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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois 

mil e vinte, 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 encaminhamentos, apreciação de requerimentos e 

tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues-PSC – Presidente, Vereador Werles dos Santos Silva-DEM – Vice-Presidente e Vereador 

José Sandeney Marques Monteiro-PSDB - Primeiro Secretário. Presentes os Vereadores Denilson 

Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro-MDB, Nelson 

Fetisch-PSC e Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB. A hora regimental o Senhor Presidente declarou 

aberta a Sessão, cumprimentou vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas a todos. 

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 o momento de dificuldade que passa não só o município ou nosso país, mas vários 

países em virtude de pandemia de coronavírus (COVID-19), havendo dois casos confirmados em 

nosso município, devendo-se prevenir, tendo em vista não ter sido encontrado a cura para esse 

vírus, devendo evitar está se deslocando para municípios vizinhos onde há vários casos 

registrados, destacando a situação do município de Uruará que recentemente tinha cinco casos e 

na presente data registra sessenta casos, sendo uma doença que se alastra muito rápido. (Nesse 

momento registrou-se a presença do Vereador Vilmar Ferreira da Silva-PSC ao plenário da 

Câmara). Prosseguindo o Vereador Raimundo falou que mesmo diante da situação não podem 

parar, de modo que tem visitado vicinais, acompanhando os trabalhos, destacando a situação da 

vicinal Pajoba, onde motos não conseguiam trafegar e está sendo atendida por uma equipe de 

máquinas, que na semana anterior não pode fazer muito devido as constantes chuvas na região. 

Registrou presença de pessoas do transporte escolar, mencionando ter sido realizado duas 

reuniões com a Prefeita Municipal, com quem tem mantido contado pelo watsApp, já que 

também tem evitado receber pessoas em sua residência, tendo procurado também o Secretário 

Municipal de Educação para  saber da programação a respeito dessa categoria e também da 

situação da educação no município, considerando ter sido antecipado quinze dias de férias e 

prorrogado por mais quinze dias, causando muitos transtornos para a população do município, 

porém, sendo o momento de darem as mãos, resolver o que é preciso e não deixar o povo 

desamparado, sabendo que há burocracia, leis a serem cumpridas, as havendo também as brechas 

que permitem que algumas coisas sejam resolvidas, e como vereador precisa está ao lado do 

povo, pedindo a Prefeita Municipal e ao Secretário de Educação que olhe com bons olhos para 

essa situação e encontre uma maneira de resolver, ressaltando que devido a antecipação de 

férias, pessoas que não estão na folha do município e também não conseguiram receber o Auxilio 

Emergencial do Governo Federal, trazendo dificuldades para muitos, pedindo que encontre uma 

maneira para amenizar essa situação, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, 

desejando boas vindas. Agradeceu a Deus pela oportunidade de está nesta Casa, pois mesmo 

sendo um momento difícil, delicado, precisam continuar atuando internamente no legislativo 

municipal e nesse momento de pandemia esta casa tem atuado de forma externa, pois assim 

como o Executivo, que tem mantido os serviços essenciais, o legislativo também precisa se reunir 

para apreciar as matérias que estão nesta Casa. Falou que durante meses o município trabalhou 
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na prevenção do coronavírus, parabenizando o Executivo Municipal, na pessoa da Prefeita e a 

Secretaria de Saúde, pois chegou-se a situação de que somente Placas e Aveiro não tinha casos 

confirmados, tendo sido registrado o primeiro caso, havendo comentários de um segundo, mas 

ainda não confirmado através de boletim oficial da secretaria municipal de saúde. Falou que tem 

tomado os cuidados necessários, mas a função não permite que não tenha contato com a 

população do município, pois o trabalho leva a isso e não pode se isolar totalmente da 

comunidade, mesmo que o momento seja delicado, de muito cuidado, mas precisa está atuando 

para que possam resolver também uma parte dos problemas da comunidade neste momento. 

