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ATA DA VIGÉSSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos vinte três 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
Requerimentos e tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo
Vereador Werles dos Santos Silva-SD–Presidente em exercício, Vereador José Sandeney Marques
Monteiro–DEM – Vice-presidente em exercício e Vereador Vilmar Ferreira da Silva -PSC– primeiro
secretário em exercício. Presente a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Vereadores
Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD e Raimundo
Ribeiro da Silva-PSDB. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão,
cumprimentou vereadores e pessoas presentes, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar
presente em mais um dia de trabalho. Justificou a ausência do Vereador Gilberto Matias Rodrigues
que está viajando, do Vereador Evaldo e Vereadora Edna Silva que apresentaram atestado.
Apresentou a pauta da Sessão. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao
Vereador Nelson Fetisch. Este cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Informou ter
visitado algumas vicinais e feito algumas cobranças a respeito de caminhão pipa, considerando
não ser possível fazer um serviço de qualidade sem esse veiculo trabalhando, sendo tempo
perdido e gasto desnecessário, considerando que o verão está mais intenso, tendo muita terra
solta. Mencionou ter visto contratos de caminhão pipa, caminhonetes e muitos equipamentos que
se quer existem no município, havendo contratos onde constam três mil e setecentas horas de
retro-escavadeira, sendo duas mil horas em um contrato e mil e setecentos em outro; contrato de
trator de esteira de duas mil horas e outro com outra empresa com mais de duas mil horas,
mencionando ter sido feito um serviço na vicinal Cinquenta e sete por esse tipo de máquina; e
contratos de rolo compactado com um absurdo de horas, tendo inclusive pagamento desde o mês
de abril sem ter prestado nenhum serviço ao município de Placas, mencionando revoltar-se
quando vê vereadores no uso da palavra na tribuna dizendo ser base do governo e pregando um
serviço de qualidade, o qual desconhece, exceto os trabalhos que foram feitos na época do
inverno, pois as estradas eram molhadas pela chuva, questionando pelo caminhão pipa para
molhar as ladeiras e baixões onde estão sendo colocados materiais. Referiu sobre a situação da
educação, a respeito do que fez várias cobranças com relação a escolas, como a da Vicinal 235 sul,
para onde protocolou requerimento, achando desnecessário porque não está sendo atendido,
mas fazendo a sua parte. Disse ter ido ao local verificar a situação e apresentado ao Secretário de
Educação, a Prefeita e ao Chefe de Gabinete, e moradores conversaram com a Prefeita e o
Secretário e até o momento nenhuma providencia foi tomada, onde não tem água e banheiro, o
telhado está todo danificado, situação semelhante também se encontra a escola na Vicinal 151, na
BR 163, assim como várias outras no município. Disse que na vicinal 235 sul o Vereador Denilson
esteve no local vendo a situação, fazendo cobranças, dizendo que o não atendimento se dá devido
a gastos desnecessários e abusivos, enquanto onde tem necessidade não está sendo usado o
recurso de adequado. Falou que para a escola do 151, na BR 163 há várias cobranças desde o
primeiro ano, onde não tem cozinha, utensílios para o preparo de alimentação, banheiro e água,
tendo os alunos que caminhar mais de quatrocentos metros para receber a merenda, onde é
preparada. Referiu sobre o desfile de sete de setembro quando viu muitas postagens bonitas,
dizendo, no entanto, que deve-se mostrar a realidade, mencionando os vereadores serem
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conhecedores da situação que há escolas na situação referida. Falou ser um descaso com a
população do município, pois vê várias cobranças de vereadores a respeito de estrada, educação e
saúde, referindo sobre emendas para custeio da saúde, não havendo explicação a respeito de
onde foi gasto, devendo ter o mínimo de respeito por essa Casa e apresentar essa informação.
