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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos vinte seis dias do mês de agosto 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 para apreciar Projeto de Lei e Requerimentos e 

tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Werles Santos 

Silva-SD – Presidente em exercício, Vereador José Sandeney Marques Monteiro-DEM – Vice-

Presidente em exercício e Vereador Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB - Primeiro Secretário em 

exercício. Presente as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e 

Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB, Marcione Rocha 

Ribeiro-DEM e Nelson Fetisch-SD. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão, cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Apresentou a pauta da Sessão. Registrou 

agradecimentos a Deus pela oportunidade e pela presença de pessoas da comunidade. Realizou 

inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Evaldo Lima Machado. Este 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou ter sido uma semana de luta e de 

trabalho, mencionando ter estado na vicinal Planalto, onde foi verificar uma ponte e para onde 

está se planejando levar máquinas para a região, mencionando que também será realizada a 

limpeza das Vilas onde acontecerão os desfiles alusivos a semana da pátria, e agradeceu. A seguir 

foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar compartilhando dos trabalhos 

desenvolvidos no município. Registrou ter estado na Escola Getúlio Vargas, Comunidade Terra 

Prometida, Vicinal Dez Norte, juntamente com o instrutor do Projeto Garoto Bom de Bola, 

implantando nessa comunidade que é bastante populosa, percebendo a necessidade urgente de 

fazer um trabalho beneficente com os jovens, para que possam ter uma sociedade mais 

promissora, com menos violência. Falou que vinte dois jovens serão atendidos nessa comunidade, 

que fica distante da BR, havendo necessidade de desenvolver trabalhos voltados para esses 

adolescentes. Disse que a comunidade e os pais participaram, tendo em vista que não é somente 

jogar bola, mas há todo um processo socioeducativo com esses jovens, trabalhando em parceria 

com a escola, porque as vezes tem adolescentes com habilidades esportivas, mas na escola não se 

interessa tanto. Mencionou que na Vila Lote Dez onde já é desenvolvido esse trabalho percebe-se 

a grande diferença nos adolescentes que fazem parte do projeto, onde foi feito toda uma 

apresentação, justificativa, razões e objetivos e que caso não cumprisse as metas na escola, esta 

iria intervir e retirá-los do projeto, devendo ter habilidades com os adolescentes para que alcance 

o objetivo, o que tem dado certo, esperando que nessa comunidade onde foi implantado também 

dê certo, mencionando acompanhar o trabalho das professores na parte de coordenação 

pedagógica percebendo a dificuldade que tem com os adolescentes, considerando que o ambiente 

escolar acaba por ser menos atrativo que as folias que acontecem externamente, precisando estar 

atraindo para despertar neles a parte de aprendizagem. Falou que a comunidade recebeu o 

projeto muito bem, empolgados, tendo cobrado que seja feito o acompanhamento. Referiu ter 

estado na Vicinal do Vereador Gilberto Matias, na Comunidade Nova Redenção, parabenizando a 

comunidade pela organização do evento, tradicional no município. Disse ficar contente quando vê 

as comunidades se organizarem para realizar seus eventos. Parabenizou a Secretaria de Educação 

pela entrega de equipamentos na escola da Vila Bela Vista, aguardando no Lote Dez, impressoras e 

internet, lembrando que a escola nesta Vila faz parte do programa Brasil Conectado, precisando 
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apenas expandir um pouco mais essa internet, que já é de qualidade, parabenizando a gestão 

municipal e o Secretário de Educação pelo melhoramento na parte pedagógica do ensino. 

Convidou para evento na comunidade Santa Rosa no próximo sábado. Desejou excelente semana 

de trabalho para todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna a Vereadora Edna Silva 

Santos, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um 

dia com vida e saúde e na expectativa de que faremos algo pela sociedade que espera muito dos 

vereadores. Referiu sobre ações feitas no decorrer da semana, quando reuniram com 

representantes de quase cem por cento das comunidades, num encontro de lideranças, discutindo 

o problema da comunidade. Disse que muitas vezes não consegue chegar em todas as 

comunidades, entendendo que vereador não é desta ou daquela comunidade, saindo mais fácil e 

importante quando planeja e chama as comunidades para sentar e discutir a situação social e 

política que a comunidade passa, tendo sido um encontro bastante proveitoso. Referiu sobre o 

