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

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

novembro 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 tratar assuntos de 

interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-MDB – 

Presidente, Vereador Werles dos Santos Silva-SD – Vice-Presidente e José Sandeney Marques 

Monteiro-DEM – Primeiro Secretário. Presentes a Vereadora Edna Silva Santos-PT e Vereadores 

Evaldo Lima Machado-MDB, Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, 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, cumprimentou vereadores e pessoas 

presentes, agradecendo a Deus e pedindo orientação e proteção para mais uma semana de 

trabalho. Apresentou a pauta da sessão. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna. 

Informou que a Vereadora Raimunda está na Prefeitura Municipal com comitiva da Vicinal Lote 

Dez/Flamenguinho reivindicando a estrada, razão pela qual não se faz presente. A seguir foi a 

tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Lamentou por não ter acontecido sessão na semana anterior, em virtude de ausência de quórum, 

tendo sido feito a abertura e apresentado o Projeto do Orçamento que foi encaminhado a 

Comissão de Constituição e Justiça. Lamentou ainda o falecimento do ex-aluno da Escola Ana 

Faleiro, Fabrício, vítima de acidente de trânsito, lamentando pelas tantas percas que tem ocorrido 

no município relacionada ao transito, mencionando ter ocorrido na semana anterior audiência 

com representantes da segurança pública, fruto de requerimento dos Vereadores Denilson e 

Raimundo, tendo sido um debate muito bom, enfatizando que a gestão pública precisa tomar 

ciência da situação e colocar em prática, sendo necessário também ter educação familiar, 

educação para que as pessoas consigam entender o que é o trânsito, dizendo haver essa 

dificuldade neste município, onde as pessoas circulam sem capacete, crianças conduzem veículos 

sem nenhum tipo de coibição. Falou que não é responsabilidade somente do poder público, mas 

também dos educadores, dos legisladores e das famílias, ressaltando que muitas pessoas já se 

perderam em Placas vítimas dessa educação e muitas vezes não se faz nada, não se cobra das 

autoridades, registrando nota de pesar a essa família, devendo tomar consciência dessa coisa tão 

importante. Referiu ter passado a semana anterior e principalmente o final da semana andando 

no município, nas suas vilas, tendo estado na comunidade Sombra Santa na casa do companheiro 

Leão, onde fizeram grande reunião e a comunidade colocou seus anseios e reivindicações, e 

cobram a presença desta Casa, assim como do governo, não só de visitas, mas também de 

trabalho naquela localidade. Informou ter visitado a comunidade do Planalto, Panorama, vicinal 

do Vai quem quer e Goianos, mencionando que o pedido das pessoas que residem nessas 

localidades é por estradas vicinais e pontes, destacando a situação dos moradores da Comunidade 

Três Poderes, onde esteve no domingo, mencionando que os moradores da comunidade Terra 

Prometida lhe pediram que acompanhasse a reunião com a Prefeita, que está acontecendo no 

presente momento na Prefeitura, mas por ser no mesmo horário da sessão optou por permanecer 

nesta Casa, caso contrário estaria com estes, considerando que aquela vicinal está precisando de 

mais atenção do Poder Executivo, pois são muitos buracos, a estrada está muito ruim. Lamentou 

fato visto nas redes sociais, a respeito do que conversou com algumas pessoas pelo watsApp sobre 

a vicinal Bacabal, não recordando qual vereador requereu serviços, porém a vicinal estava sendo 
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feita e não sabe por qual motivo as máquinas foram retiradas da localidade sem que o serviço 

fosse concluído. Disse que o trabalho do Vereador é de legislar, de cobrar, criticar com 

responsabilidade e não chegar em uma vicinal onde está sendo realizado trabalho pelo Executivo e 

abusando do poder colocar a máquina pública para fazer outro serviço, pois foge de sua 

responsabilidade, dizendo que todas as vicinais que ainda não receberam trabalhos precisam ser 

feitas, não pegar uma máquina pelo fato de ser próxima de alguém ou por  ser base do governo 

tirar de um local e colocar em outro. Disse que os vereadores devem deixar o Executivo trabalhar, 

pois precisa cumprir seu planejamento e vereadores devem acompanhar e fiscalizar esse trabalho 

para depois não dizer que não trabalha por que algum vereador está atrapalhando ou porque é 

adversária, não podendo atrapalhar, pois se o fizer, atrapalha a comunidade, destacando a 

situação da Vicinal Bacabal que foi contemplada pelo requerimento do Vereador Denilson e hoje 

está sendo prejudicada, mencionando haver caso de máquina que passou trinta dias paradas a céu 

aberto, pegando sol e chuva. Concordou que houve problema por falta de óleo, máquinas 

pararam, situações que o vereador deve investigar, não sair da cidade e ir até determinada vicinal, 

tirar a máquina e colocar em outra comunidade, o que foge da responsabilidade desta Casa. 

Convidou a população e os senhores vereadores para reunião com autoridades políticas no 

próximo dia trinta no sitio Castanheira, com atrações musicais e fazendo debate sobre as políticas 

públicas que tanto precisam discutir no município, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a 

tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes, destacando a presença do vereador Iran, de Vitória do Xingu. Agradeceu a Deus pela 

semana de trabalho abençoada. Referiu ter estado no domingo na inauguração de ponte de mais 

de setenta e cinco metros na Vicinal Sessenta, onde esteve a Prefeita Municipal e Vereadores, 

destacando a satisfação da população pela obra que proporcionará melhoria na qualidade de vida 

daquela gente. Referiu ter estado ainda na Vila Bom Sucesso, quando foi solicitada máquina para 

fazer serviço de limpeza daquela localidade, tendo acompanhado esse trabalho e os moradores 

ficaram felizes com o serviço realizado. Esteve na Vicinal Planalto, onde o Vereador Evaldo está 

acompanhando o trabalho, vistoriando o serviço que está ficando muito bom e os moradores 

estão felizes com o trabalho que está sendo realizado. Esteve na Secretaria de Meio Ambiente na 

quarta-feira para dar boas vindas ao novo secretário Sr. José Filho e engenheiro que foi contratado 

para contribuir com a melhoria da qualidade do serviço dessa secretaria. Esteve acompanhando a 