Destacou matéria que tem sido bastante discutida nesse recesso forçado da Câmara, a respeito do 

transporte escolar, tendo em vista a paralisação das aulas, consequentemente do transporte 

escolar, seguindo decreto do Estado, porém disse que não podem deixar de procurar resolver os 

problemas, de está discutindo com as categorias dos funcionários, bem como do transporte 

escolar, registrando ter sido reunido com a cooperativa, depois reuniram-se nesta Casa com o 

Secretário de Educação e também com a prefeita Municipal, os quais  deram a esperança de que 

estariam retornando a uma conversa, dizendo no entanto, que até o momento não obtiveram 

essa resposta, nem a cooperativa do transporte escolar e nem os vereadores, ouvindo dizer que 

não será pago, mas não tem nada concreto, acreditando que a gestão precisa ter respeito e 

manter o diálogo e não havendo condições de fazer, que se dê uma resposta e havendo condições, 

procurar o meio e fazer logo, não ficar enganando, querendo levá-los em banho-maria, porque 

fazer gestão dessa forma é fazer gestão irresponsável e a coisa precisa ser levada a sério, de modo 

que se não pode fazer que envie oficio a categoria, para esta Casa, mas que responda, para que 

também possam saber o que responder, tendo em vista também serem procurados. Pediu a 

Prefeita e ao Secretário de Educação que dê uma resposta transparente e séria a classe do pessoal 

do transporte escolar. Lembrou que em reunião com a Prefeita Municipal falou a esta que foi pago 

quinze dias ao pessoal da educação e a solicitação é que seja pago também ao transporte escolar e 

continua com essa mesma cobrança, esperando que se isso não acontecer, que o recurso do  

PNAT, federal, destinado ao pagamento do transporte escolar, que não saia da conta, que não seja 

destinado a outro fim. Disse que sempre apoia, está ao lado da gestão municipal, mas para essa 

atitude não tem seu apoio, mesmo sendo do mesmo partido da Prefeita Municipal, pedindo que 

olhe para essa classe com carinho e respeito, pois são pais de família que estão precisando de mão 

amiga neste momento. Falou que outra preocupação é para que o município adote um outro 

sistema de ensino para que os filhos retomem as atividades escolares, porque não podem viver a 

vida toda à mercê de uma pandemia, com os filhos em casa, perdendo o tempo, sugerindo que 

adote uma forma adequada para que possam seguir o mesmo rito do distanciamento, da 

prevenção, mas que os filhos tenham acesso alguma forma de conteúdo para que estejam o 

mínimo possível segundo a escolaridade para que não fiquem em casa só a mercê da atenção dos 

pais, mas que possam seguir na educação, acreditando que a Secretaria de Educação está 

trabalhando nesse sentido e a curto prazo terá algo nesse sentido. Finalizando falou que esta Casa 

possa está empenhada, que possa reunir com o secretário municipal e a Prefeita e possa dar uma 

resposta a categoria, não ficar mandando recado. Desejou a todos uma excelente semana, 

pedindo a Deus proteção para nossas famílias e para o município de Placas para que os casos de 

COVID-19 não aumentem, porque o sistema de saúde não suporte muitos casos, havendo ainda a 

dificuldade de transportar pacientes para outros municípios, pedindo que possamos ficar em casa 

e que possamos fazer reflexão sobre esse momento tão delicado que estamos vivendo no mundo, 
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em nosso Estado e município, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes desejando boas 

vindas. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesse período de pandemia, o que tem 

causado muitos transtornos e na última semana foi registrado o primeiro caso em nossa cidade, 

aumentando a preocupação. Referiu sobre empresa do sistema de drenagem na cidade, pedindo 

que tenha mais responsabilidade no que se refere a sinalização dos locais de trabalho, 

principalmente no período em que não estão trabalhando, tendo presenciando dois momentos 

que pessoas quase sofreram acidentes em vala de mais de dois metros de profundidade, próximo 

ao mercado municipal e Travessa da Saudade, devendo o trabalho ser feito, mas de forma que não 

venha colocar em risco a vida das pessoas que necessitam trafegar  pelas ruas, sabendo da 

necessidade de se realizar esse trabalho para que posteriormente seja realizado trabalho de 

terraplanagem na cidade. Falou que assim como a sinalização dos locais é importante a iluminação 

pública, mencionando que nos locais onde acidentes quase aconteceram as ruas estavam às 

escuras, o que favorece a esse tipo de situação. Referiu sobre fato ocorrido no Bairro Boa 

