 

bênçãos sobre todos, e agradeceu. O Senhor Presidente ressaltou ser Sessão Solene, concedendo 

a palavra aos senhores vereadores, passando-a ao Vereador Denilson Rodrigues Amorim. Na 

tribuna cumprimentou componentes da Mesa, vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus 

por estarem presentes mais uma vez nesta Casa, pedindo proteção, sabedoria, paz, prosperidade 

e saúde para todos. Agradeceu a Prefeita Municipal pela presença. Mencionou que muitas pessoas 

não acreditavam que obras no município seriam iniciadas e concluídas, o que tem acontecido, 

parabenizando a Prefeita pelos atos, correria e bravura para que as obras sejam concluídas. 

Entende que nem tudo é possível, sabe que muitas coisas estão para acontecer e que outras não 

acontecerão e que a gestora passa por muitas dificuldades, porém disse que nunca viu alguém 

jogar pedra em árvore que não dá fruto, dizendo que assim é o dia-a-dia político e administrativo. 

Colocou-se a disposição para trabalhar com transparência, lutar pelo que é melhor para o 

município e pelos anseios da população, fazendo como sempre fez, levando os problemas ao 

Executivo e fazendo seu papel de fiscalizador. Parabenizou o Senhor presidente por mais um 

mandato, sugerindo que peça sabedoria a Deus e continue olhando pelo futuro do município, pois 

assim terão um município próspero, promissor e farão um grande município. Falou que hoje já vê 

o sorriso no rosto de algumas pessoas, com obras sendo concluída, praça com iluminação 

“fantástica”, projeto de iluminação para sair, projeto do governo do Estado de asfalto na cidade e 

estádio que terá recurso liberado em breve. Parabenizou o Secretário da Mesa, desejando que 

faça um bom trabalho, colocando-se a disposição para somar e juntos fazer um bom trabalho, 

dizendo que em alguns momentos deverão cobrar e fiscalizar mais forte, mas também haverá o 

momento de agradecer e parabenizar, e assim terão dias melhores no município, na saúde, na 

educação, na agricultura, na infraestrutura, porque é sempre nesse intuito que os vereadores luta, 

trabalha e faz o seu papel. Sabe que nem todas as atitudes que os vereadores e o gestor tomam é 
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satisfatória à população, porque as vezes precisa de medidas drásticas e duras, pois sem essas não 

terão dias melhores, não podem pensar apenas o lado político e esquecer o lado administrativo, 

mas administrar com seriedade, pés no chão, respeitando as leis fiscais e o direito de ir e vir de 

cada um, pois assim teremos um dia, um ano e um futuro melhor para todos. Parabenizou a 

Prefeita e a mesa Diretora da Câmara, colocando-se a disposição para contribuir, e agradeceu. A 

seguir foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou a 

Mesa, Vereadores e pessoas presentes. Pediu a proteção de Deus nesse inicio de trabalho neste 

ano de 2019, pois sem esta não poderão enfrentar os desafios. Pediu ainda iluminação, sabedoria 

e discernimento para que possam enfrenta-los. Falou que fazer gestão não é tão fácil, mas é 

possível, que os desafios vem para serem enfrentados e que algumas vezes cobramos ou 

fiscalizamos com veemência, mas também estão a disposição para contribuir. Ressaltou que por se 

tratar de uma sessão solene deve-se deixar a pauta para próxima sessão, mas pediu a Deus 

sabedoria, pois são tantos acontecimentos e obras no município, de modo que em algum 

momento irão elogiar, em outros cobrar e ajudar na execução, porque esse é o papel do vereador, 

não só cobrar ou fiscalizar, mas também contribuir naquilo que for possível. À população disse 

contar com a presença de todos mais vezes nesta Casa para acompanhar os trabalhos que são 

desenvolvidos e votados em prol da população, e os que por uma ou outra razão não contemplam 

os anseios da população, os debates, as divergências, que são necessários que aconteçam, e 

precisam do apoio de cada munícipe. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Em seguida foi a 

tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro quando cumprimentou a Mesa, Vereadores e a 

população presente, destacando a presença do Secretário Municipal de Administração, Sr. 