Projeto de Lei 274 que está na pauta para votação, o qual considera muito importante, que trata 

sobre projeto da patrulha agrícola, mencionando ter sido procurada por um funcionário efetivo 

que trabalha nessa patrulha e foi afastado da função, encontrando-se parado tendo seu salário 

reduzido e substituído por um contratado. Disse ter procurado a Prefeitura, pois não adianta 

apenas ouvir de dizer se é verdadeiro ou não, pedindo informações através de ofício. Disse não ser 

contra o trabalhador contratado, porém o efetivo para ser afastado do seu posto de trabalho é 

preciso que seja justificado por escrito, havendo o PAD no município, que avalia para que o 

funcionário seja punido, afastado, não se afastando sem que não tenha justificativa, pois é 

dinheiro público sendo jogado pelo ralo, estando aguardando resposta de sua solicitação. Referiu 

sobre Projeto de Abastecimento de água no Macanã que há mais de um mês está parado, 

comunicando ter em mãos o projeto e a informação oficial de que o dinheiro foi repassado cem 

por cento e enquanto a comunidade que tanto necessita dessa água de qualidade aguarda, a obra 

continua parada, cobrando, porque foi repassado o dinheiro na totalidade, comunicando que o ex-

Deputado Zé Geraldo passará por este município e fará visita a obra para verificar como está o 

andamento, tendo informado a ele que oficiou a respeito, mas ainda não obteve  nenhuma 

resposta, dizendo ser preciso que cobrem, solicitando aos colegas que também cobre resposta ao 

oficio para saber o que está acontecendo ou aconteceu com esse recurso que foi totalmente 

liberado e a obra ainda não foi concluída. Pediu que seja feito acompanhamento, cobranças sobre 

o transporte escolar, mencionando que nas últimas duas semanas recebeu muitas cobranças e 

precisa verificar, pois dentre as cobranças há mãe exigindo que carro tenha freio, mencionando 

que tem ônibus com motor exposto, colocando em risco de uma criança cair e se machucar, 

cobrando com base no direito dos alunos, sendo esse o cuidado básico e recebeu muita cobrança 

nesse sentido, dizendo que o momento da tribuna é para, com responsabilidade, fazer essas 

cobranças, caso contrário, as coisas não aconteçam, continuará cobrando o que precisa ser 

cobrado, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando 

cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Registrou ter estado, assim como outros 

vereadores, em evento na Vicinal do Nonato, parabenizando o senhor presidente pelo sucesso 

daquele evento em sua comunidade. Registrou ter estado, assim como outros vereadores, 

acompanhando o Secretário de Educação na entrega de instrumentos para a fanfarra e impressora 

para a escola, parabenizando o Secretário de Educação e a Prefeita Municipal. Mencionou ter 

acompanhado os trabalhos de recuperação da Vicinal do Lama, onde mais de trinta quilômetros 

de estrada foi recuperado sem interrupção por falta de óleo, parabenizando o patroleiro, 
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informando que no sábado foi patrolado todos os ramais e em parceria com a comunidade foram 

colocados quatorze bueiros nos baixões. Informou que o rolo compactador está na vicinal do 

Lama, convidando aquelas pessoas que estiveram no local fazendo fotos, filmando e criticando, 

que retornem para que possam acompanhar, pois tem certeza que o povo está ficando contente 

com o trabalho que está sendo feito na localidade, acreditando no trabalho da Prefeita, o qual 

será estendido para a vicinal dos Goianos e do São João. Informou que nesta terça-feira estará na 

vicinal Poeirinha discutindo com os moradores e buscando solução para recuperação da estrada 

vicinal o mais rápido possível. Informou ter sido firmado parceria com o Sr. Osmar que já está 

trabalhando na Comunidade Água Boa, tendo a Prefeita cedido algumas horas e a população outra 

parte e o serviço está sendo feito. Parabenizou o Vereador Werles pelo trabalho que está se 

iniciando na vicinal 235 sul. Falou que enquanto muitos estão nas redes sociais perdendo tempo 