Esperança, que segundo informações aconteceu disparos de cinco tiros, que baleou uma 

adolescente de treze anos, devendo ser tomada as providências, mencionando que situações 

como essa aconteceram e não se vê solução, dizendo que criminosos e traficantes existem nas 

cidades, mas a escuridão nos bairros da cidade favorecem a criminalidade e o tráfico. Referiu 

sobre a situação do transporte escolar, ressaltando que reuniões já aconteceram, buscando 

encontrar um meio para que esse pessoal possa ser pago de uma forma legal, ficando o Poder 

Executivo responsável por buscar um meio de encontrar essa solução, o que parece não ter 

encontrado, considerando que na presente data foi procurado por pessoas dessa categoria de 

prestadores, que procuram receber pelos quinze dias inicias da suspensão das aulas, mas que os 

veículos permaneceram esperando com as capotas e não tem solução. Falou que nesse momento 

de pandemia toda a população se encontra com grandes dificuldades, assim como as pessoas da 

área do transporte escolar, esperando que o Poder Executivo encontre uma forma legal para 

resolver esses problemas e não fique com propostas enganosas tanto para esses trabalhadores 

como para os vereadores que tem acompanhado a situação, e agradeceu a oportunidade. A seguir 

foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Falou da satisfação em retornar aos trabalhos depois de um período de quinze 

dias, porém disse que o trabalho dos vereadores não para. Agradeceu a Deus por está vivo nesse 

momento de pandemia, dizendo que sua esposa sempre pede que fique em casa, mas não para, 

sempre visitando as comunidades e vicinais do município, agradecendo a Deus e confiando que 

não será acometido por esse vírus (coronavívus-COVID-19), mencionando que amigos de outros 

municípios já tiveram a doença, dizendo que a pessoa só sentirá na pele quando acontecer com 

um ente querido, o que espera não aconteça. Ressaltou ser do conhecimento de todos que as 

estradas vicinais não estão boas e em conversa informal com o Executivo Municipal mapeou 

algumas vicinais para que sejam trabalhadas a partir de junho, dizendo que imagina que a partir 

desse mês até outubro todas seriam feitas, mas é um sonho praticamente impossível. Disse que 

em conversa com o Executivo foram colocadas algumas vicinais em pauta, como Sessenta, 

Arrependido, Ângelo, Nonato, Pulu, Macanã, Bacabal e Panorama. Falou que há requerimentos 

para vicinais Dez norte e Sul e outros que ainda irão aparecer e enquanto vereador irá fazer 

cobranças para que isso possa ser realizado, porém disse ser quase impossível passar máquinas 

em todas, destacando a vicinal Cinquenta e nove, onde deixaria o Vereador Nelson feliz e lhe daria 



58 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 7ª Sessão Ordinária de 2020. 
 

mais respaldo para as eleições do mês de outubro, caso aconteça neste mês, se pelo mês de 

agosto as máquinas fossem aquela vicinal realizar serviços. Falou que são situações que terá briga 

interna com o Executivo para que possa viabilizar serviços na cidade e vicinais, dizendo ser ano de 

eleição e quanto menos errar, melhor. Referindo-se a situação do transporte escolar e férias 

escolares decretadas pelo Poder Executivo Municipal no período de 22 de abril a 22 de maio, 

tendo ficado uma lacuna de dez a doze dias para os funcionários da educação contratados e o 

executivo garantiu que no dia primeiro de junho todos voltam para a folha de pagamento, o que 

espera que aconteça. Falou que nesse momento de pandemia, quando a população necessita cada 

vez mais colocar o alimento à mesa para sua família é difícil receber quinze dias e começar a 

trabalhar no inicio de junho para receber no final deste ou inicio de julho, mencionando ter 

conversado com a Prefeita Municipal para que aguardasse os recursos que deverão entrar nos dias 

dez, vinte e trinta de maio para que possa fazer um balanço e pagar os outros quinze dias do 

pessoal da educação. Disse não ter sido prometido, mas está brigando por isso, pois tem certeza 

que o recurso dará para pagar os outros quinze dias da educação, dizendo ser merecido. 