Orlando Messias, Secretário de Meio Ambiente, Sr. Clinaldo, Diretor do Hospital, Sr. Zé Caruaru e 

amigos que participam dessa sessão de abertura dos trabalhos legislativos neste ano de 2019. 

Pediu a direção de Deus para que possam fazer um ano de trabalho, de prosperidade e que o 

desenvolvimento deste município possa continuar; e que os interesses da nossa comunidade, do 

nosso munícipe possa falar mais alto que os interesses políticos e individuais de cada vereador. 

Falou que uma vez que nos preocupemos com a nossa comunidade, com a nossa sociedade terão 

certeza que terão um povo feliz. Parabenizou a Prefeita Raquel que tem sido baluarte no 

município, no que se refere ao desenvolvimento da cidade, o que só não é visto por quem está 

com uma venda nos olhos, sendo preciso reconhecer. Falou que há muito para se fazer, mas 

ninguém nunca chegará ao topo com a sensação de que fez tudo ou está tudo cem por cento, mas 

o município tem andado a passos largos, pois em muitas áreas tem se feito gestão com 

compromisso e com responsabilidade e acredita que este ano será de muitas colheitas e 

contentamento para os moradores da zona urbana e rural e quer estar junto contribuindo para 

que o povo possa viver melhor, ter melhor qualidade de vida, porque foi para isso que o povo 

acreditou nos onze vereadores que estão nessa casa e na gestora maior do município. Pediu a 

Deus que abençoe o trabalho de cada colega e da gestora municipal para que as decisões tomadas 

sejam com o pé no chão e com sabedoria. Ressaltou que no período do recesso os vereadores não 

pararam, está com máquinas em vicinal onde representa juntamente com o vereador Denilson e 

está ficando um serviço de qualidade, onde foram construídas três pontes, agradecendo a gestão 

municipal que começou o ano com o pé direito, não tendo duvida que será um ano de 

prosperidade e alegria para todos. Pediu uma excelente semana a todos que se fazem presente, 

convidando para participar mais vezes para saber o que está acontecendo no legislativo municipal 

e o desempenho de seu vereador. Falou que neste ano passarão por momentos difíceis e de luta, 
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mas para que os momentos bons venham é preciso pagar o preço, mas estão preparados para 

qualquer situação que venha acontecer, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade que concedeu de estar presente, pedindo que lhe dê 

sabedoria, lembrando ter feito esse mesmo pedido no ano anterior e sentiu que lhe foi concedido, 

pois conseguiu tirar o ano com honestidade, beneficiando sua comunidade, razão pela qual pede 

sabedoria para ajudar a Prefeita a administrar esse município. Destacou a necessidade de 

transmitir as sessões no rádio para que as pessoas que não podem acompanhar presencialmente 

possam acompanhar em suas propriedades, acompanhando dessa forma o desenvolvimento do 

município, com a Prefeita e os vereadores fazendo sua parte e a população também contribuindo, 

assim como secretários municipais, professores, para que juntos possam fazer uma cidade mais 

bonita e mais desenvolvida, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, 

quando cumprimentou a Mesa Diretora, Secretários Municipais e população presente. Ressaltou 

ser um momento de alegria e união quando estão retornando aos trabalhos, o que o deixa feliz. 

Parabenizou a Prefeita Municipal pela obra do colégio que está sendo realizada na região do cento 

e quarenta, onde sempre visitou juntamente com o Vereador Denilson, esperando que tudo dê 

certo neste ano, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e população presente, destacando e agradecendo o 

Padre Clement pela presença. Disse que seria bom que sempre tivesse a casa cheia, registrando e 

agradecendo a presença de várias pessoas, assim como a Prefeita Municipal, a qual espera 

participe mais vezes, desejando boas vindas, dizendo da importância de sua presença nesta Casa, 

agradecendo. Mencionou que no ano anterior vários vereadores tiveram satisfação em levar 

trabalhos para comunidades onde representam, esperando que este ano de 2019 seja ainda 

melhor, ressaltando a satisfação quando usa a tribuna para agradecer, principalmente por 

estradas vicinais, por ver como maior dificuldade no município. Destacou que há alguns dias 

acompanhou o trabalho de aterro de uma ponte, local onde os moradores passavam por dentro 

do leito do rio quando estava baixo e quando cheio por uma passarela de arame de quarenta 

metros de comprimento e seis metros de altura, e hoje tem ponte concluída e aterro finalizado, 

ficando feliz pelo trabalho concluído e pela gratidão das pessoas pelos servidores da infraestrutura 

e Prefeita Municipal, transmitindo os agradecimentos da população a esta por ter atendido a 

necessidade dos moradores, destacando ponte também construída na Vicinal Arrependido. 

