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ATA DA VIGÉSSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos dezesseis dias do mês de 

setembro 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 Gilberto Matias Rodrigues-MDB – Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-

Presidente e Vereador José Sandeney Marques Monteiro-DEM – primeiro secretário. Presentes 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, Nelson 

Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentando vereadores e pessoas presentes. 

Lembrou que na semana anterior não aconteceu a sessão em virtude de ter viagem a Altamira e 

outros vereadores terem outros compromissos. Agradeceu a Deus por mais uma semana que se 

passou e pediu que nesta semana tenhamos muito sucesso e paz. Apresentou a pauta da sessão. 

Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna concedendo-a ao Vereador Raimundo Ribeiro da 

Silva. Este cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre a não realização da 

sessão na semana anterior, quando participou juntamente com outros vereadores de Audiência 

Pública em Altamira que tratou sobre reforma agrária e fundiária e questões ambientais, onde 

participou representante do IBAMA, chefe de governo, Senador Zequinha Marinho, um dos 

provocadores dessa audiência e Deputado Eraldo. Disse ver, pela participação, o povo clamando 

por melhoria na região, lembrando “ataques” do IBAMA a agricultores, principalmente em 

decorrência das grandes multas, de modo que se vender a propriedade não consegue pagar, 

muitos tendo seus equipamentos de trabalho destruídos, queimado, tendo o povo manifestado a 

indignação com essas ações, porém disse que os fiscais tem obrigações a cumprir, tendo 

consciência que as leis não mudam de um dia para o outro. Enfatizou que o Superintendente do 

IBAMA falou pouco, tendo dito que a partir deste momento os fiscais do órgão não iriam mais 

destruir equipamentos e máquinas que não pudessem ser removidos do local, contrariando 

Decreto Federal que determina a destruição de equipamentos irregulares em locais de onde não 

pode ser retirado, sendo exonerado no dia seguinte. Mencionou ter o Vereador Denilson utilizado 

da palavra e colocado a respeito da vicinal Pulu, onde há cerca de três anos tem ocorrido conflitos 

e duas mortes aconteceram naquele local, esperando providências do INCRA. Disse que o governo 

tem compromisso de entregar seiscentos mil títulos, regularizando terras para que os 

proprietários possam trabalhar com mais tranquilidade. Parabenizou a Secretaria de Educação, 

através de seu Secretário, toda equipe e todos que compõe a educação neste município pelo 

grande desfile de sete de setembro que encheu todos os placaenses de orgulho. Parabenizou 

ainda o Vereador Werles pelo requerimento aprovado para recuperação do pátio e frente do 

hospital, serviço que foi iniciado, lembrando que todos os anos no período do inverno era um 

sofrimento e os vereadores vinham sempre cobrando.  Informou que no dia sete aconteceu a 

inauguração da Vicinal Cinquenta e nove, serviço acompanhado pelo Vereador Nelson Fetisch, 

parabenizando a Prefeita e Secretaria de infraestrutura pelo belíssimo trabalho realizado, 

mencionando que vinte quilômetros estava dentro de projeto, mas foi atendido todos os 

moradores, parabenizando a população. Referiu ter estado na Vicinal 235 norte, onde há muito 

não se via serviços e está sendo recuperada, sendo realizado um trabalho de qualidade, 
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parabenizando a equipe de governo pelo trabalho que tem sido acompanhado pelo Vereador 

Werles. Referiu sobre a Vicinal Lama, onde está sendo finalizado trabalho de recuperação, 

piçarramento e aterro dos baixões, a respeito do que o Vereador Marcione deve falar, tendo 

passado no local e visto o serviço que está sendo feito, mencionando que é uma vicinal que 

encurta caminho para Santarém, e agradeceu. A seguir foi a tribuna a Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a 

Deus pela oportunidade e pediu proteção, ressaltando que ter vida pública não é tão fácil, deve-se 

ouvir mais e falar menos e precisando discernimento para saber lidar com a vida pública. Referiu 

sobre audiência pública em Altamira, a qual participou a respeito de regularização fundiária, 

dizendo do grande sofrimento quando não se tem estabilidade e regularização que deveria ser 

feita pelo INCRA, tendo sido cobrado a agilidade desse órgão a respeito para evitar conflitos e 

mortes, pois é o que acontece quando não há estabilidade  das pessoas em suas propriedades. 

Enfatizou que essa Audiência foi uma ação do Senador Zequinha Marinho, que em visita ao 

município vereadores e empresários pediram agilidade e socorro em relação a ação do IBAMA 

para que não venha somente para punir, mas para dar estabilidade as pessoas, dizendo que 

continuarão cobrando agilidade do INCRA, agradecendo o Senador Zequinha Marinho, dizendo 

que tem um senador presente, sempre disposto a atender quando solicitado. Referiu sobre 

programação no Lote Dez realizada para idosos, ressaltando que nessa Vila sessenta por cento dos 

moradores são idosos, que ficam isolados, cuidando dos poucos afazeres que ainda consegue e 

dos netos. Disse ter organizado o evento com a equipe do CRAS que não mediu esforços para 

atender, sendo uma programação excelente, vendo no rosto do idoso a esperança de ver que é 

capaz, que é possível, um evento que mexeu com o psicológico das pessoas que ali estavam, 

quando foi ministrada palestra por psicóloga, mencionando que através do diálogo observa como 

as pessoas estão se sentindo, percebendo a diferença entre “velho” e “idoso”, havendo muitos 

velhos e poucos idosos. Disse que a maioria das pessoas que participaram do evento era da faixa 

etária de sessenta e setenta anos e algumas de trinta, percebendo que os de trinta são mais 

velhos e os mais idosos, jovens, pois velhos são os que perderam a expectativa, se acham incapaz, 

o que é possível ver em um jovem, enquanto que o idoso é aquele com bastante idade, que as 

células vão se degenerando, mas o seu psicológico está jovem e precisa da força da sociedade para 

que ele não se torne uma pessoa isolada e incapacitada, sendo possível descobrir e trazer para o 

convívio com a sociedade, dizer que a experiência deles valem mais que qualquer 

profissionalismo, tem muita validade. Disse ter saído desse evento com o psicológico abalado, 