Referindo-se ainda a respeito de estradas vicinais disse ter conversado com o Secretário de
Infraestrutura Gilson Macedo e com a Prefeita a respeito de ponte sobre o rio das pedras que está
com a cabeceira caindo, ressaltando serem sete metros de altura e das quatro estacas que segura
a ponte apenas uma está segurando, por onde o transporte escolar passa todos os dias,
questionando se irão esperar que aconteça um acidente para que providências sejam tomadas.
Falou que em duas horas de serviço resolveria a situação, não havendo responsabilidade dessa
gestão por essa situação, enquanto há vários contratos abusivos e pagamentos de máquinas que
não estão se quer no município. Pediu providências a esta Casa com relação a esses desmandos,
dizendo não adiantar fazer discurso bonito dizendo que está do lado do povo, pois nessa situação
não tem ninguém defendendo o povo, sendo absurdos os valores que estão sendo pagos para
firmas que não tem nenhuma máquina trabalhando no município e a Câmara tem total
responsabilidade com os desmandos que estão acontecendo, pois é quem pode tomar
providencias para que não deixem o dinheiro que é para o benefício da população ir pelo ralo,
colocando nas mãos de firmas que não tem se quer uma máquina trabalhando no município,
pedindo que olhem com carinho para depois não usar a tribuna e dizer que está defendendo o
povo de Placas, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando
cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela semana de trabalho
depois de uma semana de muito trabalho ao longo do município. Mencionou ter estado na Vila
Macanã, juntamente com o Junior, Chefe do Setor de Terras, onde está sendo construído um
sistema de abastecimento de água, tendo ido verificar ponte na vicinal Macanã que será incluída
no projeto das pontes que serão recuperadas através de convênio com a SETRAN. Mencionou
terem sido acompanhados pelo Senhor Jonas até a ponte e em seguida a escola, ficando triste pela
situação desta, que funciona em uma casa cedida por um morador, a respeito do que estará
fazendo cobrança ao Secretário de educação, pois ali não precisa de uma escola do tamanho das
do Lama e brocão, mas precisando somente de uma sala de aula. Disse ter se surpreendido pelo
sistema do Abastecimento de água naquela vila que acreditava estar pronto para ser inaugurado,
pois ouvia falar de possíveis datas para inauguração e conversando com os moradores descobriu
não está pronto, ficando triste com os relatos dos comunitários que o informaram que um poço de
mais de cem metros tem água boa, porém não presta, considerando ter sido encamisado somente
um terço do poço, precisando que seja na totalidade, não podendo a comunidade receber a obra
da forma que está. Disse ter entrado em contato com a engenheira que fiscaliza a obra, a qual
informou ter sido a obra passada para outro responsável, que garantiu que o serviço será refeito
para que possa oferecer água de qualidade aos moradores, ressaltando a importância de
vereadores estarem andando e acompanhando as obras que estão sendo feitas no município, pois
podem ser o identificador dessas situações e estarem cobrando para que o serviço realmente
aconteça. Disse ter percebido que as ruas daquela vila precisam ser recuperadas, ressaltando ter o
vereador José Sandeney feito o requerimento, percebendo a grande necessidade. Pediu a
Secretaria e ao setor de engenharia e de obras da Prefeitura Municipal que olhe com carinho para
o povo daquela vila para que quando chegue o inverno os moradores daquela tenham água de
qualidade. Informou ter se encerrado o trabalho de recuperação da vicinal Lama, ficando um
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trabalho de qualidade, agradecendo a Prefeita, a secretaria de infra e a cada funcionário que se
empenhou para que a obra acontecesse da forma que aconteceu, tendo sido tratado com carinho
e responsabilidade, pois estava sendo utilizado dinheiro público. Referiu estarmos em uma
semana importante quando Placas comemora seu aniversário de emancipação política, sendo uma