com política de fofoca, de críticas, tem andado e feito seu trabalho de outra forma, levando 

benefícios as comunidades e fazendo o que o povo realmente quer, tendo certeza que esses 

outros estão cansando porque estão batendo enquanto continua trabalhando e quanto mais bate, 

mais as coisas acontecem e tem lhe dado injeção de ânimo, pois as coisas não podem parar e tem 

muito o que fazer, acreditando que em breve máquinas estarão na vicinal Planalto. Referiu sobre 

enquete lançada pelo Senado Federal a respeito da criação do Tapajós, tendo votado pelo SIM 

para que o estado possa diminuir e as políticas públicas possam chegar aos munícipes. Falou que 

outra pauta importante é viagem a Belém na segunda semana de setembro, mencionando que 

tem recebido muitas cobranças a respeito do Luz para Todos, considerando que as obras pararam 

no município e os vereadores são os agentes de cobranças desse povo em Belém, mencionando 

que na outra vez que estiveram conseguiram destravar algumas obras, ressaltando que estão 

tendo parceria grande com a secretaria Municipal de Meio Ambiente, quando a CELPA protocola 

pedido de licença, tem tido agilidade, mencionando ainda ter sido apresentada dificuldade devido 

a licença que são emitidas através do IBAMA de Brasília, de redes que farão divisas com área 

indígena e precisando pegar esses protocolos para trazer até o Secretário Municipal para que 

possam destravar, levar outras demandas que surgiram, devendo fazer isso na segunda semana de 

setembro. Referindo-se a respeito da patrulha agrícola, cujo projeto será votado na presente data, 

disse ter recebido cobrança da Associação Lagoa Grande a qual recebeu uma patrulha do então 

Deputado Estadual-DEM, não tendo recebido nenhum documento, dizendo ser necessário quando 

se recebe algo como fiel depositário, mencionando que irá procurar o setor jurídico para que 

possa regularizar a situação, dando respaldo ao próprio Executivo. Falou que no decorrer da 

semana estará percorrendo o município, e acima de críticas, de opções políticas e partidárias tem 

feito trabalho de respeito ao direito de cada cidadão, fazendo seu trabalho sem tentar denegrir a 

imagem de ninguém, que vá ao encontro das necessidades, pois quando não conseguir mais fazer 

política com ações e trabalho, quando precisar fazer através de perseguição, de disse-me-disse 

será o momento em que não irá querer mais fazer parte da vida pública porque o homem público 

não foi feito para fazer trabalho dessa forma. Desejou uma boa semana a todos, e agradeceu. Em 

seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Disse que não iria utilizar a tribuna, porém entendeu que as palavras do Vereador 

Marcione foram dirigidas a você, dizendo não ser leigo a ponto de não entender a situação. Disse 

que se parar de fazer fiscalização está falhando com o seu trabalho de vereador, pois entende que 

o trabalho do vereador primeiramente é fiscalizar, que requerer é bom, considerando que todos 

têm suas bases e tem as necessidades, requerendo na tentativa de ajudar, porém disse que nem 
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todos são atendidos. Mencionou que na semana anterior a assessora do governo, Sra. Jaqueline, 

postou noticia de máquina trabalhando na vicinal do km 235 norte, lembrando que no ano de 

2017, 2018 e 2019 fez requerimento a respeito desse serviço e o vereador Werles sempre cobrou 

na tribuna a respeito, tendo inclusive cobrado na última sessão e mencionado que o requerimento 

era seu (Vereador Nelson), mas porque fiscaliza, apresentando provas dos roubos da Prefeitura, 

desvia o foco do requerimento, porém disse que seu papel é esse, de investigar, informando que 

estará indo na presente data a Itaituba, citando ter sido ameaçado na estrada, quando um cidadão 

lhe acompanhou de moto e lhe ameaçou, não culpando o vereador (Marcione) nem alguém do 

governo, dizendo nunca ter sido ameaçado aqui em Placas, mas agora, por causa de denuncias já 

foi, ressaltando não ter medo. Disse que está entrando com ações na justiça e está indo buscar 