Mencionou ter recebido reclamações diariamente a respeito da merenda escolar que é distribuída 

nas escolas, havendo informações de que está sendo entregue para uns alunos e outros não, 

tendo agendado uma conversa com o secretário de educação para verificar o que está 

acontecendo para que a merenda não chegue a todos, destacando a situação na Vila Ouro Verde, 

onde a merenda foi só uma vez, assim como no Macanã, onde precisa levar uma posição para os 

moradores. Referiu sobre o transporte escolar, de proposta feita a Senhora Prefeita para que 

pague os quinze dias que antecederam as férias assim que as aulas retornarem, porém entendem 

que essas pessoas precisam para já, tendo a contabilidade do Executivo dito que não há como 

pagar, mas que encontre uma forma legal para viabilizar esse pagamento, tendo a gestora 

municipal garantido que viria essa situação. Disse que na presente data deverão reunir novamente 

com a gestora municipal e deverão colocar a situação novamente. Sobre a pandemia, deseja que 

todos fiquem em casa, o que nem sempre é possível, informando que estará indo a vila Ouro 

Verde onde o poço está sendo construído e brigando por elevado após a AVEPLA, onde já tem o 

poço e a bomba, mas o povo está sofrendo pela falta de água e correndo atrás dessa situação. 

Informou que deverá buscar pranchas no Alagado para construir as pontes na vicinal Sessenta, 

dizendo da satisfação de está contribuindo com o povo placaense. Desejou a todos um dia e uma 

semana abençoada, pedindo as bênçãos do Senhor nesse momento tão difícil para o município, 

onde já existe um caso de COVID-19 confirmado, mas que devemos manter a fé em Deus, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por estarem com saúde neste dia, o que nem 

todos podem dizer, pois já foi confirmado o segundo caso de COVID-19 no município. Falou que 

tem-se tomado todas as precauções possíveis, mas como citado por outro vereador, é um dos que 

não para de trabalhar, pois tem seus compromissos e precisa honrá-los, tendo estado na semana 

anterior por três vezes na cidade de Uruará e terá que ir novamente nesta, sempre pedindo a 

proteção de Deus e tomando todos os cuidados necessários, ressaltando a importância de ficar em 

casa, mencionando que uma irmã sua pegou o vírus, mas passa bem, mas várias pessoas tem 

falecido e as famílias não podem se quer ver o corpo, devendo tomar todos os cuidados 

necessários. Ressaltou que no município foi decretado recesso por tempo indeterminado, assim 

como tem decreto do Estado, mas entende que esta Casa não pode parar, dizendo preocupar-se, 

pois quer fazer a sua parte perante o município. Mencionou haver tomado conhecimento de lei 
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sancionada tacitamente pela Prefeita Municipal, dizendo que esta Casa precisa de seu jurídico e 

do trabalho das comissões, pois tendo passado os prazos e havendo necessidade por parte do 

Executivo Municipal a prefeita tomou a decisão de sancionar a lei. Disse que os trabalhos não 

podem parar, que o município precisa andar e algumas obras estão acontecendo, destacando duas 

praças que estão sendo construídas e o sistema de drenagem que está sendo concluído e a base 

para preparação do asfalto deverá iniciar até o dia quinze de julho, num total de dez quilômetros 

do lado norte da cidade. Referindo-se sobre o transporte escolar mencionou ter acontecido 

reuniões com a presença da Prefeita e Vereadores, mas até o momento não uma posição, pedindo 

que havendo uma solução que o Secretário de Educação possa vir a esta Casa trazer essa 

informação, mencionando que muitos desses trabalhadores alugaram, reformaram seus carros, 

tem despesas e necessitam de pagamento e está se procurando alguma maneira ainda não 

encontrada, tendo esta Casa colocado-se a disposição para ajudar no que fosse possível, mas 

escuta-se que não há amparo legal para fazer empenho desses pagamentos, pedindo a assessoria 

jurídica do Executivo Municipal que encontre um meio legal de fazer o pagamento desses 

prestadores e continuam buscando uma solução. Falou que os contratados do município também 

estão passando por uma fase muito difícil, que tiveram seus vencimentos reduzidos em cinquenta 

por cento, mas unidos e batalhando. Pediu a Deus que nos guarde, não podendo ficar sem atender 

as pessoas que lhe procuram. Falou que as vezes vereador é cobrado por situações que compete a 

outros como o trabalho da polícia depois do ocorrido no bairro Boa Esperança, dizendo que pode 