Prefeita Municipal em reunião na Vicinal 235 sul, próximo a área indígena, onde tem uma escola 

que está em péssimas condições, tendo a Prefeita Municipal dado garantias àquela comunidade 

que a escola antes do retorno das aulas será inaugurada, tendo garantido ainda a conclusão 

daquela estrada. Acompanhou o inicio do serviço de drenagem na cidade, sendo doze quilômetros 

de bueiros, para após receber o asfalto. Esteve na vicinal São Paulo em reunião com os moradores, 

ouvindo a comunidade, enfrentando o problema de frente, para que junto com o Executivo 

possam buscar o mais rápido possível a solução para aquela estrada vicinal, tendo encontrado no 

retorno, após uma chuva, o carro do transporte escolar, percebendo o quanto é difícil trafegar 

naquela estrada. Esteve na vicinal Ângelo onde está sendo construído baixão, onde há relatos de 

moradores que esperavam há mais de vinte anos aquele serviço acontecer. Falou que esteve 

andado ao longo do município, fazendo o papel que lhe compete de fiscalizar, acompanhar e 

ajudar a levar benefícios as pessoas que tanto esperam e procuram o vereador, dizendo que 

sempre que é procurado por algum morador procura atender e trazer a demanda ao Executivo 

para que o serviço possa chegar a comunidade que tanto necessita e precisa do empenho e 
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trabalho, dizendo ainda que a gestão municipal tem feito isso muitíssimo bem. Disse que é preciso 

olhar com carinho pela população, pelo que precisa para que o trabalho não seja interrompido, 

dizendo que quando alguém pensa em parar o trabalho da gestão municipal não pensa no bem de 

nossos munícipes, pois se as coisas estão acontecendo, está andando, não tem porque parar, 

porque há muitas obras que precisam ser concluídas e é preciso dar continuidade a esse trabalho. 

Disse que o trabalho do Legislativo não pode ir de encontro a essas ações que o povo tanto espera 

que aconteça. Parabenizou da igreja Assembleia de Deus pelo grande congresso unificado 

realizado no final de semana, no qual participou. Registrou ter participado no domingo da 

cavalgada que antecipa a expoPlacas que acontecerá no próximo final de semana, dizendo ter tido 

uma semana de muito trabalho, não tendo tempo de está perseguindo alguém ou fazendo 

trabalho pautado em fofocas, mas conversado com as comunidades, ouvindo elogios e também as 

criticas, o que respeita, pois também faz parte do trabalho. Falou que quando alguém critica em 

rede social deve procurar buscar solução, mencionando a respeito do pronunciamento da 

Vereadora Edna, que poderia ter citado o seu nome, pois foi divulgado em redes sociais vídeo 

onde cita que tirou as máquinas de vicinal, considerando que quem não viu não saberá de quem 

se trata, tendo a Vereadora Edna dito que não viu o vídeo e o Vereador Marcione que se não viu 

está se baseando em fofocas. Concordou que vereador não tem poder de tirar máquina de vicinal, 

cabendo somente ao Executivo, tendo poder de fiscalização e de acompanhar os trabalhos, 

mencionando ter estado na vicinal Bacabal olhando o trabalho que havia sido feito, quando estava 

de passagem para a Vila Bom Sucesso, onde iria acompanhar o trabalho que ali estava sendo feito, 

informando que a máquina já estava sendo retirada da vicinal, considerando a ordem era para 

recuperar sete quilômetros de estrada e o serviço já havia sido realizado. Disse que ao ouvir a 

crítica do Senhor Orlando e Senhora Gilda imediatamente entrou em contado com estes, pois 

reportaram-se no vídeo com indignação contra sua pessoa, para tomar esclarecimento a respeito, 

tendo questionado a respeito do problema da vicinal e sido informado que na vicinal ficou uma 

ladeira sem fazer porque a patrol não faz, informando que quando o operador subiu mandou que 

retornasse porque ficou com medo de que a máquina tombasse, problema que somente poderá 

ser resolvido com uma carregadeira em no máximo dois dias, garantindo acesso as famílias, 

acreditando que será fácil resolver, devendo falar com o secretário de infra e com a Prefeita para 

que a máquina vá ao local, quando fará questão de ir junto e tem certeza que a população não irá 

coloca-lo para correr daquela vicinal, porém disse que se alguém lhe falar algo irá aceitar, pois 

quando se coloca como figura pública devem receber os elogios e serem sábios para aceitar as 

críticas e sendo criticado não devem bater de frente com o cidadão, que tem todo direito, 

expondo o áudio do morador da vicinal no qual explica sobre a razão de a máquina não ter feito a 

ladeira e desculpa-se pelo áudio divulgado. Falou que no áudio está a prova do trabalho do 

legislativo, pois se fosse outro talvez não falaria mais com esse cidadão, mas aceitou a crítica e lhe 

procurou para conversar  se colocando a disposição para resolver. Disse que não tem poder de 

tirar a máquina de determinada localidade, mas de requerer, de cobrar quantas vezes forem 

necessárias, convidar o agricultor para lhe ajudar na cobrança e tentar resolver o problema. Falou 

que o vídeo não lhe abalou, só lhe deu mais vontade de trabalhar, de seguir em frente e fazer cada 

dia mais parceria com essa gestão, tendo imenso orgulho em dizer que é base da Prefeita Raquel, 

não se envergonhando. Disse que quando se coloca como base as cobranças aumentam, mas o 

seu trabalho é esse, receber a cobrança e buscar a solução, jamais se omitir ou se esconder de 

uma comunidade porque a estrada está ruim, dizendo que entrar em vicinal que está sendo 
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recuperada é muito fácil, mas é preciso ir onde não está acontecendo, conversar com o povo e 

buscar soluções. Desejou a todos presentes uma excelente semana. Colocou a todos os cidadãos, 

seja da cidade ou zona rural o seu gabinete a disposição, dizendo que estará pronto a atender 

qualquer um dos senhores, devendo saber separar o trabalho politico nesta Casa e o cidadão 

porque essa cidade é muito pequena para arrumar inimigos, devendo manter o respeito ao 

cidadão, respeitar a ideologia política e a opção partidária de cada um. Desejou uma excelente 

semana a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referindo ao pronunciamento da Vereadora Edna 

disse ter entendido que não citou o nome do vereador Marcione, no entanto dirigindo-se a este, o 

qual disse ter visitado a Vicinal da sessenta e ponte, falou também ter acompanhado duas a três 

vezes por semana os trabalhos no inicio da obra, referindo sobre as vicinais que o vereador 