mais informações, mencionando que a empresa contratada do rolo compactador não ser 

legalizada para participar de licitação e anteriormente não tinha nada no CNPJ que pudesse alugar 

máquinas, o que consta nesta semana, podendo participar de licitações e concorrer, porém 

questionou sobre os quatro pagamentos feitos a referida empresa no mês de abril, ressaltando 

que não estava habilitada para participar de licitação. Disse ter conversado com o senhor que “se 

diz” dono da empresa e questionado as razões de máquina não ter vindo antes, quando já teve 

pagamento, dizendo que somente o seu advogado poderia responder, achando interessante, uma 

empresa ter negócios e o advogado que pode responder, dizendo não ter nada para conversar 

com advogado, e sendo o caso, esclareça na justiça, mencionando já ter sido pago certo valor por 

essa máquina e ela não estava em Placas, assim como uma patrol, que também foi pago e não 

apareceu no município, dizendo que esse é o seu papel. Falou que considerando que seus 

requerimentos não estão sendo atendidos e que fazem postagem, como a “Jaqueline fez, 

mentindo, porque é o que ela sabe fazer muito bem, que é enganar a população de Placas” fala 

que o requerimento é de outro vereador, ressaltando não ter contra o vereador Werles, que tem 

sido parceiro nas cobranças, questionando por que usar de mentira para dizer que nunca cobrou 

nada para a população, dizendo que está investigando, o que chegará ao conhecimento de todos e 

disse que só irá sossegar quando ver a Prefeita na cadeia, pois quem rouba tem que ser preso, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou ter visitado no decorrer da semana 

várias comunidades, destacando ter estado na Vicinal do Arrependido em visita política e ouvindo 

o clamor da população, dizendo ter sido feita no ano passada, mas tem alguns problemas, 

mencionando que o vereador Vilmar esteve junto, visitando uma escola, onde receberam algumas 

cobranças a respeito da educação, tendo estado na secretaria tentando resolver os problemas de 

merenda, freezer, energia de péssima qualidade, sendo muito bem recebido pelo secretário de 

educação, dizendo serem muitas as demandas no município, mas os trabalhos e as obras estão 

acontecendo, sabendo que as cobranças sempre vão existir e estará a disposição para ouvir as 

demandas da população e tentando viabilizar, fazer a ponte entre o Executivo e a comunidade. 

Mencionou ter estado no sábado na Comunidade Ouro Verde conversando com o Presidente da 

Comunidade Sr. Oscar e também com o Senhor Angelino, referindo sobre o sistema de 

abastecimento de água na localidade, tendo reunido com moradores, não se comprometendo, 

mas ouvindo e anotando as demandas para que pudesse trazer à tribuna e ao Executivo. A 

respeito do Sistema de Abastecimento de Água no Macanã, onde esteve na semana anterior, disse 

está faltando o transformador e o rebaixamento de energia, tendo cobrado o Executivo e através 

de oficio o Senhor Angelino, de Belém, para que possa ser concluído até o dia dez de setembro 
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para que possa ser inaugurado, lembrando que todo o recurso já foi empenhado, como informou 

a vereadora Edna e como já havia cobrado, dizendo estarem corretos em fazer essa cobrança. 

Informou que no próximo sábado, juntamente com o governo, será inaugurado o projeto “Vida 

Saudável, é tempo de viver melhor – Zumba Legal” na quadra Carlos Lázaro, direcionado a jovens, 

adultos e o povo da terceira idade, tendo sido contratada a professora que já faz um excelente 

trabalho com relação a ginastica artística, dança e música, dizendo que será um trabalho 

excelente, com acompanhamento das Secretarias de Saúde e de Esporte, parabenizando o 

Executivo Municipal por abraçar esse projeto, já tendo recebido cobranças para estender para a 

zona rural, assim como aconteceu com o Projeto Garoto Bom de Bola que inaugurou por ultimo na 

comunidade Três Poderes com vinte dois alunos e na visita a Comunidade Ouro Verde foi falado 

com um Senhor para ministrar aulas para vinte e sete alunos já aptos a participar do projeto 

naquela comunidade. Agradeceu a parceria Executivo/Legislativo, fazendo com que as coisas 

posam caminhar de forma prazerosa, dizendo que busca, viabiliza, cobra, mas também precisa 

levar soluções. Referindo sobre a área do desporto e lazer informou que a Secretária de Esporte e 

o Secretário de Administração esteve no último sábado na região do Sombra Santa, parabenizando 

o Executivo Municipal por estar realizando vários eventos esportivos, mencionando que o torneio 

inicio foi na comunidade Sombra Santa, participam onze equipes masculina e cinco feminina, de 

oito comunidades, agradecendo o gestão municipal por fomentar o esporte na região. 