Ressaltou que o que mais cobra é a respeito de máquinas em estradas vicinais, considerando ser 

muito triste para quem mora em fundo de um travessão e na época de chuva não ter como 

trafegar, destacando hoje o município possuir mais duas patrois, não sendo mais problema 

máquinas para trabalhar, devendo se buscar o diesel, esperando que neste ano as estradas vicinais 

possam ser atendidas permitindo o escoamento da produção, transporte de alunos e o tráfego dos 

moradores. Falou que a maioria das cobranças são com relação a estradas e contam com parceria 

para trabalhar juntos para que todos sejam beneficiados, agradecendo a prefeita pelo trabalho 

que tem sido feito para beneficio dos moradores, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou a mesa, vereadores, Chefe de Gabinete, 

Secretários de Administração e de meio Ambiente, Diretor do hospital, Coordenador do SINTEPP e 

população presente. Agradeceu a Deus por estar presente em mais um ano de trabalho que se 

inicia. Falou que nesse período de recesso os vereadores estiveram visitando suas comunidades, 

desenvolvendo seu papel politico, assim como tem andando, visitado comunidades e trabalhos 
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que estão sendo realizados no município. Parabenizou a Prefeita Municipal pelo trabalho que tem 

feito em prol dos munícipes, pela luta e compromisso, sempre buscando melhorias. Ressaltou ter 

passado dois anos e muitas coisas foram feitas e outras ainda faltam. Enfatizou terem sido feitas 

várias pontes no decorrer do verão e máquinas ficaram nas regiões mais distantes, tendo sido 

recuperadas várias vicinais e no período de inverno as máquinas estão por perto e quando faz sol 

estão trabalhando. Disse ter certeza que neste ano de 2019 muitas coisas boas irão acontecer 

além das que já estão acontecendo, destacando o mercado municipal que está em fase de 

acabamento, a praça já concluída e outras que tem trazido benefícios para a população, tendo 

muito a ser feito e os vereadores tem desempenhado seu papel. Ressaltou os vários trabalhos a se 

fazer nesta Casa no decorrer deste ano como a reformulação da Lei Orgânica Municipal e 

Regimento Interno, trabalhos iniciados no ano passado e que darão continuidade no decorrer 

deste ano. Colocou-se a disposição para contribuir naquilo que estiver ao seu alcance, procurando 

a cada dia desempenhar o melhor para o município. Agradeceu a todos presentes, desejando uma 

boa semana, e agradeceu. A seguir foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos quando 

cumprimentou a Mesa Diretora, pessoas presentes e a todos munícipes que não estão presentes, 

mas esperam dessa Casa legislativa ação que venha beneficiar a comunidade. Falou que assim 

como o padre que pediu a proteção do Espírito Santo, está confiante que possam pautar a política 

no município como Aristóteles disse antes que “política é a felicidade humana”, podendo refletir 

no decorrer da semana, vereadores, a Sra. Prefeita e todas aquelas pessoas que fazem política, 

porque vivemos disso, pois não dá para pensar uma sociedade aonde não esteja inserido a 

política, mas precisamos fazer política para as nações humanas, para as pessoas mais 

necessitadas, mais carentes. Mencionou que na semana anterior estiveram reunidos falando 

justamente disso, sobre políticas públicas e para identifica-las é preciso identificar o problema 

comum, e quando fala de estrada vicinal está identificando o problema público e é com essa 

transparência que precisam fiscalizar, acompanhar as políticas publicas, se de fato estão sendo 

efetivas no município ou não. Disse ao Executivo e legislativo que precisam caminhar juntos, não 

no sentido de que se vendeu ou está querendo uma propina, como muitos pensam quando se fala 

em caminhar juntos na política, mas no sentido de acompanhar, cobrar e efetivar as políticas 