Marcione disse ter visitado, como Planalto, São Paulo, Ângelo, 235 sul, vila Bom Sucesso, e o 

serviço de drenagem do asfalto, dizendo não saber se o vereador tem conhecimento da obrigação 

de um vereador, imaginando que tenha, tendo o vereador citado que pessoas estavam atrás de 

fofocas, devendo ter mencionado o seu nome, assim como disse que a vereadora Edna poderia ter 

citado o seu, mencionando que a primeira responsabilidade do vereador é fiscalizar, não tendo 

ouvido do Vereador (Marcione) que esteve fiscalizando alguma coisa no decorrer da semana, o 

que fez, “correu” atrás de documentos para desvendar os prejuízos que o município está tendo, 

dizendo que a visita do Vereador a vicinal 235 sul não teve nenhum proveito para aquela vicinal, 

porque para a escola tem requerimento seu e cobranças do Vereador Denilson e várias cobranças 

suas à Prefeita há muito tempo e não foi atendido, sendo o papel do vereador visitar a escola e 

verificar a razão das cobranças não estarem sendo atendidas e não ir somente falar para o povo 

que será feito o serviço, pois já vem cobrando há muito tempo. Ainda se dirigindo ao Vereador 

Marcione falou que na quarta-feira quando este entrou na vicinal 235 sul estava na vicinal 

acompanhando o trabalho das máquinas, e este fez reunião na vicinal, não tendo participado, mas 

na sexta-feira seguinte a patrol saiu da vicinal, estando na garagem, podendo alguém dizer que foi 

trazida para trocar filtro, porém disse que a Prefeitura tem mecânico, os filtros já chegaram e 

duvida que se gaste não mais de meia hora para trocá-los, não havendo necessidade de trazer a 

máquina para a rua, não tendo sido informado o motivo de tê-la trazido para a cidade, igualmente 

a Vicinal Bacabal onde o serviço começou e máquinas saíram sem concluir, dizendo não saber qual 

o áudio que o vereador deve ter mandado para o senhor Orlando para enviar esse áudio 

apresentado pelo vereador na tribuna. Falou que a falta de compromisso é clara, dizendo que se 

não vai fazer a vicinal, que não coloque máquina para enganar as pessoas, pois na sua opinião esse 

governo está sendo mais para enganar as pessoas do que para trabalhar. Mencionou ter estado na 

Vicinal Sessenta, dizendo que se não estivesse de carro traçado, mesmo com a estrada enxuta, 

não teria não teria entrado, de modo que se der um sereno nem carro traçado anda por aquela 

estrada. Parabenizou pela ponte, porém questionou pela estrada que dá acesso a ponte. Referiu 

está sendo trabalhado uma CPI, tendo provas concretas de pagamento de mais de quinhentos e 

cinquenta e seis mil litros de petróleo, de fevereiro a setembro e as vicinais que foram feitas, se 

pegar a quilometragem não gasta mais de sessenta mil litros de óleo, excluindo desse valor as 

secretarias de saúde e educação, dizendo que esse é seu papel, de fiscalizar, não de andar com a 

prefeita, fazendo visitas e mentindo para as pessoas igual mentiu na vicinal 235 sul, confirmado 

pelo vereador Marcione que o serviço seria feito e no entanto a máquina foi retirada da vicinal. 

Mencionou haver vídeo em que o vereador Marcione solicita a criação de CPI, assim como 
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também solicitou através de requerimento, tendo sido instalada, ficando o Vereador Denilson 

como Presidente, Nelson como relator e Evaldo como membro, tendo sido encaminhado ofício a 

Prefeita solicitando documentos referente o que a CPI trata e dado prazo de cinco dias para 

encaminhar. Disse que gostaria que toda decisão da comissão seja tomada em conjunto, 

considerando que a Prefeita encaminhou oficio ao presidente da Comissão e o Vereador Denilson 

deferiu a solicitação, dando vinte dias de prazo para envio de documentos, tendo em vista que a 

comissão terá que ouvir o Secretário Municipal, empresas que alugaram máquinas e se em cada 

vez for dar vinte dias de prazo não terá tempo suficiente, considerando que a CPI tem noventa 

dias de prazo, desculpando-se caso não tenha sido a intensão do Vereador, mas lhe parece ter 

agido como medida para atrapalhar o andamento dos trabalhos, o que não irá aceitar, até que a 

comissão reúna e decida conceder esses vinte dias, pois nenhum pode tomar decisões sozinho. 

Informou que a CPI é para investigar sobre aluguel de máquinas, veículos, tendo algo em mão, 

mas precisando ampliar outras situações. Disse que se a Prefeita está cem por cento correta não 

tem porque dificultar uma CPI, o que já é prova de que existe irregularidades, mas a comissão irá 

trabalhar, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima 

Machado, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Disse que vê os vereadores 

comentando, trazendo os problemas uns dos outros, dizendo que o governo ainda não entendeu 

que um vereador pode causar muito problemas para ele. Disse que vereador de outro governo 

que arruinou aquele governo agora está arruinando este porque só ele que faz, os outros não 

fazem nada e orienta o governo, mas parece não enxergar, gostando de puxa-saco. Enfatizou está 

a favor do povo, não do governo, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Raimundo Ribeiro da Silva, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, dizendo da importância da participação 

popular. Lamentou a morte do adolescente Fabricio, dizendo que devemos ter mais consciência 

no trânsito, pois temos perdido muitas pessoas vítimas de acidente de trânsito. Parabenizou o 

pastor Rômulo, presidente da igreja Assembleia de Deus pela belíssima festa ocorrida no final de 

semana. Parabenizou toda equipe da Casa Familiar Rural, onde ocorreu festa de confraternização, 

parabenizando a eleição ocorrida, que elegeu novo presidente para administrar aquela casa, Sr. 

Marcio e vice-presidente João Lima que irão conduzir os trabalhos por três anos, pedindo a Deus 

sabedoria para que façam um bom trabalho. Mencionou ter estado na última terça-feira em 

Altamira, onde participaria de Audiência Pública sobre questões agrárias, tomando conhecimento 

que o evento foi adiado. Referiu sobre ponte concluída na vicinal sessenta no sentido Sombra 

Santa e agora iniciando ponte sobre o encontro dos rios Curuá-Una e Curuatinga, obra que é 

muito esperada pelos moradores que residem após esse rio na vicinal cinquenta e oito. 