Parabenizou a direção da AVEPLA pelo evento realizado no último sábado, torneio inicio, com 

quatorze equipes masculina e nove feminina e sete máster, convidando todos para participar de 

quinta a sábado na sede da associação. Cobrou a respeito dos trabalhos internos desta Casa, como 

a LOM e o RI que já caducaram, prestações de contas de ex-prefeitos que estão nesta Casa desde 

2018 e só restam três meses para encerrar o ano e para que esta Casa faça esse trabalho, tendo 

quatro ex-prefeitos aguardando que esta Casa vote suas contas, seja no montante ou individual, 

dizendo que se não fizer neste ano, deverá ficar para a próxima legislatura, pois o próximo ano é 

eleitoral e cada um vai cuidar de seus interesses próprios, pedindo que sejam tomadas as 

providencias a esse respeito, esperando que tenham sabedoria e conhecimento para resolver 

essas questões. Falou que além de cuidar dos interesses políticos também devem cuidar dos 

trabalhos desta Casa. Agradeceu pelo dia, desejou uma excelente semana a todos, e agradeceu. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores 

e pessoas presentes. Referiu sobre o cemitério de Placas, onde esteve na semana anterior, a 

respeito do que já foi colocado sobre iluminação e sobre a construção de uma capela, porém disse 

ser preciso verificar a situação da área, tendo verificado que não tem mais espaço para colocar os 

mortos, a respeito do que irá preparar um requerimento cobrando do Executivo para adquirir uma 

área, seja para aumentar o espaço já existente ou para adquirir outra e trabalhar para que seja 

feito outro cemitério, pois não pode ficar da forma que está, manifestando preocupação, e 

concedeu aparte ao Vereador Nelson, o qual lembrou ter cobrado a contratação de mais um 

funcionário para fazer manutenção na questão da limpeza, não tendo sido feito mais, precisando 

de mais um funcionário, convidando o vereador para cobrar juntos. Prosseguindo o Vereador 

Denilson disse que irá cobrar. Referiu sobre o projeto da patrulha que será apreciado neste 

sessão, ressaltando sua importância. Referiu ainda sobre o projeto de saneamento na cidade, a 

respeito do que irá verificar, pois precisa ser concluído. A respeito da limpeza e piçarramento das 

ruas da cidade falou que irá cobrar em todas as sessões, dizendo ser líder do governo, mas não 

pode deixar de fazer seu papel, de cobrar, dizendo que participou de um cortejo fúnebre, tendo 
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ficado envergonhado, porque quase não se consegue chegar com o carro ao local onde estava 

sendo velado. Lembrou que no próximo dia nove de setembro acontece reunião importante em 

Altamira a respeito da questão fundiária, onde estará presidente do INCRA, Senador Zequinha 

Marinho, Presidente do IBAMA, representantes da parte de fomento da agricultura, de modo que 

devem participar deste grande evento e cobrar a respeito do município, pois é preciso 

documentar os agricultores, porque através disso vem financiamentos, a regularização de projetos 

de manejo para regularizar as serrarias, precisando se fazer presente e fazer as cobranças, 

esperando que o secretário de Meio Ambiente também esteja presente. Disse ter viagem 

programada a Belém, mas precisam participar dessa reunião em Altamira, importante para o 

desenvolvimento da região, dizendo preferir participar dessa reunião, à sessão. Referiu, conforme 

lembrado pelo Vereador José Sandeney, sobre o Regimento Interno e Lei Orgânica, ambos 

discutidos nesta Casa, tendo sido trabalhada, esbarrando nesta Casa no momento da votação, 

sendo preciso faze-lo novamente, que é de grande importância, devendo reunir, conversar com o 

jurídico para que possa ser concluído, precisando da união deste legislativo para trabalhar em prol 

das causa do povo e do município e das obrigações da Câmara Municipal. A respeito de viagem a 