ajudar solicitando a melhoria de iluminação pública, a respeito do que informou que nenhuma 

empresa veio participar da licitação e a prefeita está procurando um meio legal para fazer licitação 

de material para melhoria do sistema. Falou que as empresas que tinham não tem mais e não sabe 

se haverá interesse por parte de outras empresas, porém, deve se resolver essa situação que vem 

crescendo no município e a Prefeitura está buscando meios para isso. Falou que assim como os 

demais vereadores tem procurado fazer seu papel; as chuvas foram constantes no município, 

muitas vicinais precisam ser recuperadas, a Prefeitura tem trabalhado na medida do possível para 

manter os pagamentos em dia; há comentários de que entrou três milhões para o município do 

governo federal, informando que essa ajuda para os municípios somente será liberada após 

sanção do Presidente, o que ainda não aconteceu, informando que liberado esse recurso será para 

uso exclusivo pela saúde, em pandemias e será liberado em quatro parcelas, informações que 

estão disponíveis na internet para todos. Mencionou que está se lutando pela suspensão de 

pagamentos previdenciários até o final do ano, o que ajudará a amenizar um pouco dos problemas 

do município, acreditando que o Poder Legislativo também será amparado nesse sentido. Falou 

ser muito fácil criticar, falar do governo e dos vereadores, mas não é fácil tentar fazer o que é 

direito e o que é legal, manifestando solidariedade ao pessoal do transporte escolar, colocando-se 

a disposição, informando está tentando marcar reunião com o Executivo para ver essa e outras 

situações do município e tentar outras soluções, e agradeceu. A seguir passou o senhor 

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

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por conduzi-lo até este 

momento com saúde e pedindo proteção, mas devendo manter a fé acima de tudo para que 

tenhamos dias melhores. Ressaltou que o vírus chegou ao município, o qual, juntamente com o 

município de Aveiro eram os únicos que não possuíam casos confirmados, dizendo que em Placas 

era previsível que chegasse, pois é um local por onde passam pessoas vindo de outras localidades 

todos os dias, mas as providências estão sendo tomadas e acredita que dias melhores virão. 
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Referiu sobre o transporte escolar, assunto que foi pauta de todos os vereadores, mencionando 

ter havido reunião com a presença da Prefeita Municipal, a qual muito falou, mas não decidiu 

nada e em reunião o Secretário Municipal de Educação deu a entender que se a Prefeita quisesse 

poderia pagar esse pessoal, dizendo que essas reuniões que estão acontecendo é somente para 

ganhar tempo e ficar enganando o pessoal para não pagar. Disse que estava doente na cidade de 

Santarém quando aconteceu a licitação do transporte escolar, tendo começado por aí a 

enganação, a brincadeira de administrar o município, falando por que tem conhecimento de quem 

defendeu a associação, quando tentou-se dá um golpe nos pais de família do município que 

tentam defender o pão de cada dia, trazendo pessoas de fora do município para ganhar a licitação.  

Falou não vê nenhum interesse da Senhora Prefeita em resolver a situação e a ideia é tentar 

enganar o pessoal dessa categoria o máximo possível para mais na frente pagar e dizer que 

ficaram devendo favores a ela para que possam apoiá-la nas próximas eleições, pois se quisesse 

resolver já teria tomado uma posição, seja em pagar ou dizer que não pagará, mas fica fazendo 

reunião e não define nada, uma licitação que um dia antes de acontecer já sabia do resultado, 

tendo sido o resultado da forma que tinha conhecimento. A respeito de lei sancionada pela 

Prefeita Municipal falou que ela esperou quarenta dias, período em que a Câmara estava sem 

funcionar devido a suspensão dos trabalhos, período que não deve ser contado, tendo consultado 

não somente o assessor jurídico desta Casa, mas este, assim como outros disseram que o artigo ao 

qual a Prefeita Municipal se embasou para sancionar a Lei está ultrapassado, devendo seguir a lei 

maior, a qual derruba esse ato da Prefeita, os quais também disseram que não pode sancionar 

sem que tenha sido votada pela Câmara, dizendo que trata-se de mais um golpe que dará aos 

moradores deste município, porque o projeto é muito vago, não menciona quando iniciará a 

cobrança e havia interesse de vereadores desta Casa em propor emendas para cobrar somente 

após a colocação de medidores, dizendo que com esse ato tenta colocar os vereadores contra a 

população, da mesma forma que disse que enviaria projeto para a câmara votar para que pudesse 

pagar o transporte escolar, quando sabem que esta Casa não tem autonomia para mexer em 

recurso que é recebido do governo federal. Disse que na reunião em que estava a Senhora 