pública no município, pois não dá mais para fingir que é fiscal, mas é necessário fiscalizar, saber o 

que entra e sai de recurso público e quem realmente está sendo beneficiado, ressaltando não ser 

desconfiança, mas trabalho que o vereador precisa fazer. Disse que o Executivo está fazendo a sua 

parte e o legislativo precisa fazer o seu papel e precisam ter claro isso, pois se não for assim não 

adianta chegar na comunidade e dizer que irão representa-la. Pediu ao Legislativo que possa 

trabalhar numa sinergia, cumprindo com o seu dever, e que a ética e a moral possam ser o nosso 

caminho. Falou que na política nacional hoje, em que vê tantos desmandos, precisamos se pautar 

na ética e na moral. Enfatizou que deixará suas reivindicações para depois, ressaltando haver uma 

série de coisas que precisa conversar com a Prefeita, relacionada às políticas públicas. Convidou 

todos a participarem mais vezes, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora, vereadores e pessoas presentes. 

Solicitou permissão do presidente para a execução dos Hinos Nacional e do Município. Após 

agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta Casa e falando as pessoas presentes. Desejou 

a todos um excelente ano de trabalhos nas diversas áreas do município, e além da ética e moral 

colocados pela Vereadora Edna acrescentou o respeito uns para com os outros, porque quando 

aponta o dedo para alguém há quatro  apontando em sua direção. Falou que 2019 é um ano de 
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afirmação para os que têm mandato, esperando que possam trabalhar com simplicidade, 

honestidade e respeitando a todos de forma igual, independente de interesses políticos e 

individuais, e que o município possa ter gestores que trabalhem pelo bem comum da população 

placaense. Desejou a todos um excelente dia e semana e bom retorno as suas casas, e agradeceu. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou a Mesa, Vereadores 

e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade concedida por estar em mais um dia de 

trabalho e pela presença dos companheiros, pelo ano anterior e ano iniciado com mudanças nas 

esferas de governo federal e estadual, acreditando que será um ano bom para todos moradores 

do município. Referiu sobre o grande problema no município quando se trata de estradas vicinais, 

ressaltando ter requerimento do ano anterior para a vicinal duzentos e quarenta norte, que está 

sendo executado, agradecendo a Sra. Prefeita pelo trabalho, agradecendo a equipe da 

infraestrutura pelo empenho durante a semana anterior e final de semana em ramal de cerca de 

três quilômetros, agradecendo ainda a todos que contribuíram para que esse trabalho pudesse 

acontecer, agradecendo o amigo Gleison por ter cedido piçarra para piçarramento de ramal e 

estrada vicinal, agradecendo ainda a professora Eliete pelo apoio. Falou que neste novo ano 

devem começar com o mesmo empenho conforme iniciado o mandato concedido pelo povo, e 

com essa força continuará lutando e trabalhando naquilo que estiver ao seu alcance pelos 

moradores do município. Referiu que além da Vicinal duzentos e quarenta norte há outras vicinais 

onde trabalhos estão sendo executados, mas acredita que os problemas não são somente nas 

vicinais duzentos e quarenta norte e sul, assim como também na cinquenta e nove e cinquenta e 

sete, mas quando se trata da pasta da infraestrutura os problemas estão voltados a todas as 

vicinais, enfatizando que todos moradores merecem qualidade e para que aconteça é preciso o 

apoio dos vereadores e do Poder Executivo, pois é quem tem a capacidade de executar os 

trabalhos no município. Agradeceu a Deus e a presença de todos, dizendo que assim como os 

vereadores são responsáveis, a população também é importante na qualidade e na melhoria para 

o nosso município em todas as áreas, pois se todas funcionam bem o município só tem a ganhar. 