Belém, colocada pelo Vereador Marcione, falou que é preciso ir, ressaltando está sendo cobrado 

por moradores do Panorama, onde tem problemas, assim como no São Paulo, 240 norte, dizendo 

que na vez passada deixaram documentação com o Bressan e precisa regulamentar e cobrar para 

que seja sanado os problemas no município. Referiu sobre iluminação pública, mencionando ter 

cobrado da Prefeita o andamento do processo para que possa regularizar o mais breve possível, 

pois a população está solicitando, tendo voltado a acontecer alguns roubos no município, devendo 

dar um basta, e a iluminação pública vem melhorar a situação. Referiu sobre mutirão que 

acontecerá no próximo dia trinta na Comunidade São Sebastião, Vicinal Sessenta, quando será 

feito identidade, recadastramento de Bolsa Família e atendimento médico, dizendo ser ações do 

governo que vem parabenizando. Falou que está nesta Casa para fazer seu papel e o tempo é 

curto, dizendo que há uma sessão por semana, mas tem os trabalhos de gabinete, que precisam 

fazer para dar conta, lembrando que em outubro entra a LOA e tranca a pauta, precisando antes 

disso resolver problemas que estão sangrando o município. Solicitou ao presidente que convoque 

a reunião para que os vereadores possam se reunir após a sessão e ter algumas soluções, e 

agradeceu. A seguir o Presidente em exercício, Vereador Werles Santos Silva passou a presidência 

ao vice-presidente em exercício e foi a tribuna, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho, desejando boas vindas as pessoas 

presentes. Referiu sobre a limpeza das ruas, a respeito do que tem requerimento do Vereador 

Denilson, e iluminação pública, a respeito do que tinha pautado, mencionando ter recebido várias 

reclamações a respeito das ruas, destacando rua que dá acesso ao Bairro Alto Pará, onde ponte 

tem prejudicado o acesso, tendo em vista está bastante danificada, pedindo que seja 

providenciado o conserto da mesma. Falou que no Bairro Boa Esperança recebeu várias cobranças 

com relação a iluminação pública, lembrando ter sido autorizado por esta Casa de Leis a 

implantação de projeto, esperando que seja executado, pois iluminação colabora com a segurança 

pública, mencionando os vários crimes que tem ocorrido, não sendo descoberto. Referiu sobre a 

Vicinal 235 norte, a respeito do que sempre tem cobrado, tendo inclusive falado na sessão 

passada em relação ao requerimento do Vereador Nelson que requereu o serviço, mencionando 

ter requerido a respeito da água para a Vila Seca, nessa mesma vicinal, a respeito do que também 

tem cobrado, dizendo ficar grato por ver o serviço sendo realizado, o qual acompanhou na quinta 
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e sexta da semana passada, esperando que possa continuar para que seja concluído o trabalho, 

pois é o anseio dos moradores e que os baixões sejam aterrados, dizendo que com isso quem 

ganha são os moradores da localidade, ressaltando que há mais de sete anos havia sido feito 

trabalho de qualidade, esperando que seja concluído e com qualidade. Registrou ter estado 

presente, assim como outros vereadores, no evento realizado na Vicinal Nonato, realizado 

anualmente na Comunidade Nova Redenção, com grande torneio. Referiu, conforme já colocado 

pelo Vereador José Sandeney, também ser sócio da AVEPLA, informando sobre o torneio realizado 

na abertura de campeonato e nesta semana já inicia os jogos. Mencionou ter realizado algumas 

visitas, como na vila Bela Vista quando foi entregue impressora a escola Belarmina Soares, 

equipamento que será entregue a outras escolas, tendo sido entregue também instrumentos para 

a fanfarra. Referiu ter recebido cobranças de moradores da Vicinal da Sessenta, ressaltando ser 

uma das mais produtivas do município, com relação aos ramais Alagado, Água Boa, Água Fria, Vale 