percebendo que está “um pouco velha” porque viu idosos que lhe davam show com seus 

sessenta, setenta anos. Disse ainda que os idosos devem ser vistos de forma diferente, deve 

conviver com os demais, devendo, no entanto, se fazer adaptações para que possam conviver de 

igual modo. Falou ter sido o primeiro evento, mas que será trabalhado com estes semanalmente, 

com diferentes dinâmicas para que não envelheçam antes de serem idosos. Referiu sobre 

programações alusivas ao sete de setembro, quando tratou sobre as primeiras pessoas que 

chegaram a este município, muitos participando, parabenizando a Vicinal do Lama pela pioneira 

que acompanhou, caminhando, o desfile na Vila Aparecida e na cidade, Sra. Delira. Agradeceu os 

pioneiros que iniciaram essa historia na década de setenta, parabenizando estes e a gestão 

municipal pelo desfile. Disse que ser público não é fácil, que é preciso ouvir mais, falar menos e 

agir mais, dizendo que são lidas do dia-a-dia que as vezes o entristece, os deixam pra baixo, mas 

continua lutando, dizendo que nos dias em que permanecer nesta Casa continuará cobrando 
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serviços, fiscalizando, apontando o que é certo e contribuir na medida do possível com trabalho. 

Colocou-se a disposição, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Desejou boas vindas ao Sr. Mazinho da 

Vicinal são Paulo. Referiu sobre a audiência pública ocorrida em Altamira, cuja motivação nasceu 

nesta Casa, quando foi solicitado ao Senador Zequinha Marinho quando esteve no município, pois 

vê a necessidade da população do município. Lembrou que em evento na AAP prometeu ao povo 

que iria buscar a realização de audiência pública, solicitando ao Senador, que em menos de trinta 

dias já respondeu positivamente. Disse que os organizadores esperavam no máximo quinhentas 

pessoas, mas o espaço que comportava seiscentas pessoas sentadas ficou lotado e mais de 

quinhentas pessoas ficaram do lado de fora. Disse ter visto o clamor da sociedade, mencionando 

que dentro de sessenta dias terão resposta, mencionando que a área vermelha precisa ser 

expandida para dar condições para o povo trabalhar, produzir, dizendo que é preciso garantir 

estrada e ponte, pois coragem para trabalhar o povo tem. Referiu sobre ponte na vicinal cinquenta 

e oito, a respeito do que ligou para o Senhor Benedito Rayal que enviou equipe e foram ao local 

fazer fotos, quando a Prefeita estava com o Governador e tendo esta liberado verba para o serviço 

a equipe já se encontrava a caminho de Belém, mas está tudo certo para que equipe retorne ao 

município para a construção da ponte que irá beneficiar os moradores dessa vicinal. Disse que se 

estiver trabalhando elogia, como a Prefeita tem feito, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o 

Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. A respeito da 

Vicinal 235 norte mencionou ter estado no local acompanhando os trabalhos, referindo sobre a 

Vicinal do Planalto que também está sendo contemplada, conforme postagens. Disse que ao todo 

oito vicinais foram concluídas, no entanto ainda há pendencias, como na Cinquenta e nove. Falou 

haver no município trinta e oito vicinais e na presente data apenas oito foram concluídas e ainda 

restam pendências. Referiu sobre as vicinal 235 norte e Planalto, não considerando o serviço de 

qualidade devido a terra solta, dizendo que sem caminhão pipa não tem como fazer um serviço de 

qualidade, não adiantando colocar piçarra,  destacando situação da vicinal 235 norte onde visitou 

e se encontra nessa situação e se não for compactada na primeira chuva leva todo o material 

embora ou vira vala novamente, lamentando por não ter alguém prestando atenção nesses 

detalhes. Falou de sua indignação com relação a máquinas alugadas e dinheiro desperdiçado, pois 

quando necessita de um caminhão pipa, não tem, enquanto vê licitação, contrato e pagamento a 

patrol alugada que nunca esteve no município, da mesma forma caçamba toco e rolo 

compactador que na documentação está legal, questionando se realmente prestou serviços ao 

município, tendo sido informado que “rodou mais um pouquinho no Lama” para mais uma vez 

disfarçar o “desvio, o roubo de dinheiro no município de Placas”, enquanto moradores de trinta 

vicinais que ainda faltam para ser feita estão jogados, tendo dificuldade para sair até de moto, 

enquanto tem máquinas alugadas sem prestar serviços, dizendo que o caminhão pipa poderia ser 

pago para beneficiar a população, pois estaria sendo feito um serviço de qualidade. Disse de sua 

revolta, culpando a Câmara Municipal por esses desmandos, pois se tomasse providências, 

mostrasse para que foram colocados nesta Casa não teria desvio de dinheiro e Placas não estaria 

sendo roubada da forma que está. Enfatizou esta na metade do mês de setembro, sugerindo que 

desconte os finais de semana e feriados, não tendo mais setenta dias para trabalhar até o final do 

ano, porém disse que está tendo petróleo para trabalhar somente um ou dois dias por semana, 

podendo diminuir mais ainda, de modo que não acredita que seja possível atender todas as 

vicinais que ainda restam. Disse que gostaria que todas fossem atendidas, mas da forma que o 