Mencionou que também será iniciada ponte na vicinal São Paulo onde esteve na semana anterior 

sabendo da dificuldade dos moradores daquela vicinal para trafegar, e concedeu aparte ao 

Vereador Marcione Rocha o qual mencionou ter esquecido quando do seu pronunciamento na 

tribuna, a respeito da CPI que está em funcionamento e outras duas protocoladas, subscritas por 

cinco vereadores. Disse que é preciso ler o documento antes de assinar, lendo trecho de uma 

pagina de um desses requerimentos onde “requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito 

com a finalidade de investigar irregularidades na licitação, na forma do pagamento efetuado pela 

Prefeitura Municipal de Rurópolis”, questionando se somente pegaram a folha daquele município 

e assinaram ou será que a Câmara de Placas tem autonomia para investigar a prefeitura daquele 

município. Disse que tem gente plantando coisas nesta Casa e os vereadores assinando sem se 

quer ler. Disse que precisamos ler bem os documentos antes de assinar, não devendo tentar 
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implantar CPI sem saber o que está fazendo, precisando ter conhecimento de causa. Prosseguindo 

o Vereador Raimundo informou que esteve na Vicinal São Paulo juntamente com o Secretário de 

Infraestrutura e a Prefeita Municipal, quando firmou compromisso de no período de quinze a vinte 

de dezembro as máquinas estarem entrando nesta vicinal para recuperá-la, mencionando que 

esta, assim como outras estão em situação lamentável. Mencionou ter estado na Vicinal Pajoba, 

para onde tem requerimento do Vereador Vilmar e está constantemente cobrando a secretaria de 

Infraestrutura para que coloque máquinas naquela vicinal, observando está encerrando o ano 

letivo o que dará um pouco mais de tranquilidade, tendo compromisso da Prefeita de no máximo 

dia vinte máquinas estarão trabalhando naquela vicinal. Esteve na Vicinal cinquenta e nove onde 

foi construída a ponte do Senhor Noé, faltando fazer o aterro das cabeceiras para ser entregue 

oficialmente aos moradores, aguardando concluir o baixão na vicinal Ângelo e fará o aterro das 

cabeceiras da ponte do Senhor Noé. Registrou ter sido iniciada a construção do campo no bairro 

Alto Pará, obra muito importante para o município. Informou está em fase de conclusão a quadra 

ao lado da garagem. Mencionou que o Bairro Alto Pará tem luta grande com o sistema de 

abastecimento, informando que o poço já está cavado, faltando concluir o encanamento até as 

residências. Também há nesse bairro creche, assim como no bairro Boa esperança, as quais devem 

ser entregues até o mês de março. Referiu também está em fase de acabamento a Escola 

Tancredo Neves, a qual será toda climatizada. Falou que a há muito o que se fazer, mas o governo 

não está parado, a Prefeita tem lutado incansavelmente para que as coisas aconteçam, que o 

município desenvolva, registrando está se iniciando a construção do asfalto, acreditando que dará 

passos largos até o final dessa gestão, pois há muita coisa encaminhada, outras acontecendo, 

sendo a gestão mais atuante do município e a população só tem a ganhar, havendo muito para se 

fazer como as várias vicinais que necessitam ser recuperadas, tendo dezesseis vicinais 

contempladas com recurso da SETRANS que serão iniciadas dentro dos próximos dias. Referindo 

sobre a vicinal 235 sul informou está sendo recuperada com recursos da SETRANS e a máquina foi 

tirada do local apenas para fazer alguns reparos, acreditando que em breve será concluída para 

que o povo possa trafegar, assim como foi concluída a vicinal 235 norte, onde foi feito um trabalho 

de qualidade. Disse que é preciso melhorar em algumas áreas como iluminação pública, limpeza 

da cidade e estradas vicinais, porém tudo está dentro do cronograma da Prefeita e secretário de 

infra que se comprometeram de em breve fazer limpeza geral da cidade, tendo sido realizado 

limpeza apenas no bairro Alto Pará e iniciado no bairro São Francisco e parado, mas acreditando 

que em breve será retomado. Agradeceu a presença de todos, pedindo sabedoria a Deus para 

condução dos trabalhos, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu 

a Deus pela oportunidade de está nesta Casa falando aos senhores e senhoras nesse momento e 

repassando a agenda do vereador no decorrer da semana. Lamentou falecimento da Senhora 

Francisca, Senhor José Manoel e estudante Fabricio. Lamentou pela vereadora Raimunda 

Nascimento (que acabara de chegar) ter perdido seu tempo de fala na tribuna por está em reunião 

com o Executivo tratando sobre estradas vicinais, dizendo ser triste quando o vereador perde a 

sessão para ir tratar com a comunidade, no caso a comunidade Três Poderes, e reivindicar serviços 

para a vicinal onde já possui requerimento, mas não conseguiu ser atendida, dizendo ser descaso 

do Executivo para com alguns vereadores, de base ou não. Falou que vereadores estão 

confundindo algumas situações, quando vê vereadores de base e de oposição se alfinetando, o 

que certamente não é bom para esta Casa e pior ainda para a população placaense que os colocou 
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nesta situação, acreditando que a oposição tem como maior “inimigo” o Executivo Municipal, 

dizendo que o que acontece de negativo só trás prejuízos para a população do município, vendo 

muitas situações que acontecem, já tendo sido alvo dessas situações várias vezes e nunca 

respondeu ou irá responder, por educação, mas irá continuar trabalhando e visitando o povo 

placaense, seja em qualquer vicinal ou comunidade porque não tem “porteira fechada” para 

nenhum vereador. Disse que se consegue levar o benefício para a população, esta está de 

parabéns, não o vereador, mencionando ser conhecido neste município desde 2005, quando foi 

Diretor de Esporte e Secretário Municipal de Esporte por dois mandatos, sendo conhecido em 

todo o município, agradecendo quando um requerimento é atendido, mencionando que seus 

requerimentos neste ano não foram atendidos, dizendo não ser porque tem ou não poder, 

considerando que cobra, sendo um requerimento feito em parceria com o Vereador Werles para a 

vicinal Sessenta há uns quatro meses e outro para a vicinal do Macanã, onde tirou trinta e dois 

votos e até o presente momento não foi atendido, mas continua as cobranças e espera que sejam 

atendidos, ficando triste por não ter sido atendido até o momento, tendo o secretário informado 

que assim que concluir a vicinal 235 sul a máquina vai para a vicinal sessenta onde a situação está 

difícil, quase impedindo a passagem do transporte escolar. Mencionou ter ido ao Bom Sucesso, 

levando funcionários para roçar o campo de futebol, um compromisso que tem com a Secretária 

de Esporte que é sua sobrinha, onde ocorreram jogos no final de semana e no próximo final de 

semana acontecerá mais quatro jogos na Comunidade Terra Prometida, Vicinal três Poderes, 

crendo que até essa rodada nessa Vicinal as máquinas estarão na localidade, garantindo melhor 

trafegabilidade das equipes que irão participar da terceira rodada do campeonato Macanã/Lote 