cidade jovem que está dando passos importantes nos últimos dias, sentindo-se feliz por fazer
parte desse momento que Placas está vivendo, se desenvolvendo a passos largos, dizendo ter
visto em todo o município pessoas de outras localidades comprando terras e isso só acontece
quando lá fora a notícia corre de que o município está desenvolvendo, dizendo ser preciso
continuar fazer os trabalhos com compromisso e fazer com que os munícipes tenham prazer em
dizer que é filho deste município. Enfatizou que Placas comemora vinte seis anos com a melhor
gestão que já passou neste município, havendo situações para serem resolvidas, mas buscar
soluções, fazendo seu papel de agente de cobrança, dizendo ter um poder a mais que lideranças
comunitárias e isso ocorre porque estão na cidade todos os dias, enquanto que o agricultor não
pode deixar os seus afazeres para estar todos os dias na cidade cobrando benefícios pra a
comunidade. Parabenizou o grupo Cântico de Mirian que esteve em Belterra representando a
igreja Assembleia de Deus de Placas no último sábado. Parabenizou a Escola Almir Gabriel pela XV
JEAG que se inicia na presente data. Mencionou ter estado no local na última sexta-feira em um
congresso técnico quando ouviu os professores testemunharem que nunca tinham visto tanto
apoio em um evento escolar como a gestão tem dado a este, tendo sido doado mais de mil e
seiscentas camisetas, o que antes eram compradas, sendo um evento educacional que fortalece e
incentiva muito os alunos a estarem mais focados em sala de aula, dizendo que em educação não
se gasta, faz investimento e futuramente os frutos serão colhidos. Disse que Placas tem tido
investimento em todas as áreas, basta fazer análise e retrospectiva até o presente que virão o
quanto de bom está acontecendo, se tornando melhor e mais agradável para se viver, e como
funcionário público sente mais vontade de está próximo ao povo e quando as cobranças atendidas
como a vicinal Lama e dos goianos fica feliz por ver o contentamento dos moradores pelos
trabalhos que estão se iniciando. Pediu a Deus que abençoe a cidade nesta semana de aniversário,
assim como cada munícipe que acredita nesse município, dizendo ter certeza que Placas dará
passos mais importantes do que já tem dado. Desejou excelente semana a todos, e agradeceu. Em
seguida foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando agradeceu a Deus
pela oportunidade de estar nesta Casa, falando sobre a agenda da última semana e fazendo
cobranças ao Executivo Municipal. Cumprimentou a mesa diretora, Vereadores e pessoas
presentes. Parabenizou a Escola Almir Gabriel por está realizando o XV JEAG, evento de grande
importância para os jovens que estão em fase de crescimento, parabenizando a Secretaria de
Educação e Prefeitura Municipal pela fomentação a esse grande evento, esperando que faça o
mesmo nos jogos escolares da zona rural das escolas polos do município, porque as vezes dá
muito ênfase a GUIETAN e ao JEAG e esquece de investir nas escolas do interior. Parabenizou o
município pelos vinte seis anos de emancipação política havendo festa na quarta e na quinta show
gospel e sorteio de prêmios, organizado por todas as secretarias e total apoio da Prefeitura
municipal. Informou ter estado na Comunidade Ouro Verde onde o sistema de abastecimento de
água é muito complicado, mencionando que há vários dias a comunidade está sem água, tendo
realizado reunião com comunitários e requerido poço artesiano, entendendo que a situação não é
fácil, tendo o sistema de abastecimento do Bairro Otobeli parado e no Macanã a obra não foi
entregue ainda, lamentando devido a demora na entrega das obras no município e quando se
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trata de obra do governo federal demora mais ainda, lembrando conforme dito pelo vereador
Marcione que houve troca de representante da empresa na cidade e as obras estão sendo
retomadas. Referindo ainda sobre a Comunidade Ouro verde informou ter apresentado
requerimento, juntamente com o Vereador Evaldo, pois dará para suprir da comunidade.