200 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 21ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

serviço está andando, como a vicinal 235 norte, onde as máquinas já estão há quatro semanas e 

tem apenas oito quilômetros de estrada patrolada, faltando colocar piçarra e trabalhar uma 

ladeira que ficou pra trás, dizendo que é serviço para dois dias de patrol. Referiu sobre a situação 

da Vicinal Cinquenta e nove, de quarenta quilômetros, recentemente inaugurada, foram cinco 

meses para que o serviço fosse concluído,  período que daria para ter asfaltado. Referiu sobre 

escola na Comunidade Cachoeirinha, onde os moradores ficaram desassistidos por completo por 

esse governo e está precisando de reforma, de telhado e banheiro, tendo cobrado por várias vezes 

ao Senhor “Zezinho” quando estava na Comunidade Santa Rita, construindo a escola, que levasse 

algumas telhas e construísse o banheiro. Mencionou que na Vicinal 235 Sul tem escola em estado 

de calamidade, tendo caído uma parte da área, o piso está todo danificado, não tem poço, tendo 

que pegar água distante da escola, onde também não há banheiro. Disse ter cobrado do Secretário 

e do governo, tendo enviado áudio para a Prefeita Municipal comunicando que estaria enviando a 

situação, juntamente com pais de alunos, ao Ministério Público, pedindo que lhe desse uma 

resposta, supondo que comunicou ao Vereador Denilson e o Sr. Zezinho que foram ao local 

verificar a situação, mas até o momento não tem nenhuma posição. Referiu sobre Vicinal Sorriso 

de Criança, localizada na Comunidade Nova Aliança, Vicinal 151, onde a escola funciona em 

barracão comunitário, não havendo banheiro, água, cozinha e utensílios para o preparo de 

merenda, dizendo que até a energia que a comunidade deveria pagar está com faturas atrasadas 

desde quando a escola começou a funcionar no local. Disse ter solicitado que fosse levado um 

fogão e panelas para que fosse feito merenda, havendo uma senhora que reside há mais de 

quatrocentos metros do local, que prepara a alimentação e os alunos vão até sua residência 

receber o alimento, dizendo do descaso do governo, pois tem ciência, tendo feito dois ofícios 

direcionado ao Departamento de Compras da Secretaria de Educação e que talvez será necessário 

a comunidade reunir e doar um fogão para a escola porque já foi solicitado várias vezes a 

secretaria e a prefeitura e ninguém tomou providências. Informou sobre a Vicinal Panorama onde 

foi construída uma escola, mas até a presente data não foi pago a madeira, a mão de obra e nem o 

frete para levar a madeira até o local, havendo comentário, que partiu da administração municipal 

de que o dinheiro teria sido enviado para o rapaz que construiu a escola, dizendo que até a 

presente data não recebeu esse valor, não acreditando que foi enviado, pois falou-se que foi 

enviado pelo Vereador Evaldo, colocando o vereador em situação complicada. Disse ter sido um 

requerimento seu, a obra foi realizada, mas quem trabalhou para tirar a madeira, levar ao locar e 

construir não receberam, dizendo serem vários os descasos, reafirmando que a grande culpa é da 

Câmara de vereadores que está se acovardando perante a população de Placas, e agradeceu. A 

seguir foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando pediu um minuto de silêncio para 

lembrar que hoje faz um ano que perderam uma companheira da educação, do Sindicato dos 

professores, a Srta. Alessandra. Cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Desculpou-se por 

duas semanas sem haver sessão, já esclarecido. Como professora e coordenador, há mais de vinte 

anos falou nunca ter visto uma categoria tão empenhada, esforçada por um desfile de sete de 

setembro como viu nesse dia, parabenizando todos os educadores, diretores, professores, o 

governo na pessoa do Secretário de Educação pelo apoio, juntamente com a prefeita, para que 

pudesse ser contada a história de pessoas que vivem no município há muitos anos, ressaltando ter 

sido homenageada a dona Delira e através desta, estendeu-se a homenagem a todos os pioneiros 

do município, parabenizando Placas por esse momento tão importante, pelo desfile de sete de 

setembro. Enfatizou ser fiscal e o povo tem cobrado na rua, nas redes sociais e o seu papel é de 
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cobrar do Executivo, dos Secretários, informando que no dia vinte seis de agosto protocolou oficio 

a respeito do sistema de água no Macanã e ainda não obteve resposta, dizendo ser repetitivo e 

chato, mas é uma situação que vem acontecendo, ressaltando que o dinheiro já foi repassado em 

sua totalidade e até hoje não obteve resposta, dizendo está pedindo em nome da comunidade, do 

ex-Deputado e em seu nome e repassando aos senhores vereadores por achar de suma 

importância e que será necessário pedir ao Ministério Público essa satisfação, porque o dinheiro 

foi depositado e a obra está parada, não podendo fechar os olhos diante dessa situação. Referiu 

sobre situação ocorrida na semana anterior, quando os alunos ficaram sem estudar porque a 

energia da Escola Tancredo Neves II, localizada na Av. Perimetral Norte, foi cortada, tendo 

encaminhado oficio pedindo explicações a CELPA de Altamira e Secretaria de Educação, dizendo 

não poder fechar os olhos diante dessa situação, não querendo discutir as razões, mas são fiscais 

dessa legislatura e devem cobrar. Reforçou situação colocada pelo Vereador Nelson Fetisch a 

respeito da educação, lamentando, informando valores que entrou para o FUNDEB e QSE, 

mencionando que este nunca foi apresentado ao conselho do FUNDEB, que faz parte, para parecer 

ou discutir, no valor de quatrocentos e dez mil reais até a presente data, informando ainda que no 

ano de 2018 entrou mais de dezessete milhões de reais para o FUNDEB e neste ano de 2019 

entrou valores próximo a esse e ainda faltam alguns meses para chegar ao final do ano. Falou que 

mês como janeiro entrou mais de três milhões de FUNDEB, mês que não tem transporte escolar, 

tem poucos contratados, não se paga décimo terceiro e férias para estes, apenas para quem quer. 