Dez. Questionou se o município não tivesse recebido oitocentos mil reais da SETRANS que está 

sendo liberado para contemplar dezesseis vicinais, melhorando assim o acesso ao transporte 

escolar e a trafegabilidade da população placaense, o que seria da população dessas vicinais, 

pergunta feita ao Secretário e gestora municipal obtendo como resposta que cada um arcasse com 

suas reponsabilidades, dizendo está arcando com a sua, visitando a população placaense, ora 

levando benefícios, outras não, pois nem sempre consegue viabilizar tudo que lhe pedem, como 

alguns vereadores conseguem, mas continua presente. Mencionou ter estado reunido com o Vice-

prefeito Beto Dantas e concedeu aparte ao Vereador Vilmar Ferreira, o qual quis saber se o 

petróleo da SETRANS está liberado para o município. Prosseguindo o Vereador José Sandeney 

falou que segundo o secretário está aguardando liberação, ressaltando que o Vereador Nelson 

falou sobre máquina que saiu da vicinal 253 sul e o Vereador Raimundo que a mesma veio para a 

garagem para reparos, tendo conversado com o Secretário porque viu máquina no Nonato que 

entrará para a vicinal Poeirinha no mais tardar nesta terça-feira e segundo este deverá ser 

liberado até quarta-feira, considerando que está se finalizando um processo licitatório, esperando 

que as chuvas demorem por mais trinta a sessenta dias. A respeito dos partidos Democratas-DEM 

e Solidariedade-SD mencionou que na semana anterior reuniram-se com o vice-prefeito Beto 

Dantas e o Deputado Hilton Aguiar, que representa o Democratas no Estado, mas precisamente a 

região oeste do estado solicitou que fosse encaminhado o mais rápido possível a comissão e até 

quarta-feira essa “fusão bendita” estará encaminhando a comissão do DEM na qual o vice-prefeito 

Beto Dantas será o Presidente, tendo abrido mão da vice-presidência, porque se ficasse nessa 

função o partido iria perder pessoas importantes e já está vereador, já tem seu mandato e é 

membro nato desse partido e está se negociando para que ninguém do Democratas saia do 

partido e aqueles do Solidariedade possam vir a somar com esse partido, fortalecendo para as 
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próximas eleições, parabenizando o Deputado Hilton Aguiar e o vice-prefeito Beto Dantas por essa 

atitude para com o partido Democratas. Parabenizou a nação rubro negra por dois títulos em 

menos de vinte e quatro horas, sendo libertadores e com a vitória o Grêmio deu outro título sem 

que a equipe entrasse em campo. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna 

o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente em mais um dia de trabalho, pedindo 

saúde para que possa exercer e fazer o trabalho de legislar e fiscalizar conforme o mandato que o 

povo lhe concedeu. Lamentou mortes ocorridas em nosso município, registrando pesar aos 

familiares de José Manoel, Fabrício e d. Francisca. Registrou ter estado na vicinal Elmo visitando 

moradores que anseiam pela estrada e esperam que seja executado o mais rápido possível, 

considerando ser uma vicinal curta, onde trafega o transporte escolar. Esteve na Vicinal 235 norte 

onde há muitos anos não se fazia um trabalho muito bem feito como ocorreu, porém disse que 

falta alguns reparos, como colocação de bueiros, mas enfatizando que o serviço ficou de excelente 

qualidade. Mencionou que estiveram reunidos com as polícias civil e militar no município, 

comandante Alencar de Itaituba, para tratar sobre a segurança, quando estiveram vários 

vereadores e a comunidade placaense, tendo questionado sobre viatura que foi levada depois do 

último assalto ocorrido no município de Rurópolis e não retornou mais, pedindo que retornasse 

para que possa fazer segurança melhor, lembrando que anteriormente o efetivo de policias era de 

oito, hoje são quinze. Falou que a segurança não depende somente das polícias militar e civil, mas 

também do legislativo e Executivo, no que ser refere a iluminação pública, paga por todos os 

consumidores, e autorizado através de lei a contratação de empresa para melhoria do 

atendimento, o que não tem acontecido, tendo visitado os bairros da cidade a noite e visto a 

situação, o que pode ser comprovado por qualquer pessoa que se dispor a visitar os bairros. 

Referiu sobre o trabalho do Vereador, mencionando não ser para perseguir ou criticar uns aos 

outros, porém disse que a verdade deve ser dita, dizendo nunca ter usado seu mandato para 

perseguir ninguém, para perseguir funcionários, secretariado ou tão pouco o governo, naquilo que 

é bom para o município, sempre estando a favor das coisas corretas, sempre elogiou aquilo que foi 

feito de qualidade, destacando as muitas obras que estão acontecendo, ressaltando ter sido 

eleito, juntamente com o Vereador Nelson na base do Governo, sendo do mesmo partido do vice-

prefeito, do partido Solidariedade, porém disse ter sido perseguido, não pelos vereadores, mas 

pelo Executivo. Disse ter assinado a CPI, conforme referido pelo Vereador Marcione, porque faz 

parte do trabalho do Vereador, para investigar se o governo estiver certo parabeniza, mas não 

pode deixar de fazer o trabalho de vereador, pois foram eleitos para legislar e fiscalizar. Disse que 

não gosta quando fazem as coisas pelas suas costas, mencionando que estava em Santarém em 

uma reunião de treinamento e o governo redigiu três requerimentos de CPI e colocou seu nome 

para testá-lo, dizendo que não está nesta Casa para ser testado pelo Executivo, se irá concordar ou 

não com algo que esteja errado, ressaltando que sempre concordará com aquilo que estiver 

correto e parabenizará, mas o que estiver errado fará seu papel de vereador, dizendo que não está 

nesta Casa para ser vereador de teste, tendo deixado isso claro a Senhora Prefeita, quando em 

conversa com esta. Referiu sobre requerimento seu e do Vereador José Sandeney para a Vicinal 

Sessenta, dizendo que assim como está, o outro vereador também está sendo testado, dizendo 

que o requerimento pode até ser atendido, não tendo sido ainda, porque está sendo testado, se a 

favor ou contra algo que esteja errado, afirmando não está nesta Casa para concordar com coisas 

erradas. Referiu sobre a vicinal 240 norte, onde foi feito serviço no inverno passado e não 
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terminado, havendo necessidade de colocar bueiros e os moradores já vieram na Câmara e todas 

as semanas estão na sua porta cobrando, com o que concorda que façam e tem cobrado 

diariamente e ainda não foi atendido. Enfatizou ter sido testado pelo povo que lhe colocou nesta 