Verde e outros que dá acesso a outras vicinais, sendo importante ter uma estrada de qualidade 

para garantir o transporte da produção até a cidade. Referiu sobre a vicinal São Paulo que há 

muito espera por serviço, lembrando já ter se reunido com lideranças dessa vicinal, já cobrado, 

tendo sido feito trabalho de tapa buraco, mas esperam por um trabalho de qualidade, a respeito 

do que tem requerimento dos Vereadores Vilmar e Denilson, esperando que aconteça. Referiu 

sobre o cemitério, ressaltando ter feito requerimento requerendo iluminação e mais qualidade na 

limpeza daquele local, lembrando ter participado de um velório de tardezinha e quando vê o 

abandono, o dever é cobrar para que seja executado. Agradeceu as pessoas presentes, e a 

oportunidade. Após passou a Ordem do Dia, apresentando, o Senhor Presidente, os seguintes 

requerimentos: Requerimento nº 032/2019, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a recuperação de alguns pontos críticos e empiçarramento das ladeiras da 

Vicinal Dez Norte, neste município; Requerimento nº 033/2019, de proposição do Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a construção de duas lombadas e uma faixa de pedestre na 

Travessa Boa Esperança, Centro, nesta cidade; e Requerimento nº 036/2019, de proposição da 

Vereadora Edna Silva Santos e Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que requer a Prefeita Municipal e 

ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da estrada e dos ramais 

das chácaras da Vicinal Ângelo, neste município, determinando encaminhamento à Comissão de 

Constituição e Justiça. Após passou a apreciação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 

274/2019, que “Dispõe a criação do Projeto Patrulha Agrícola Mecanizada no Município de Placas, 

define procedimentos, e dá outras providências”, procedendo o vice-presidente em exercício a 

leitura integral do texto. Em seguida o relator da Comissão de Constituição e Justiça apresentou 

Parecer favorável pela tramitação do projeto. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado 

em votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 274/2019. 

Manifestaram-se os Vereadores fazendo observações e propondo emendas ao texto do projeto da 

seguinte forma: Art. 2º, I – explorar parcela de terra na condição de Proprietário, Posseiro, 

Arrendatário e Parceiro (especificar quem serão os parceiros); Art. 6º - Os equipamentos da 

patrulha mecanizada agrícola serão utilizados para fins exclusivos da agricultura, ficando vedada a 

utilização para outras finalidades, não especificadas na presente Lei, salvo necessidade da 

administração pública; Art. 9º - Fica instituída a Taxa para Prestação de Serviço pela utilização do 

Projeto Patrulha Agrícola Mecanizada, cujos valores a serem cobrados por hora/máquina constam 
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no Anexo I deste projeto; e Art. 11 - Os valores arrecadados pela prestação dos serviços serão 

aplicados exclusivamente na manutenção da patrulha, pagamento de combustíveis e lubrificantes, 

e ainda na aquisição de novos equipamentos. Colocado em votação em primeiro turno, com 

emendas. Aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se a apreciação dos Requerimentos. O 

relator da Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável pelo prosseguimento 

da tramitação dos Requerimentos nº 030/2019 e 031/2019. Colocado em discussão. Ninguém 

discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após, a Vereadora Edna Silva Santos 

defendeu na tribuna Requerimento nº 030/2019, de proposição sua e do Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a recuperação do ramal da chácara que dá acesso a família do Sr. João Urbano 

no Travessão do Ângelo, neste município. Discutido, foi o Requerimento aprovado por 

unanimidade. O Vereador José Sandeney Marques Monteiro defendeu na tribuna o Requerimento 

nº 031/2019, de proposição sua e do Vereador Werles Santos Silva que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para limpeza geral e 

empiçarramento das ladeiras da Vicinal da Sessenta e seus ramais, neste município.  Discutido, foi 

o Requerimento aprovado por unanimidade. Após o Senhor Presidente apresentou oficio do PSDB 

nomeando Vereador Raimundo Ribeiro da Silva a Líder do partido na Câmara. Colocou em votação 

a ata da décima sexta Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade, e observando não haver nada 

mais a tratar desejou ótima 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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