Informou que nos próximos dias empresa estará iniciando a terraplanagem na cidade e
posteriormente será iniciado o sistema de drenagem, quando é perfurado entre um metro a um
metro e meio de profundidade, mencionando que tem no lado norte da cidade quase mil ligações
de pessoas recebendo água através do Sistema de Abastecimento de Água, conforme informação
do representante da empresa, manifestando preocupação tendo em vista que os canos de água
estão a cerca de setenta centímetros abaixo da superfície e os onze quilômetros de asfalto será
em cima desse abastecimento de água, esclarecendo que a tubulação não se encontra em cidades
próximas somente de Belém ou outro estado, podendo dar problema nesse sistema, tendo sido
solicitado que reunisse com o Executivo para que segurasse a obra do asfalto em pelo menos
trinta dias para que fosse comprado o material de reposição, lembrando que a empresa BRT está
praticamente entregando a obra do sistema de abastecimento de água, devendo sentar essa
empresa e a do asfalto e o Executivo Municipal para verificar essa situação, para que não tenham
sérios problemas com esse sistema. Mencionou ter acontecido no sábado jogos de semifinais,
parabenizando o amigo Fela e a Secretaria de Esporte por fomentar o esporte placaense, dizendo
que essa secretaria apoia cem por cento o esporte no município, mencionando haver eventos no
Novo Paraíso, Cinquenta e nove, Avepla, Lote Dez e Vicinal da Sessenta, todos fomentados e
organizados pela Secretaria de Esportes, através da Prefeitura de Placas, agradecendo. Mencionou
ter estado no domingo em Rurópolis, com cinquenta crianças da escolinha de futebol Garoto Bom
de Bola, categorias sub15, sub13 e sub11 e feminino contra a escola de futebol do amigo Ari,
Passe Dez, daquele município, dizendo que o resultando não importa, Placas ganhou um e perdeu
três, o importante é o respeito, a cooperação, a mensagem e as amizades, parabenizando o
instrutor Leo, do Novo Paraíso, assim como a Escola padre Antonio que contribuíram para que
esse evento acontecesse. Agradeceu as pessoas presentes, desejando um ótimo dia e semana e
parabenizou o município pelos seus vinte e seis anos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o
Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes,
destacando a presença do pastor Delson, da AD Vila Bela Vista. Parabenizou a Escola Almir Gabriel
pelo JEAG que acontece nesses três dias, ressaltando a importância para os alunos. Informou
sobre mutirão ocorrido na semana anterior promovido pela Secretaria de Saúde e Prefeitura
Municipal, ressaltando a importância para as comunidades, destacando ter acontecido nas
comunidades Santa Rita e Sombra Santa com mais de dois mil atendimentos entre consulta
médica e odontológica, entre outros, aproximando a saúde aos munícipes, referindo ter sido
inaugurado recentemente três postos de saúde e onde não há posto de saúde tem sido levado
atendimento, como na vicinal da Sessenta e agora na região da BR 163. Disse que acontecendo
esse atendimento nas Vilas já facilita, pois muitas pessoas não precisam vir a cidade, concordando
que o governo faça dessa forma como tem feito na área da saúde, que acredita ser uma das
melhores na região, parabenizando a secretaria e o governo por essas ações. Referiu sobre ponte
que está sendo construída, em fase de acabamento na Vicinal da Sessenta e após será construída
na vicinal Cinquenta e oito, devendo ser concluída antes que o inverno se inicie, período quando
os moradores atravessam o rio numa balsa feita com tambores, o que é muito perigoso,