Agradeceu a todos presentes e convidou  a continuarem participando, fiscalizando o trabalho dos 

vereadores. Colocou-se a disposição para continuar contribuindo, e agradeceu. Após, foi 

concedida a palavra a Sra. Leila Raquel Possimoser Brandão, Prefeita Municipal. Na tribuna 

cumprimentou todo público presente. Agradeceu ao presidente da Câmara e vereadores pela 

oportunidade de estar nesta Casa nesse momento solene. Disse que governar o município com a 

dimensão territorial que Placas tem, com todos os problemas, uma quantidade imensa de estradas 

vicinais a se fazer e um município que praticamente não tem arrecadação própria, não é fácil, mas 

está vencendo muitas dificuldades e avançando, agradecendo, na fala dos vereadores, o 

reconhecimento disso. Mencionou ter colocado na sessão solene do ano anterior vários projetos 

que estavam sendo trabalhados naquele momento e que era esperança, e hoje, já tem muitos 

acontecendo e outros realizados no município, mas ainda tem muitos desafios a vencer no dia-a-

dia e somente com Deus e o apoio dos vereadores é que terão força para continuar, mas a 

esperança de fazer uma diferença no município e de honrar o compromisso que fez com a 

população motiva e dá energia para tudo isso. Enfatizou que na fala dos vereadores o que mais é 

cobrado é a respeito de fazer vicinais, considerando ser a área que são mais cobrados e é um 

desafio muito grande para todos os municípios amazônicos, informando que no ano de 2017 

conseguiu atender muitas vicinais, dentre elas todas da região 163 e Planalto, Panorama, Bacabal, 

Macanã, Santa Rosa, Dez Sul, Dez norte, Arrependido, Sessenta e Lama, e agora está sendo feito 
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duzentos e quarenta norte e sul, ressaltando haver outras que foram feitas, mas com a chegada 

do inverno já estão em situação de emergência e trabalhando para atendê-las, e de todo o 

trabalho feito a equipe da infraestrutura trabalhou muito bem, parabenizando-os por isso, pois 

sempre que a equipe passa, os moradores ficam satisfeitos pelo bom atendimento, pela forma 

que tratam o povo que reside na zona rural, agradecendo por isso. Destacou terem sido 

construídas muitas pontes dentro de vicinais, através de recurso com a Defesa Civil e outras 

pequenas com recursos próprios e parcerias. Ressaltou que no inicio da gestão em 2017 o 

município tinha uma patrol, hoje tem quatro, acreditando que 2019 será um ano mais produtivo 

no que se refere a recuperação de estradas vicinais. Referiu sobre o trabalho social que tem sido 

feito, muito relevante para as mulheres e crianças, socorrendo muita gente e feito um tralho 

muito legal na Assistência Social, convidando os vereadores para se fazerem presentes mediante a 

realização de eventos dessa pasta, dizendo não fazerem ideia do resultado que tem desse trabalho 

no município. Na saúde, que enfrenta muitos problemas todos os dias, informou que conseguiram 

muitos avanços, sendo seis ambulâncias novas para o Hospital Municipal, equipamentos no valor 

aproximado de um milhão e duzentos mil, alguns aguardando o técnico de fábrica vir fazer 

instalação, como ultrasson, incubadoras, berços aquecido, foco cirúrgico, e mais quatrocentos e 

sessenta mil reais em conta aguardando a conclusão de licitação para compra de mais 

equipamentos para o hospital e postos de saúde. Referiu ter encontrado várias obras em 

andamento no município, como os postos de saúde Boa Esperança, São Francisco e Vila lote Dez, 

creche na Vila Lote Dez, escola Belarmina Soares e creche na Vila Bela Vista, dizendo não terem 

noção de como encontraram e do trabalho que dão, mas encontram-se em fase de conclusão e 

recebimento dos postos das Vilas Bela Vista e Lote Dez que devem ser inaugurados em breve e 

posto no bairro Alto Pará. Informou está sendo organizado o distrato da Escola Belarmina Soares 

para que possam licitar novamente para que outra empresa possa finalizar; a creche do Lote Dez 

está sendo concluída, e caminhando para inauguração de várias obras referidas no inicio do ano 

passado, lembrando que muitos não acreditam, mas disse que deveriam pensar positivo e agora já 

está sendo preparadas as placas de inauguração da praça ao lado da Escola Almirzinho e do 

Mercado Municipal. Falou que obras como duas creches, quadra poliesportiva, a urbanização na 

frente da cidade, outra praça ao lado do mercado, todas elas estão sendo executadas dentro do 

prazo, acreditando que muitas outras obras antes do final do ano serão concluídas e poderá 

festejar juntamente com a população. Referiu sobre vários projetos que irão acontecer este ano, 

como emenda do Deputado Priante para construção do campo de futebol, projeto aprovado pela 

Caixa, devendo a obra ser iniciada ainda este ano; projeto da terceirização da iluminação pública 

que foi discutido nesta Casa com vereadores e população, sendo uma alternativa para solucionar o 

problema diante da incapacidade do município, destacando não ser a realidade apenas desse 

município, esperando dar certo e poder oferecer iluminação em todas as áreas do município. 