Casa para exercer esse mandato e ao final será avaliado novamente se for candidato novamente, 

dizendo que se não servir para ser legislador o povo colocará outro nesta Casa, pois há vários 

candidatos que podem se eleger e procurar atender os anseios da população. Enfatizou que 

vereador não executa, pois se fosse da forma que gostaria ao menos noventa por cento das 

estradas vicinais estariam concluídas, mas essa não é a responsabilidade de vereador, mas busca o 

diálogo com o Executivo para que a população seja atendida em seus anseios. Ressaltou a 

importância da participação popular, acompanhando o trabalho do Vereador e cobrando, pois 

foram eleitos para buscar as melhorias para o município. Desejou um ótimo dia a todos, e 

agradeceu. O Vereador Nelson referindo sobre o petróleo que está sendo liberado ao município 

pelo Estado nos próximos dias sugeriu que seja criada uma comissão para acompanhar cada 

caminhão que chegue ao município. A seguir foi a tribuna o Vereador Gilberto Matias Rodrigues, 

após ter passado a presidência ao vice-presidente. Cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes, destacando a presença de ex-vereadores. Falou que assim como os demais vereadores 

que tem percorrido o município ouvindo as reclamações e demandas da população também tem 

percorrido, principalmente nos locais onde há serviço por se fazer, ouvindo as necessidades da 

população para que possa fazer os pedidos, o que nem sempre são atendidos, como é o caso das 

suas solicitações. Disse ficar alegre por ouvir de vereadores que seu pedido foi atendido, pois 

acima do pedido do vereador tem uma vicinal, uma comunidade que foi contemplada com 

benefícios. Disse que para conseguir fazer um tapa buraco em sua vicinal foi preciso trazer um 

carro cheio de pessoas no inverno passado, hoje está praticamente intrafegável, mencionando 

que o carro que transporta alunos quebra as molas todas as semanas e tendo conversado com a 

gestão foi informado que somente será feita após serem feitas as dezesseis vicinais contempladas 

com o petróleo recebido do Estado, mencionando que as máquinas começaram a recuperar as 

vicinais no mês de junho e até a presente data não foram feitas doze vicinais, questionando como 

conseguirá fazer dezesseis até janeiro, concluindo que neste ano a Vicinal do nonato não será 

feita, como não foi nos três últimos anos, citando que há alunos que residem no final da vicinal, 

onde o carro não consegue chegar, perdendo o ano escolar, informando que os moradores estão 

se reunindo para arrecadar algum valor para alugar uma patrol para patrolar a vicinal, tendo em 

vista que os moradores não querem vir novamente, como outras vezes, para conseguir algum 

serviço, como da última vez que vieram e retornaram juntamente com a máquina, demonstrando 

o respeito dessa gestão para os vereadores, pois acredita que não precisaria disso, mas apenas 

agendar uma data para que as máquinas iniciassem os trabalhos. Disse “tirar o chapéu” para os 

moradores da Vicinal do Ângelo onde máquinas estão fazendo aterro no baixão, não porque a 

prefeita quisesse mandar as máquinas, mas porque cerca de trinta moradores vieram buscar, 

tendo reunido com a presidência desta Casa para alugar máquina, firmando o compromisso, 

porém o Secretário de Infraestrutura não concordou que a máquina que havia sido contratada 

fizesse o serviço, providenciando outras. Falou que se os moradores não tivessem “corrido” atrás 

iriam passar mais um inverno atravessando o baixão de canoa. Tirou o chapéu ainda e agradeceu o 

Prefeito Simão Dadalt que fez quatro quilômetros na vicinal Dez sul e oito quilômetros na vicinal 

Pulu de patrol e tiraram foto e disseram ter sido uma parceria do município de Placas com o 

Prefeito Dadalt. Disse que a vicinal do Pulu está intrafegável devido uma ponte ter caído e os 
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moradores estão atrás de solução para refazer. Lembrou que a vereadora Raimunda também 

acompanhou comitiva de moradores até a Prefeitura para exigir estradas, ressaltando que a 

vereadora nunca se comportou como oposição ao governo, não compactuando com coisas 

erradas, mas como base e sabe que muito ela pediu muito pela vicinal, pois além de ser 

representante da região, seus familiares residem nas vicinais daquela região e não teve êxito. 

Falou que também tem cobrado a respeito das vicinais da região BR 163, quando já completa três 

anos de governo e Santa Fé do Cachoeirinha e outras regiões ainda não foi passado máquina neste 

mandato. A respeito do combustível para fazer dezesseis vicinais, lembrou já ter vindo cem mil 

litro de óleo no final do ano passado e a vicinal Bacabal passou o inverno ilhado, assim como o 

Panorama, não concluindo nenhuma vicinal, dizendo fazer sentido o pedido do Vereador Nelson 

para criar uma comissão para acompanhar cada caminhão que chegue ao município com 

combustível, considerando que posto da cidade de Altamira venceu a licitação para ver se chega 

em Placas, pois pode não chegar. Falou que as vezes pessoas falam besteiras, querem aparecer, 

dizendo não ser de criticar os vereadores, pois todos são amigos, mas falar as coisas só por falar, 

com palavras vagas é fácil, dizendo ter sido protocolado outras duas CPI’s onde não consta o nome 

de Rurópolis, como foi dito por vereador, lamentando por faltar nesta Casa, a alguns vereadores, 

responsabilidade, pois o documento protocolado, antes de ser apresentado ao plenário já está nas 

redes sociais, dizendo ser falta de ética, pois enquanto não valida o documento não pode ser 

divulgado em rede social, pois não é público, dizendo que se tivesse nome de outro município no 

requerimento de CPI poderia ser barrada, dizendo que erros que haviam, foram corrigidos antes 

que o documento o fosse apresentado a esta Casa. Mencionou haver sido protocolado nesta Casa 

três requerimentos de CPI, dois para investigar a CELPA  e um para investigar o DENIT, encabeçado 

pelo Vereador Marcione Rocha, tendo solicitado no decorrer da sessão, verbalmente, a retirada da 

pauta, imaginando investigar obras do DENIT, órgão federal, questionando porque ao invés de 

criar CPI para investigar um órgão federal não criaram para investigar os mais de seis milhões de 