ressaltando que no período do inverno passam pela Vicinal Arrependido. Referiu sobre o período
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eleitoral do Conselho Tutelar quando poderão votar em cinco candidatos, dizendo da importância
desse órgão para a proteção das crianças e adolescentes, parabenizando o Presidente da
República, Bolsonaro, que no decorrer deste ano sancionou leis importantes e dentre essas uma
que somente autoriza andar desacompanhados menores a partir dos dezesseis anos, quando
antes podia a partir dos doze e muitas crianças desapareciam, dando mais segurança as crianças e
adolescentes. Falou de outra Lei de grande importância também sancionada pelo Presidente neste
ano que altera a Lei Maria da Penha, que além de responder criminalmente o cidadão também se
responsabilizará pelas despesas médicas. Mencionou ter estado na vicinal 235 norte onde está
sendo realizado trabalho de abertura pela Secretaria de Infraestrutura, dizendo ser a primeira
gestão que vê fazendo um trabalho que está sendo feito nessa vicinal, onde tem poucos
moradores, mas quem tem propriedades no local irá começar a investir, parabenizando a
secretaria de Infraestrutura e o governo da Prefeita Raquel pelo trabalho. Referiu sobre a
iluminação pública no Bairro Alto Pará, onde possui um posto de saúde e está na escuridão,
dificultando o deslocamento das pessoas, caso necessite de atendimento no período da noite,
pedindo ao Secretário de Administração, presente à sessão, que leve a cobrança, para que o bairro
seja atendido, dizendo não haver uma única lâmpada funcionando e é do conhecimento de todos
que mensalmente entra recurso para essa finalidade. Disse que outros vereadores têm cobrado a
respeito e continuará cobrando. Informou que no próximo domingo acontecerá a festa de
Aparecida na Vila São Miguel, convidando a todos para participar. Ressaltou ter sido Conselheiro
Tutelar e visto muitos jovens se drogando, prostituindo, mas alguns conseguiram “virar a página”
outros já faleceram, citando ter estado na Igreja Cristã, vendo um jovem que andava nas drogas e
que se livrou dos vícios, pregando e deixando toda a igreja emocionada, dizendo que Deus fez o
milagre na vida dele, dizendo da importância das famílias levarem seus filhos à igreja, porque
Jesus faz a obra e hoje é um cidadão de bem, que viaja pelo Brasil, trabalhando, sendo
testemunha do que viveu e de sua mudança, ficando feliz por ele, e agradeceu. Em seguida foi a
tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas
presentes, destacando a presença do Pastor da AD na Vila Bela Vista, Delson Amorim. Informou
sobre inauguração do templo da igreja a qual preside naquela Vila no mês de novembro, dizendo
da importância das igrejas para a sociedade. Parabenizou a Banda Cântico de Mirian que esteve
em Belterra no último sábado. Referiu sobre a festa da cidade que acontecerá nesta semana,
quando os pioneiros serão homenageados e terá a participação das igrejas. Lembrou do dia em
que ocorreu o plebiscito em 1993 e das famílias que trabalhavam contra a emancipação, mas hoje
Placas é município promissor e tem crescido, com a Prefeita fazendo um trabalho transparente,
voltado para a zona rural, ressaltando haver dificuldades e o portal da transparência, onde tudo é
publicado. Sobre licitações enfatizou que nem toda a quantidade licitada em um processo é
preciso ser comprada, mas de acordo com a necessidade, esclarecendo que os contratos são
realizados na totalidade licitada, mas pago somente pelo que for utilizado, através de nota fiscal.