Sobre o projeto asfalto na cidade, colocado pelo vereador Denilson, informou já está licitado e 

autorizado pelo Ministro da Economia e na fala do Governador Helder irá executar a obra que 

beneficia doze municípios da Transamazônica com asfalto na cidade, tendo sido realizado licitação 

em blocos de três municípios, sendo Uruará, Placas e Rurópolis, acreditando que inicia neste ano. 

Os quatro quilômetros de asfalto recebido do Governo do Estado, que faltou uns trezentos 

metros, segundo a empresa, virá concluir. Na agricultura, tem quatro tratores agrícolas e 

comprando mais um. Na educação conseguiram avanço, mas ainda tem muitos sonhos de 

mandato, acreditando que com a força de todos e bênçãos de Deus irão conseguir realizar e fazer 
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acontecer. Desejou a todos vereadores um bom ano de trabalho. Colocou-se a disposição para 

prestar qualquer esclarecimento. Falou que precisa estar saindo, pois se não correr atrás as coisas 

não acontecem. Falou que está trabalhando todos os dias para dar conta do recado. Informou 

sobre o Sistema de Água do Bairro Otobelli que está sendo iniciado e o município tem mais dois 

milhões cadastrados na FUNASA, através de emenda do Deputado Beto Faro para colocar água na 

cidade, o qual será destinado para o Bairro Alto Pará e Vilas Seca e da Palha, considerando que as 

outras comunidades já tem projetos, que já estão em andamento, como Macanã, cuja obra será 

concluída em breve, todas as outras tem projetos em andamento, dependendo do Governo do 

Estado, mas bem adiantado, e na cidade tem os dois sistemas de água através do PAC I e PAC II, 

sendo que o do lado norte falta pouca coisa (cerca de dois por cento) e nesta semana irá a SEDOP 

para verificar e o outro foi reprogramado, a empresa ainda está contratada e o Estado está 

iniciado a conclusão, situações que levam algum tempo, mas acredita que estão mais próximos 

para receber, do que longe. Agradeceu a oportunidade. Desejou muita saúde, força, dizendo que 

para quem está na gestão pública não é nada fácil, porque a população cobra e com razão, pois as 

vezes não consegue atender no tempo que precisam, porém disse que estão trabalhando para 

resolver os maiores problemas que tem e fazer uma boa gestão para a população, e agradeceu. O 

Senhor Presidente agradeceu a Prefeita Municipal pela presença, colocando esta Casa a 

disposição. Prosseguindo passou a entrega do Título Nobre Cidadão, em cumprimento a Resolução 

nº 004/2014, convidando o Senhor Lourival Müller para recebê-lo, por ter estado presente no 

maior número de sessões ordinárias no ano de 2018, sendo vinte e oito das trinta e cinco sessões 

ordinárias realizadas. Após, o Senhor Lourival falou ao público presente que está presente em 

todas as sessões não por causa desse premio, mas para vê o que está acontecendo dentro da 

Câmara de Vereadores. Disse que nas redes sociais há muitas noticias falsas, dizendo criticar o 

vereador quando está errado, mas critica construtivamente, pedindo as pessoas presentes, que 

mande uma pessoa de cada setor para participar das sessões e vê o que está acontecendo. 

Enfatizou não ser adversário político de ninguém, mesmo tendo seu partido. À Sra. Prefeita disse 

defende-la quando ouve uma crítica negativa, pois criticas devem ser construtivas. Falou que se 

Deus lhe der vida e saúde quer continuar presente às sessões e ajudará naquilo que for 

necessário. Disse que tem várias coisas que quer colocar, a respeito das quais fará oficio a esta 

Casa, e agradeceu. Após, o Senhor Presidente 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. __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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