Falou que até agosto o repasse do FUNDEB nunca foi inferior a um milhão e meio de reais, dando 

uma média de dois milhões ao mês. Falou ainda que tem uma injustiça muito grande neste 

município que é funcionários contratados e efetivos que trabalham “suado” e ganham o seu 

salário com muita honra, havendo pessoas que só na jornada extra ganha mais de três mil e 

novecentos reais, o que pode provar. Disse que se é funcionária pública, se tem dedicação 

exclusiva deve trabalhar até no domingo se for convocada, se ganha por jornada dupla e extra 

deve estar a disposição do chefe, o que não acontece, acontecendo de dupla jornada de mais de 

três mil e novecentos reais, o que não inclui o valor do salário, de modo que quando vai demais 

para a conta de um, com certeza vai faltar o banheiro, a quadra na sua escola, para a qual já está 

com dois requerimentos solicitando, lembrando que nesse momento alunos estão a céu aberto 

fazendo educação física, a respeito do que irá, nesta semana, fazer documento e encaminhar ao 

Ministério Público para que haja intervenção da justiça na escola Ana Faleiro, porque não é 

admissível crianças de quatro e cinco anos fazendo educação física na quadra às dez ou quatorze 

horas, destacando a presença de candidatos ao conselho tutelar, da advogada Edmaria, 

acreditando concordarem com parte  desse discurso, uma vez que não existe condições humanas 

de uma criança uma hora dessa (cerca de 11h15) está na quadra fazendo atividades físicas debaixo 

do sol, dizendo que precisa fazer sua parte pelo direito  das crianças e adolescentes. Enfatizou que 

a documentação a respeito do que falou tem em mãos, caso alguém precise ou queira ver as 

pessoas que estão ganhando os valores referidos, não sabendo a razão, mas talvez para 

chantagear, para barrar os discursos dos vereadores nesta Casa ou até mesmo para viagens, e 

agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou 

Vereadores, Secretários Municipais e demais pessoas presentes. Agradeceu a Deus por estarem 

retornando aos trabalhos após duas semanas sem sessão, mas percorrendo o município. Informou 

está em fase de conclusão da recuperação da Vicinal do Lama, cujo serviço está ficando de 

qualidade, havendo depoimento de moradores antigos de que essa vicinal só viveu duas histórias, 
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uma quando da abertura no governo Daniel Capitani e outra está vivendo agora no governo da 

Prefeita Raquel, orgulhando-se por está presente naquele trabalho, dizendo que já está a oito dias 

no local, acompanhando os operadores, dizendo que o dia em que os trabalhos pararam mais 

cedo, foi as dezenove horas e trinta minutos, iniciando sempre as sete horas, ressaltando não ter 

faltado combustível, o que pode ser testemunhado pelos moradores. Informou que na sexta-feira 

esteve na Vicinal dos Goianos, se comprometendo entrar logo após sair do Lama, onde também 

será feito trabalho nunca antes realizado, dando identidade aquela vicinal, dando acesso a 

Transamazônica e aos moradores, mencionando que anteriormente nenhuma patrol entrou por 

aquela vicinal, sempre pelo Lama, acreditando que agora essa vicinal terá identidade própria. 

Parabenizou a Prefeita Municipal e funcionários da infraestrutura, pessoas comprometidas, 

dizendo que só tem funcionários comprometidos quando estão satisfeitos com o patrão, com 

remuneração, o que os funcionários do município estão tendo. Acredita que com mais dois dias de 

trabalho será concluído o trabalho naquela vicinal. A respeito do carro pipa, disse concordar que é 

necessário, devendo a secretaria, a partir desta semana, contar com um para dar apoio. Falou que 

na vicinal do Planalto não tem como colocar piçarra sem colocar um carro pipa antes, sendo 

preciso esperar para fazer avaliação. Falou que assim como na vicinal do Lama, que foi dito está 

sendo um serviço mal feito, onde está acompanhando os trabalhos e todos os baixões foram 

levantados. Informou que em seguida irá se reunir com os moradores da Vicinal São João para 

onde tem requerimento e discutir a melhor forma de fazer o trabalho nessa vicinal que deixe a 

população contente, lembrando que no ano anterior foi realizado serviço no local pelos próprios 

moradores, mas neste ano a gestão municipal irá realizar o serviço. Enfatizou ter compromisso 

com a Vicinal Poeirinha onde esteve reunido com os moradores e tem plena certeza que o 

compromisso será honrado, pois o trabalho é este, levar qualidade de vida, sendo importante o 

acompanhamento do vereador quando está sendo realizado o trabalho de recuperação, pois os 

moradores se sentem mais confiantes do serviço que será feito, de melhor qualidade. Parabenizou 

todos os ACS que se empenharam e conseguiram com seu trabalho e ajuda do governo e desta 

Casa elevar o FPM do município de 1.4 para 1.6, o que irá gerar aumento na receita no próximo 

ano entre duzentos a duzentos e vinte mil reais/mês, o que dará condições de trabalhar com mais 

intensidade a recuperação de estradas vicinais, parabenizando a Prefeita pelo empenho que tem 

tido em buscar melhor qualidade de vida, em conjunto com os vereadores que querem o bem de 

Placas, para que possa levar benefícios a comunidade, dizendo que tem conseguido fazer isso e 

muito bem. Parabenizou a Prefeita e o Deputado Eraldo Pimenta e agradeceu o governador que 

na última semana assinaram convênio com a SETRAN e dará prosseguimento a ponte na Vicinal 

Cinquenta e oito, que liga essa a Vicinal do Arrependido e continuidade na vicinal da Sessenta, no 

ramal do Gauchão, que irá interligar essa região a região do Sombra Santa, ressaltando o 

compromisso que essa gestão tem tido em todas as suas ações. Sobre o desfile de Sete de 

Setembro falou que só aconteceu com essa intensidade porque os funcionários estão felizes com a 

gestão, recebendo salários em dia e confiantes de que os salários não irão atrasar, razão pela qual 

todos se empenharam em contar a história dos pioneiros que começaram a desbravar o município 

de Placas, tendo sido um momento importante e histórico para todos que fazem parte dessa 

gestão, ficando feliz pelo desfile. Informou que o convênio que foi assinado há liberação de 

combustível que irá contemplar dezesseis vicinais, ressaltando que o município tem três equipes 

de máquinas, imaginando que essas três equipes e não faltando combustível irá dar muito mais 

show em recuperação de estradas vicinais, de modo que não irão conseguir acompanhar tanto 
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serviço que será feito em nosso município. Parabenizou cada secretário, cada servidor, equipe de 

engenheiros e jurídica, que tem se comprometido a fazer o melhor pelo município, o que tem 

dado coragem para prosseguir dia após dia. Concordou com a Vereadora Edna a respeito da Escola 