ICMS que entrou no município e ninguém sabe onde foi aplicado, porque ao invés de criar CPI para 

investigar a CELPA, porque não cria para fiscalizar o recurso da iluminação pública, cujo valor 

mensal gira em torno de quinze mil reais a cidade e vilas estão as escuras, dizendo que se fosse 

para fazer a coisa certa teria protocolado requerimentos para ver para onde está indo esses 

recursos. Falou que os requerimentos estavam na pauta, mas foi solicitado verbalmente a 

retirada, dizendo que ao contrário do que falou-se CPI não tranca pauta, se houver outros 

requerimentos e tiver maioria, se instala, acreditando que vereadores que assinaram os 

requerimentos não foi para trancar pauta, mas para ter esclarecimentos, considerando nunca ter 

visto na história do Brasil CPI cassar Prefeito, mas para esclarecimento, principalmente porque 

esta Casa não tem êxito nas solicitações de documentos encaminhadas, a prefeita foi convidada a 

prestar esclarecimentos, também não veio. Falou que para a Secretaria de Meio Ambiente entra 

cerca de cento e dez mil reais mensais, o vice-presidente no exercício da presidência convocou o 

secretário para prestar esclarecimentos a respeito desse recurso e outras situações, considerando 

está uma secretaria falida, que não tira nem CAR, porque perderam a senha por não conseguir se 

legalizar. Falou que no governo do Leonir estava tudo legal, sendo emitido esse e outros 

documentos e agora para que o secretário não tivesse a obrigação de vir a esta Casa foi exonerado 

e nomeado outro, pedindo aos vereadores que não convoquem mais os secretários para que não 

sejam exonerados e se comece do zero, sendo o meio mais simples de não justificar para onde 

está indo o recurso. Falou que seu pronunciamento não é desabafo, não tem mágoa da Prefeita 
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com quem sempre conversa, tendo a acompanhado durante a campanha política, mas prefere que 

as coisas sejam mais esclarecidas e é cobrado a respeito da quantidade de óleo comprado pelo 

município, pedindo esclarecimento, dizendo não saber o que falar, pois não sabe o que foi feito, 

pois não tem um relatório detalhado, sabendo que está sendo trabalhado em algumas vicinais. 

Informou haver sido protocolado nesta Casa o projeto de lei do orçamento para 2020, convidando 

os senhores para na próxima segunda-feira discutir em audiência pública, destacando haver 

orçado cinco milhões para a Secretaria de Assistência Social e oitocentos mil para a de Agricultura, 

achando um absurdo, considerando ser um município agrícola, tendo enviado para o contador e 

na próxima segunda será discutido para só então ser votado. Falou que como agricultor defende 

mais investimento na agricultura, porque fazer festa para comemorar a bacia leiteira e do cacau e 

no município tem apenas um técnico para acompanhar esse serviço, não tem estrada para o carro 

que pega o leite para o laticínio entrar, devendo discutir para que chegue a um denominar 

comum, tendo no ano anterior sido proposto emenda para a agricultura, mas não foram 

atendidos, razão pela qual quer a presença da população para que não seja somente onze 

aprovando o orçamento. Desejou uma boa semana a todos, e agradeceu. A Seguir foi a tribuna o 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim, Líder do Governo, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes, falando da honra de tê-las nesta Casa. Disse que o papel do vereador é 

transparente e sem bandeiras. Concordou com o Vereador Gilberto quando falou sobre a ética no 

trabalho do Vereador, dizendo ser parceiro. Disse que não entra em grupos sociais para falar sobre 

os trabalhos desta Casa, enfatizando que suas decisões, pessoal é uma e como parlamentar outra, 

devendo ser neutra e transparente, mencionando ter assumido a presidência da CPI, sentindo a 

responsabilidade, mas sem fugir dos direitos e prerrogativa que se tem um presidente, não 

podendo alicerçar direitos e a constituição permite, constante da Lei de Acesso a Informação, em 

seu artigo 11, diz que quando solicitado informação terá até vinte dias para responder. Disse que 

jamais faria algo de má intenção como foi dito por vereador, questionando se quando deu apenas 

cinco dias, também não foi com intensão de não conseguir resposta, pois sabem que o Executivo 

tem vários setores e para imprimir documentos, buscar processos licitatórios, acionar a quem de 

direito, cinco dias é muito pouco, porém na Lei Orgânica e Regimento interno não cita nada a 

respeito de prazo, devendo se embasar na constituição. Disse que quando solicitado e sendo o 

presidente da Comissão, vendo a legalidade, não tinha porque alicerçar o direito de defesa, 

podendo notificar e receber sozinho, mas quando depender de julgamento este será julgado por 

todos os integrantes da comissão. Disse ter tentado entrar em contato com os demais integrantes 

da comissão, não sendo possível e tinha que viajar num agendamento feito há mais de trinta dias 

a Itaituba e não poderia esperar. Disse não ter sido a primeira sessão que não deu quórum, porém 

foi a mais comentada, não podendo admitir que parlamentares desta Casa faltem com decoro e 

ética, o que se faz quando parlamentar incita o povo contra outro edil. Disse que a tribuna é livre e 

direito dos vereadores, mas não deve ofender em redes sociais podendo ser penalizado a pessoa e 

os administradores dos grupos. Parabenizou a igreja AD Placas pela realização do congresso 

Unificado de jovens e Circulo de Oração. Registrou sentimentos a família da Branca pelo 

falecimento de seu filho Fabricio, a família do senhor José Manoel e da D. Francisca, manifestando 

preocupação com uma filha especial que esta deixou. Registrou ter estado na inauguração da 

ponte, ter estado ainda na vicinal são Paulo, com quem a Prefeita fez compromisso, cabendo a ela 

fazer programação. Disse ter havido questionamento sobre o bacabal, não tendo entrado em 

discussão porque vereador foi ao local, sabendo que o requerimento foi de sua autoria, 
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parabenizando o vereador, mas não dará explicações sobre o que aconteceu, porque sabe que 

máquina deveria fazer a vicinal, não sabendo a razão pela qual saiu antes que o serviço fosse 

concluído, querendo acompanhar um trabalho de qualidade por onde passa e não vai questionar, 

porque mesmo não sendo vereador da base não pode dizer que todos os seus requerimentos 

foram atendidos, pois não foram, não reclamando, devendo prestar contas ao povo e as pessoas 

que o elegeram, cobrando a quem de direito. Informou que está agendada reunião com o 