Informou que no final de semana as máquinas que estão na vicinal 235 norte estarão trabalhando
fazendo a limpeza da cidade e após irão para a vicinal 235 sul, para onde requereu serviços e
reforçado pelo vereador Nelson. A respeito da escola localizada nessa mesma vicinal disse que
tem cobrado, acreditando que será feita. Referiu sobre o sistema de abastecimento de água na
Vila Macanã informando que a obra ainda não foi concluída, portanto não foi paga e o recurso
está em conta. Mencionou haver projeto Água para Todos, do qual fez parte, para as comunidades
Bela Vista, Lote Dez e Ouro Verde, que está paralisado, já tendo cobrado que seja concluído pelo
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governo do Estado. Referente ao sistema de água na cidade, mencionado pelo Vereador
Sandeney, falou da necessidade de reunir empresa do asfalto com a do sistema de abastecimento,
pois se danificar a rede deve consertar, não sendo justo destruir o que já está feito, dizendo que a
Prefeitura tem o dever de acompanhar e não permitir que destrua. Sobre iluminação pública
sugeriu ao Secretário de Administração que leve ao Executivo, para que o que é arrecadado seja
investido, não podendo esperar que seja realizado o processo licitatório e contratada empresa
para só então solucionar a situação da iluminação no município, devendo atender o mínimo
possível na cidade e comunidades, comprando material com transparência, e agradeceu a
oportunidade. 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 pela oportunidade de estar presente em mais um dia de
trabalho. Referiu conforme colocado pelos Vereadores Raimundo e Denilson a respeito da
iluminação pública, mencionando ter feito algumas visitas e andado pelos bairros da cidade,
constatando o que sempre fala que a iluminação está de péssima qualidade, mencionando haver
requerimento do Vereador Vilmar a respeito da iluminação pública para a Vila Bela Vista, assim
como a vereadora Raimunda tem cobrado a respeito da situação para o Lote Dez e tem cobrado
para toda a extensão do município. Disse ser uma situação que sempre foi cobrada, que querem
muito que seja realizada, lembrando reunião realizada pela empresa interessada, esperando que o
serviço seja realizado, pois a escuridão facilita a criminalidade no município. Referiu sobre o
aniversário de vinte seis anos de emancipação política desta cidade que ocorre no próximo dia
vinte seis, da qual é morador e orgulha-se desse lugar, quando haverá grande festa. Referiu ainda
sobre o Sistema de abastecimento de água, obra de três milhões que está sendo executado na
cidade, sendo finalizada e o responsável manifestou preocupação com o asfalto que será
construído com sistema de drenagem e segundo este a empresa do asfalto não quer se
responsabilizar por algum dano causado a tubulação do sistema de água, manifestando
preocupação, pois são duas obras importantes para o município, devendo reunir representantes
dessas duas empresas e prefeitura e achar uma solução para que o município não seja
prejudicado. Mencionou ter visitado algumas vicinais, mas especialmente a Vicinal 235 norte,
onde está sendo executado trabalho de recuperação, onde há quase dez anos não era recuperada,
estando em estado de abandono, esperando que seja concluída para garantir melhor
trafegabilidade aos moradores, mencionando que depois da Vila Seca praticamente não tinha
estrada, esperando a conclusão de piçarramento de ladeiras e construção de pontes e bueiros,
dizendo que da mesma forma há outras vicinais que precisam receber serviços de qualidade.
Acredita que os vereadores têm feito o seu papel em estar buscando melhorias para todas essas
vicinais, não conseguindo fazer tudo de uma só vez, mas continuará cobrando para que seja o
trabalho executado não somente na vicinal 235 norte, mas no 235 sul, lote Dez, São Paulo,
Sessenta e ramais, a respeito do que tem sido cobrado pelos moradores, desejando uma
recuperação de qualidade. Agradeceu a Deus pela oportunidade e a todas as pessoas pela
presença, convidando-as para que estejam sempre presente as sessões. Desejou um excelente dia
a todos, e agradeceu a oportunidade. Após passou a Ordem do Dia. O Senhor Presidente
apresentou os seguintes Requerimentos: Requerimento nº 045/2019, de proposição do Vereador
Gilberto Matias Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de
Infraestrutura providências no sentido de fazer abertura e/ou recuperação da Vicinal 151 (Cento e
cinquenta e um), assim como piçarrar as ladeiras e baixões nessa vicinal, localizada na BR
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Cuiabá/Santarém, neste município; Requerimento nº 046/2019, de proposição do Vereador
Gilberto Matias Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de
Infraestrutura providências no sentido depiçarrar a Vicinal do Codó, assim como a Vila Novo
Paraíso, localizadas na BR Cuiabá/Santarém, neste município; Requerimento nº 047/2019, de
proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, que requer a Refeita Municipal providencias
para pedir que a Junta Biométrica do Cartório Eleitoral, 68ª Zona, retorne ao município de Placas,
para recadastramento biométrico; Requerimento nº 052/2019, de proposição do Vereador Werles
Santos Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura
providências necessárias pra que seja feito pontes e bueiros na Vicinal 235 sul, neste município;
Requerimento nº 053/2019, de proposição dos Vereadores José Sandeney Marques Monteiro e
Evaldo Lima Machado que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura
providências necessárias para abertura de um poço artesiano na Vila Ouro Verde, km 170, neste
município; e Requerimento nº 054/2019, de proposição dos Vereadores José Sandeney Marques
Monteiro e Evaldo Lima Machado que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de
Infraestrutura providências necessárias para a limpeza em geral das ruas da Vila Ouro Verde, neste
município. A seguir passou a apreciação de Requerimentos. O Relator da CCJ apresentou parecer
favorável pela tramitação dos Requerimentos nº 034/2019, 035/2019, 037/2019, 038/2019,
039/2019, 040/2019, 041/2019, 042/2019, 043/2019 e 044/2019. Colocado em discussão.
Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir o Vereador Vilmar
Ferreira da Silva defendeu na tribuna o Requerimento nº 034/2019, 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; e
Requerimento nº 035/2019, 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. Colocado em discussão o Requerimento nº 034/2019. Discutido, foi o
requerimento colocado em votação e Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o
Requerimento nº 035/2019. Discutido, foi o requerimento colocado em votação e Aprovado por
unanimidade. O Vereador Denilson Rodrigues Amorim defendeu na tribuna o Requerimento nº
040/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura
providências para a recuperação da estrada das vicinais Panorama e Bacabal, neste município; e
Requerimento nº 041/2019, de proposição sua e do Vereador 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. Colocado em discussão o
Requerimento nº 040/2019. Discutido, foi o requerimento colocado em votação e Aprovado por
unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 041/2019. Discutido, foi o requerimento
colocado em votação e Aprovado por unanimidade. A Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues
fez a defesa na tribuna do Requerimento nº 042/2019, 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. Aproveitou a oportunidade na tribuna para referir sobre
o sistema de abastecimento de água na Vila Lote Dez, dizendo ser de excelente qualidade, que
funciona há anos, enfrentando alguns desafios no que tange a fazer gestão desse sistema devido
aos problemas que surgem no dia-a-dia, porém disse ser um projeto excelente. Colocado em
discussão o requerimento. Discutido, foi o requerimento colocado em votação e Aprovado por
unanimidade. O Vereador Nelson Fetisch defendeu na tribuna o Requerimento nº 043/2019, que
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requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Educação providências para a reforma
imediata da escola localizada na Vicinal 235 sul, neste município; e Requerimento nº 044/2019,
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. Colocado em discussão o
Requerimento nº 043/2019. Discutido, foi o requerimento colocado em votação e Aprovado por
unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 044/2019. Discutido, foi o requerimento
colocado em votação e Aprovado por unanimidade. Colocado em votação a ata da décima nona
Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocado em votação a ata da vigésima Sessão
Ordinária. Aprovada por unanimidade. A seguir o Vereador Denilson informou que o Presidente da
República baixou Decreto abolindo a emissão de Carteira Estudantil pelos órgãos educacionais,
considerando que havia alguns desses órgãos com ideologias que cobravam pelo serviço, hoje foi
criado um programa que os municípios e o Estado podem aderir e o próprio aluno acessa e emite
sua carteira de acordo com o seu cadastro nas instituições. Informou ainda que outro Decreto
aboliu Alvará de Licença para pequenos comércios que não geram riscos para a comunidade,
devendo observar a lei e ajudar os comerciantes. O presidente em exercício informou sobre a
presença do Assessor Jurídico e consultou a respeito de se reunir após a sessão com o mesmo,
ficando acertado, 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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