Ana Faleiro, a respeito do que considera vergonhoso, lembrando que no inicio do ano esteve, 

juntamente com outros vereadores fazendo visita a quadra da escola e vendo as condições, porém 

disse que mais vergonhoso é para o Deputado Airton Faleiro, tendo em vista que a escola recebe 

seu nome, dizendo que já poderia ter colocado emenda para construção dessa quadra, lembrando 

já ter sido Deputado Estadual e agora Deputado Federal e não o fez, para a escola que recebe o 

nome de sua mãe e ele sendo filho deste município, questionou se é devido ao governo da 

Prefeita Raquel ou de outra bandeira partidária, dizendo que acima de tudo devem se preocupar 

com a qualidade de vida das crianças, dos filhos e da comunidade de modo geral, sugerindo que 

possam fazer um requerimento conjunto solicitando uma emenda de pelo menos quinhentos mil 

reais para construção dessa quadra, lembrando que esse Deputado sempre teve votação 

expressiva no município, precisando se comprometer com o município. Desejou excelente semana 

a todos, informando que nesta terça estará indo para a Vicinal Lama acompanhar os trabalhos e 

visitar a vicinal Planalto para conversar com o povo e conscientizar que essa gestão é a melhor 

para o município e precisa continuar trabalhando e no que depender desse vereador irá longe, 

pois tem disponibilidade e força de coragem e vontade de seguir em frente, e agradeceu. Em 

seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de mais um dia de trabalho e com saúde 

para dar continuidade aos trabalhos. Justificou ausência a sessão do dia dois de setembro, quando 

participou de reunião com o Deputado Hilton Aguiar em Santarém e de reunião com o Presidente 

da Comissão pró-criação do Estado do Tapajós, Sr. Jean Carlos, tratando a respeito dessa matéria 

que é anseio da população e dos municípios da região, que luta pela criação desse novo estado, 

que será composto por vinte e três municípios e Placas será um destes. Falou que o Estado do 

Pará é muito extenso e tem municípios que ficam distantes há mais de mil quilômetros da capital e 

com isso ganha os municípios situados mais próximo da capital devido a facilidade de acesso ao 

Governo do Estado, quando pode está sempre cobrando. Disse que o objetivo da criação desse 

estado é aproximar os municípios a capital do Estado, quando poderão está mais próximo dos 

Deputados e governador. Falou que o Deputado Hilton levantou essa bandeira, tendo discutido 

isso na Assembleia Legislativa, ressaltando a importância de se buscar meios para facilitar essa 

discussão e criação desse estado. Mencionou ter participado na sexta-feira de evento do Banco da 

Amazônia em comemoração aos trinta anos de FNO, organizado pelo banco e Secretaria de 

Agricultura, ressaltando a importância para o município, considerando que vários agricultores 

foram beneficiados através desse financiamento que deu facilidade para iniciar, registrando ter 

estado presente o gerente do BASA de Rurópolis quando citou pessoas que foram beneficiadas 

com esse crédito do Banco da Amazônia, como o laticínio do Senhor Nelson, que também gera 

renda para o município, dizendo da importância de participar desses eventos, podendo buscar 

melhorias para o povo de nossa cidade. Registrou ter participado da inauguração da vicinal 

Cinquenta e nove, onde esteve os vereadores Sandeney e Nelson, que tem lutado incansável por 

essa vicinal , dizendo que as poucas vezes que visitou o local pode perceber o serviço de qualidade 

que foi feito, faltando alguns detalhes como bueiro e ponte que cedeu uma parte, precisando ser 

concluído, mas viu a satisfação dos moradores pelo serviço de qualidade. Mencionou está 

acompanhando há vários dias o inicio dos trabalhos de recuperação da vicinal 235 norte, a 
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respeito da qual muito tem sido cobrado, tem se reunido, há requerimento do Vereador Nelson, 

sendo uma vicinal que não tinha sido feito serviço de qualidade há mais de sete anos, como é 

relatado pelos moradores. Registou ter estado na vicinal o Vereador Raimundo, mencionando que 

o serviço de recuperação se encontra no pé da serra, depois da fazendo do Senhor Luiz Lazeres e o 

anseio é que seja estendido e possa garantir acesso aos moradores e todos que tem propriedade 

na Vila Seca e ramais que dão acesso a outras localidades. Falou do inicio do trabalho de 

qualidade, com aterro excelente, esperando que seja concluída com essa mesma qualidade, 

agradecendo o governo na pessoa da Prefeita pelo inicio da obra, a qual muito foi pedido, 

mencionando  ter sido procurado por moradores das Vicinais Sessenta, Pajoba, ramais do Ângelo e 

São Paulo. Ressaltou ter sido convidado para participar do inicio da obra na frente do hospital, a 

respeito do que requereu e sempre vem cobrando, tendo em vista encontrar-se em péssima 

qualidade. Disse ficar muito feliz quando vê o inicio da obra, que dará qualidade melhor para 

pessoas que ali trabalham e aqueles que utilizam do serviço daquele hospital. Desejou ótimo dia e 

semana a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques 

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

mais uma vez presente e podendo falar ao povo do município. Falou que o vereador que não tem 

reduto fixo, tendo condições, pode visitar várias localidades, o que fez nesses dias anteriores, 

tendo estado na Vicinal Panorama com o diretor da Merenda Escolar, Sr. Elizeu, no Planalto e no 

projeto escolinha de futebol. Mencionou que os colegas usam a tribuna para falar de gastos, de 

roubos, de falcatruas, mas esquece de somar tudo que esse governo tem gastado com folha de 

pagamento, máquinas alugadas, TFD, veículos alugados para educação, administração e saúde, 

micro-ônibus que transporta pacientes para Santarém, ambulâncias, dizendo que se verificar o 

que entrou de ICMS nos últimos meses, o que entrou de FPM, de FUNDEB que é exclusivo para a 

educação, verá que não sobra tanto dinheiro, ressaltando ser um município que não tem 

arrecadação própria, vive somente da arrecadação do Estado e do Governo Federal. Falou que a 

folha de pagamento da saúde é de quase quinhentos mil reais mensais, a da educação oscila entre 

um milhão e quatrocentos a um milhão e trezentos, tendo entrado quinze milhões e trezentos mil 

reais em oito meses de FUNDEB e de ICMS do Estado entrou mais de três milhões de reais, 