Secretário de Meio Ambiente para a presente data. Disse que fará seu trabalho como sempre fez, 

não irá admitir interferência, não induzirá ninguém ao erro, mas também não quer ser induzido ao 

erro, mas fazer seu trabalho com dignidade, e agradeceu a oportunidade. Após passou-se a 

Ordem do Dia. O primeiro secretário apresentou ofícios da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, convidando o presidente e vereadores para reunião no período da tarde; ofício do 

Senhor Lourival Muller pedindo o uso da palavra na tribuna para prestar esclarecimentos sobre 

acusações feitas pelo senhor Francisco Trindade Lucinda Barbosa na Sessão Ordinária ocorrida no 

dia onze de novembro de 2019; e oficio de formandos da UNICIC convidando para reunião com os 

vereadores após a sessão. O senhor presidente ressaltou a importância de todos participarem 

dessa reunião com o secretário de meio ambiente, pedindo a todos que permaneçam após a 

sessão para reunião com os alunos da UNICIC. Colocou em votação a ata da vigésima sétima 

Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocou em votação a ata da vigésima oitava Sessão 

Ordinária. Aprovada por unanimidade. O Vereador Nelson Fetisch solicitou que seja consultado os 

vereadores a respeito de solicitação de informações solicitadas ao secretário de Meio Ambiente, 

que foi substituído, questionando se serão solicitadas as informações ao novo secretário, 

considerando que deve ter em arquivo, pois não é porque mudou o secretário que vai esquecer a 

situação. O Senhor Presidente sugeriu que primeiro os vereadores conversem com o secretário de 

Meio Ambiente nomeado e dependendo dessa reunião possam oficiar a respeito do que havia sido 

oficiado anteriormente o ex-secretário. O Vereador Nelson concordou, desde o assunto não seja 

esquecido com a mudança do titular da pasta. Após o Senhor presidente consultou os senhores 

Vereadores a respeito da solicitação para uso da palavra na tribuna pelo Senhor Lourival Muller, 

sendo autorizado. O senhor Lourival Muller na Tribuna cumprimentou vereadores e pessoas 

presentes. Solicitou que lhe seja concedido o tempo necessário para fazer os esclarecimentos 

devidos. Pediu a atenção de todos, enfatizando que não veio a esta Casa para ofender, mas se 

defender, considerando ter sido acusado de ladrão do Bairro São Francisco, com a plenária cheia, 

o que lhe causou grande vergonha. Informou que em 2007 o bairro São Francisco foi contemplado 

com uma escola e energia e futuramente o posto de saúde, mas para construir o colégio e instalar 

energia fazia se necessário legalizar os terrenos daquele bairro, porque até então era conhecido 

por invasão, considerando que a área é um lote rural que fora invadido, sendo o Prefeito Santo 

Pereira, o único que teve coragem de chamar os moradores para legalizar a área. Mencionou ter 

havido uma reunião nesse mesmo ano no Sindicato de Trabalhadores Rurais para legalizar esses 

documentos, onde estavam presentes o Prefeito, o Departamento de Terras da PMP e o Assessor 

Jurídico, Dr. Jurandir e como já havia sido medido os terrenos e chácaras, sendo que da BR até o 

linhão de Tucuruí tinha quinhentos e quarenta e quatro datas (terrenos) e após o linhão haviam 

chácaras, sendo proposto pelo assessor jurídico e Prefeito que cada um pagaria oitocentos reais 

por terreno e chácaras, intervindo, pois não aceitaria que o proprietário de um terreno pagasse o 

mesmo valor de uma chácara de dois alqueires, propondo formar uma comissão para acompanhar 

os trabalhos no Departamento de Terra, sendo aceito, ficando constituída de três titulares, sendo: 
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Presidente: Adilar Locatelli, Secretário: Lourival Muller e Tesoureiro: Ivo Heinz,  e três suplentes, 

Antônio Costa, Geraldo Dias e Clarice Lunardi. A reunião foi encerrada e marcada outra para dois 

dias depois para que a comissão reunisse com o Prefeito, Assessor Jurídico e Departamento de 

Terra para analisar como seria feito, propondo cobrar os valores por metro quadrado, medido os 

terrenos, informando que o valor de todo o processo era na época cento e cinquenta mil reais, 

sendo que oitenta mil reais iria para os herdeiros e setenta mil reais seria para a parte jurídica. 

Falou que deveria ser medido cada terreno e chácaras, tendo recebido diárias para ajudar o 

funcionário do Departamento de Terras a medir os terrenos e sua filha recebido salário para 

preencher todos os cadastros com dados pessoais de cada proprietário e o valor que deveria 

pagar, mencionando que quinhentas e quarenta e quatro datas (terrenos) pagariam sessenta 

centavos o metro quadrado e as chácaras pagariam trinta e cinco centavos o metro quadrado. 

Informou que a comissão decidiu que após feito todos os cadastros, seriam levados ao juiz e se 

formaria uma associação, a qual acompanharia todo o processo judicial e possuiria uma conta 

judicial onde os valores seriam depositados parceladamente. Disse que a associação não foi criada 

antes do cadastro ser finalizado porque o objetivo era envolver somente os moradores do bairro, 

tendo sido cadastrado setenta e três por cento dos terrenos e chácaras do bairro e no decorrer 

desse trabalho chegou o ano político de 2008 e antes que começassem a gerar os boletos foi 

criada outra associação no mês de março deste ano, que tinha como presidente o Sr. Orlando 

Fetisch, incentivado pelos vereadores da época Orlando Messias, Laercio Campelo Torres e 

Marinho Pereira, tendo sido espalhado que o dinheiro que os proprietários iriam pagar iriam usar 

para fazer campanha política, reunindo com a comissão e assessor jurídico para que aguardassem 

passar o período eleitoral para então dar continuidade ao processo de gerar os boletos. 

Mencionou que a atual vereadora Edna silva, na época Secretária Municipal de Educação lhe 

procurou para que ajudasse a comprar o terreno para a construção da escola Ana Faleiro, 

ajudando também para que fosse instalada energia naquele bairro, tendo colaborado também 

para a disponibilização de terreno para construção de posto de saúde. Solicitou ata da sessão do 

dia onze e da presente sessão, pois irá registrar BO contra o Senhor Francisco T. L. Barbosa e irá 

processá-lo por calúnia e difamação, pois tem provas de quem trabalhou todo esse processo foi o 

Departamento de Terras, e colocou-se a disposição e agradeceu a oportunidade. O Senhor 

Presidente informou que os documentos são públicos e solicitando será disponibilizado, 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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