havendo três frentes de trabalho (máquinas), tendo sido feito oito vicinais, faltando em média 

vinte cinco para ser contempladas, dizendo ter fé e esperança que este governo, juntamente com 

o governo do Estado farão o melhor para todas as vicinais até o final do ano. Falou que política 

não se faz com críticas, faz com atitudes e trabalho, dizendo que somente criticar não vai estar 

fazendo nada, devendo mostrar soluções. Mencionou ter estado na vicinal do Planalto, há trinta e 

dois quilômetros, sabendo que as máquinas só podem ir até a divisa da linha vermelha (área 

indígena) que fica a trinta quilômetros da rodovia, tendo sido realizado reunião com mais de vinte 

moradores, questionando como contemplar os moradores que estão após essa linha, dizendo que 

vereadores devem buscar solução para que todos os moradores sejam atendidos, convidando o 

presidente, vereador Gilberto, para marcar uma reunião na localidade, considerando ser uma 

vicinal bastante produtiva de banana e cacau, sendo cinquenta quilômetros de estrada vicinal e 

somente trinta será feito pela gestão municipal, questionando como ficará as pessoas que residem 

nos outros vinte quilômetros. Disse que vereadores sempre recebem críticas, por estar chegando 

período político, porém disse já ter estado outras vezes nessa localidade, sendo sempre bem 

recebido. Mencionou ter estado na Vicinal Panorama entregando bebedouro, juntamente com o 

Sr. Elizeu, Diretor da merenda Escolar. Falou que quando não tem um reduto, por onde puder 
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“colocar a mão” ajudando, deve fazer. Mencionou ter estado no Ouro Verde entregando materiais 

para a Escola de Futebol Garoto bom de bola, que está iniciando com trinta alunos, dizendo que 

deveria ter sido aberta deste o inicio do ano, mas o Executivo segurou e somente agora pode 

inaugurar. Disse ser um projeto permanente que não deve parar. Mencionou ter estado com a 

direção da escola, onde existe um bebedouro em estado precário, tendo apresentado a situação 

ao Secretário de Educação. Disse que essa escola necessita da presença dos senhores para cobrar 

e viabilizar melhorias. Mencionou ter estado no Novo Paraíso entregando material esportivo para 

a Escola de Futebol, agradecendo o Secretário de Educação por viabilizar materiais esportivos e 

parabenizando o Executivo por estar atendendo. Mencionou ter estado na Vicinal Mirasselva, 

onde enfatizou ter uma grande produção de cacau, no Pulu e no Ângelo, verificando situação de 

ponte que deu uma baixada, tendo ficado marcado reunião para esta terça-feira na localidade, 

ressaltando requerimentos para a vicinal dos vereadores Vilmar e Edna, tendo visitado e ouvido a 

população, sendo importante levar a solução e não podendo, ser a ponte entre o povo e o Poder 

Executivo. Parabenizou o Executivo pelas obras que estão acontecendo, acreditando que com essa 

equipe de vereador engajado em prol do crescimento do município, até o final do ano setenta por 

cento das vicinais serão contempladas, agradecendo a confiança do Executivo. Enfatizou que nesta 

semana deverão ir a Vicinal do Planalto para tentar resolver o problema que não é fácil. Desejou 

excelente dia e semana de trabalho a todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o 

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

Lembrou que no próximo dia seis de outubro tem eleição para o Conselho Tutelar, sendo 

dezesseis candidatos, podendo votar em cinco. Referiu sobre reunião ocorrida em Altamira, 

provocada pelo Senador Zequinha Marinho, onde vários deputados estiveram presentes, dentre 

estes o Deputado Estadual Eraldo Pimenta, que tratou sobre a regularização fundiária, 

considerando que os proprietários não possuem documento das terras, ficando impedido de pegar 

recurso e trabalhar melhor suas propriedades, as serrarias não podem fazer projetos de manejo 

porque não tem documento, engessando o município e a região e precisam de soluções para 

alavancar o desenvolvimento da região, dizendo ter usado a palavra, dirigindo-se ao Ministro 

quando informou sobres problemas na vicinal do Pulu, onde pessoas foram mortas, questionando 

se mais pessoas terão que morrer para que a situação seja solucionada, acreditando que se 

tituladas as terras, os problemas se encerrarão, cabendo ao governo federal através de seus 

órgãos responsáveis. Mencionou que em mais de trinta e um anos de Placas nunca viu um índio 

neste lugar, mencionando que havia uma linha que foi mudada de lugar e querem que retorne a 

esse local, fazendo valer o direito dos cidadãos que tem lotes assentados nessas áreas, 

regularizados pelo Incra, precisando de uma solução para que possam trabalhar com 

tranquilidade. Disse ter visto um posicionamento franco e positivo do Ministro, mencionando que 

o Superintendente do IBAMA também foi concreto em suas palavras, porém disse que Lei é para 

ser cumprida, impedindo de fazer o que fala, precisando provocar para que haja mudanças na Lei. 

Disse que foi dito que a até o final deste ano mil e quinhentos títulos serão entregues e até o final 

do próximo ano fizeram compromisso de entregar mais de seiscentos mil títulos de terras, 

esperando que seja feito, pois irá beneficiar muitos que estão precisando. Parabenizou o Banco da 

Amazônia pelos trinta anos de FNO, dizendo fazer parte dessa história, quando na década de 

noventa, juntamente com o técnico da Emater, Sr. Santiago ajudou a elaborar muitos projetos que 

liberou gado leiteiro para os agricultores do município. Falou que o BASA tem muito recurso, mas 

esbarra na documentação, precisando sanar e buscar soluções, correr atrás de recursos para que 
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venha somar com o município, dizendo ficar muito feliz quando pode somar com um agricultor, 

com um professor, citando ter entrado no último mês mais de quatrocentos mil reais neste 

município através de aposentadorias que encaminhou. Disse ter participado diretamente da 

criação do primeiro projeto de assentamento no município, incentivando porque área de vicinal é 

área do governo e para que possa contemplar os moradores dessas localidades com benefícios 

para estrada e pontes foram criados os PA’s, pois sem estes o município não é contemplado com 

recurso do governo federal e criando cria-se mecanismo de arrecadação, agradecendo a Deus por 

esses projetos. Falou que esses recursos que vem do Estado são emergencial, mas investimento 

somente através do Governo Federal. Disse que precisam de investimento e conclusão dos 

trabalhos onde os Projetos de Assentamento foram feitos, precisando ser feito um levantamento, 

mas o INCRA está emperrado e a função dos vereadores é cobrar. Disse ter falado com a prefeita a 

respeito do projeto da Vila Macanã de abastecimento de água, informando que o restante do 

valor está em conta e somente será repassado a empresa mediante a conclusão da obra, 

informando que a Prefeitura já possui mais de setecentos metros de rede de energia, incluído o 

projeto, possui transformador e está aguardando a conclusão pela empresa, ressaltando ser uma 

obra do governo federal, que está sendo administrado por uma empresa, que pode ser penalizada 

se não concluir a obra. Comunicou que no próximo dia dezoito acontecerá no posto de saúde do 

Bairro Alto Pará recadastramento do Bolsa Família, o que precisa ser divulgado. Disse que defende 

a Prefeita no que é bom para o município, dizendo que o povo está alegre, pois teve declaração 

clara e plena no sete de setembro, pelo lindo desfile. Disse que o governo está trabalhando e o 

povo está alegre, que dificuldade todos tem, informando que há previsão de entrar em novembro 

mais de um milhão e seiscentos mil reais do pré-sal, sendo que quinze por cento vai para o Estado 

e trinta por cento para os municípios.  Informou que a partir do mês de janeiro de 2020 o FPM do 

município passa de 1.4 para 1.6 de FPM, sendo trabalho do legislativo e do Executivo, dizendo que 

deve-se fazer criticas para melhorar o município, e agradeceu. A seguir passou o Senhor 

Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, 

quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes . Agradeceu a Deus por 

mais um dia de trabalho e por essa semana que se inicia, pedindo a Deus sabedoria para que 

possa a cada dia fazer o trabalho e de cabeça erguida, sempre olhando para frente. Referiu sobre 

o pronunciamento da Vereadora Edna quando se referiu aos alunos da Escola Ana Faleiro que 

fazem as atividades físicas debaixo do sol, dizendo não ter outra escola no município que tenha 

sido feito requerimentos mais que a escola Padre Antonio, mencionando que em quase sete anos 

de mandato já viu cerca de sete requerimentos para essa escola, onde se vê sofrimento, sendo 

uma escola coberta de brasilit que não tem dois metros e meio de altura, lamentando pelo fato de 

o Deputado não ter conseguido disponibilizar emenda de um milhão de reais, considerando que 

não se conseguiu negociar a compra do terreno, dizendo que na época um terreno de setenta por 

cem metros custava trinta mil reais, parcelado em várias vezes e não foi possível realizar a compra 

para a construção da escola, que é uma das maiores do município. Disse que o Secretário de 

Educação garantiu que a partir de janeiro inicia a construção dessa escola na Comunidade Novo 

Paraíso. Falou que vereadores tem parcela de culpa no que se refere a iluminação pública, pois 

tiraram a responsabilidade da Prefeitura, passando-a para uma empresa e até o momento nada 

aconteceu, mencionando que outro dia em viagem para Santarém passando pelas comunidades 

Petezinho e Piçarreira, em Rurópolis, viu todas iluminadas, da mesma forma as Vilas no município 

de Belterra e Santarém, assim como também se encontram as vilas no município de Altamira, 
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como pode presenciar em outra viagem, dizendo ser o contrário da nossa cidade e Vilas do 

município, que encontram-se as escuras, questionando a quem cobrar, pois se cobra da Prefeita 

diz que agora é com a empresa, que não sabe onde encontrar, mencionando que à época do 

projeto foi dito que depois de autorizado pelo Câmara seria rápido o processo, mas o ano está 

encerrando, acreditando que deverá se iniciar os trabalhos somente no próximo ano pelo mês de 

maio, próximo do período eleitoral, para dizer que está iluminando tudo, dizendo que precisam de 

iluminação agora, pois ainda falta mais de ano para a eleição e cidade escura é porta aberta para o 

crime, observando que a região já é considerada de alta periculosidade e sem iluminação pública 

só piora. Disse preocupar-se, pois quando estava sendo discutido o projeto falava-se de facilidade, 

de iluminar as vilas e até mesmo a zona rural e até o momento nem na cidade iniciou, acreditando 

que se iniciar somente no próximo ano, não será possível concluir as vilas nesse mesmo ano. 

Ressaltou que outra preocupação é com relação as vicinais, mencionando ter passado na vicinal do 

Lama onde o trabalho está sendo bem feito e segundo o vereador Marcione não faltou óleo  para 

o trabalho, porém, disse que uma vicinal de pouco mais de vinte quilômetros as máquinas estão 

há trinta dias, quando há vinte e três vicinais para serem feitas neste ano e se em cada uma passar 

esse período e com três equipes só farão nove vicinais até o final do ano, questionando pelas 

outras, se irão passar mais um ano na lama, dizendo que os moradores das vicinais que não forem 

atendidas não ficarão alegres. Mencionou que moradores da vicinal Cachoeirinha estão querendo 

ver as máquinas da Prefeitura chegar na região, ressaltando que somente nessa região serão mais 

de três meses para fazer, pois são mais de duzentos quilômetros de estrada e ainda tem a Vicinal 

145 que precisa de reforma, a 151, onde esteve na semana anterior, e só foi patrolado o Codó. 

Falou que se pega uma vicinal grande como a do Nonato que tem quase trinta quilômetros, sendo 

cinco de baixão, a do Ângelo onde tem baixão de quase cem metros, que mal começa o inverno e 

já estão ilhados, como ocorreu no último inverno e os moradores fizeram jangada de tronco de 

bananeira para passar com as motos, dizendo ser um trecho pequeno que faria em um dia, 

acreditando que não seja por falta de combustível, pois o governador colocou quatrocentos mil e 

o Eraldo mais quatrocentos mil de reais para combustível e na viagem de Altamira veio com o 

Senador Zequinha Marinho até Brasil Novo, quando filiou o Prefeito daquela cidade no PSC, e 

colocou mais um milhão para compra de diesel para trabalhar nessas estradas, acreditando que 

combustível não será problema, ratificando restar vinte e três vicinais e três meses para trabalhar 

antes de iniciar o inverno, período em que sempre tem a desculpa de que está molhado. Referiu 

sobre a situação da linha vermelha que até o município de Uruará vem abrindo (se distanciando da 

BR), enquanto que para o nosso município vem fechando, se aproximando da BR, tendo solicitado 

ao Senador Zequinha para verificar se pode voltar a abrir novamente, pois Placas merece ter ao 

menos cinquenta quilômetros de vicinal do lado sul, ficando de verificar e retornar ao município, 

quando irão cobrar essa resposta a respeito, pois se a área se afastar da BR irá beneficiar muitos 

moradores, considerando que hoje a Prefeitura só pode trabalhar até a divisa dessa área, com 

medo de restrição ambiental. Informou que na próxima sessão não estará presente, pois estará 

viajando e retornando ao município somente na terça-feira, mas os trabalhos serão bem 

conduzidos pelo vice-presidente. Agradeceu a presença do Senhor Jorge, do 145, BR 163, 

ressaltando saber da dificuldade que é se deslocar até a sede do município, convidando-o, assim 

como moradores daquela região a sempre que estiver na cidade acompanhar os trabalhos da 

Casa, e agradeceu. Após passou a Ordem do Dia. O Primeiro Secretário apresentou Ofício do 

Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal solicitando prorrogação de licença pelo período de 
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primeiro a trinta de setembro de 2019. Em seguida apresentou Projeto de Lei nº 275/2019 que 

“Altera a lei nº 243 de 19 de agosto de 2015, e dá outras providencias”, determinando o Senhor 

Presidente encaminhamento as comissões competentes. Após o Senhor Presidente apresentou 

Requerimento nº 034/2019, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da 

estrada, empiçarramento das ladeiras e o aterro de um baixão na Vicinal do Pajoba, neste 

município; Requerimento nº 035/2019, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Administração providencias para a 

manutenção da iluminação pública da Vila Bela Vista, km 221, neste município; Requerimento nº 

037/2019, de proposição da Vereadora Edna Silva Santos, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da estrada, rebaixamento 

e empiçarramento de 04 (quatro) ladeiras e aterro dos baixões da Vicinal Santa Rosa, neste 

município; Requerimento nº 038/2019, de proposição do Vereador Evaldo Lima Machado, que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a 

recuperação da estrada, pontes e pinguelas da vicinal do Planalto, neste município; Requerimento 

nº 039/2019, de proposição do Vereador Evaldo Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e 

ao Secretário Municipal de Educação providências para a construção da Escola Padre Antônio, na 

Comunidade Novo Paraíso, BR 163, neste município; Requerimento nº 040/2019, de proposição 

do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da estrada das vicinais Panorama e 

Bacabal, neste município; Requerimento nº 041/2019, de proposição dos Vereadores Denilson 

Rodrigues Amorim e Evaldo Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a limpeza e recuperação das ruas na Vila Bom 

Sucesso, neste município; Requerimento nº 042/2019, de proposição da Vereadora Raimunda 

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

Infraestrutura providências para a limpeza e empiçarramento das ruas da Vila Aparecida, Lote Dez, 

neste município; Requerimento nº 043/2019, de proposição do Vereador Nelson Fetisch que 

requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Educação providências para a reforma 

imediata da escola localizada na Vicinal 235 sul, neste município; Requerimento nº 044/2019, de 

proposição do Vereador Nelson Fetisch que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal 

de Educação providências para a construção da Escola Sorriso de Criança na Vicinal 151, neste 

município, determinando encaminhamento a CCJ para análise e parecer, devendo ser apreciado 

na próxima sessão. A seguir passou a apreciação em segundo turno do Projeto de Lei nº 274/2019, 

que “Dispõe sobre a criação do Projeto Patrulha Agrícola Mecanizada no Município de Placas, 

define procedimentos, e dá outras providências”.  O primeiro secretário fez a leitura das emendas 

propostas e aprovadas em primeiro turno, sendo: 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 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 discussão 
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o Projeto de Lei nº 274/2019. Seguiu-se discussão a respeito, observando não ter sido remetida a 

tabela de valores, conforme discutido na primeira votação, nem tão pouco, definido no inciso I, do 

Art. 2º quem são os parceiros, optando, os senhores vereadores por retirar o projeto de discussão 

na presente sessão, devendo retornar quando essa tabela for incorporada ao projeto, bem como 

feita as alterações proposta, sendo o projeto de lei retirado da pauta e aguardar tabela conforme 

Emenda proposta. A seguir passou a apreciação de Requerimentos. O Vereador Vilmar Ferreira da 

Silva defendeu na tribuna o Requerimento nº 029/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação e empiçarramento das 

ladeiras da Vicinal do São Paulo, neste município. Colocado em discussão. Discutido foi colocado 

em votação. Aprovado por unanimidade. Após, o Relator da CCJ apresentou parecer favorável pela 

tramitação dos Requerimentos nº 032/2019, 033/2019 e 036/2019. A Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues defendeu na tribuna o Requerimento nº 032/2019, 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. Após 

consultou os senhores vereadores sobre a prorrogação da Sessão pelo período indeterminado, até 

que se conclua a apreciação das matérias.  Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o 

requerimento nº 032/2019. Discutido foi aprovado por unanimidade. O Vereador Marcione Rocha 

Ribeiro defendeu na tribuna o Requerimento nº 033/2019, 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. Colocado em discussão. 

Discutido foi o requerimento aprovado por unanimidade. A Vereadora Edna Silva Santos defendeu 

na tribuna o Requerimento nº 036/2019, de proposição sua e do 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. Colocado 

em discussão. Discutido foi o requerimento aprovado por unanimidade. Colocado em votação a 

ata da décima sétima Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocado em votação a ata da 

décima oitava Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Após, o Senhor Presidente 

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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