Prefeita e o contador fizeram dessa forma para dizer que os vereadores que não estão querendo 

resolver. Disse que não se importa de reunir com a Prefeita, que esta Casa só tinha valor para o 

Executivo quando fazia tudo que a gestora queria, destacando três pontos que considera que esta 

Casa errou, sendo o plano de carreira da educação, PPP da iluminação pública, pois depois de 

votado não se trabalhou mais nessa área e não se sabe o que está sendo feito com o recurso 

arrecadado e outro foi o IPTU que veio para prejudicar os moradores do município, sendo três 

pontos que a Prefeita aplaudiu os vereadores, enquanto votaram para “ferrar” com a população 

do município e hoje quando se cobra ela diz que quem quiser que se vire. Disse que pensava que a 

Prefeita não gostava de sua pessoa porque declarou oposição, porém disse que a Senhora Prefeita 

tem que mudar muito na sua postura, no trato com o cidadão, de ao menos gostar da população 

mais fraca, ter dignidade com o ser humano, tendo pedido a vereadores da base da Prefeita que 

pedissem a esta para que coloque máquina na sua vicinal, onde máquina entrou no ano de 2017, 

não podendo colocar culpa no inverno, pois se a estrada acabou é porque a gestão não tem 

planejamento e não teve competência para administrar os recursos recebidos e querendo 

permanecer por mais quatro anos no governo, pois segundo esta quatro anos é muito pouco, 

sendo muito tempo para quem está andando a pé em vicinais e disse ter pedido aos vereadores 

de base, não os de oposição, pedindo a esses considerando que não será candidato a vereador, 
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mas os moradores da vicinal passaram dois dias carregando pedras para colocar dentro de buraco 

na vicinal para que carro pudesse entrar e retirar produção. Disse que ainda há quem diga que 

gosta de criticar, mas fala porque sabe o que é ser oposição, pois foi por quatro anos no governo 

Leonir e todos os anos máquina entrou naquela vicinal e sendo base desse governo para fazer uma 

ponte, foi cedida a madeira apreendida pelo IBAMA, mas foi luta para levá-la e não conseguiram 

uma máquina para ajudar na obra. Disse que a vicinal do Nonato é a pior que tem e nunca entrou 

uma máquina nesta gestão em um trecho de sete quilômetros no final da vicinal, de modo que 

não tem motivos para ser base da Prefeita, dizendo que ela pode ser prefeita deste município por 

mais quatro anos, mas não com o seu apoio, sendo também a razão para não sair candidato a 

vereador, pois se esta ganhar, terá vergonha de ficar mais quatro anos nesta Casa dizendo que 

está defendendo o povo, não sendo contra quem a defende, mas encerra sua carreira política, 

dizendo que no primeiro ano quando todos querem trabalhar, todos querem mostrar serviços, 

não foi atendido em nada e se reelege com essa gestão o povo irá lhe xingar por toda a vida, 

inclusive sua família, de modo que não será candidato para as próximas eleições e não sabe se nos 

próximos pleitos será novamente, pois enquanto estiver como na atual situação, enquanto 

precisar reunir com a sua família para arrecadar recursos para fazer a estrada vicinal não precisa 

ser vereador, pois tem ajudado, mas quando precisa tem que pagar, juntamente com sua família 

para fazer a  estrada. Fala-se que o governo está gastando muito com cestas básicas, entendendo 

que a situação está difícil, dizendo que para uma administração incompetente é melhor dá cestas 

básica do que buscar um meio de resolver a solução para o povo achar que está devendo favor e 

ser cobrado à época das eleições, de modo que se der independência ao cidadão não vai querer 

ficar no cabresto, dizendo que da mesma forma é a situação dos servidores contratados, 

questionando porque não se realiza concurso público no município para que mantenha o controle 

sobre os funcionários, ameaçando para manter o controle sobre estes, situação que ocorre no 

município desde gestões anteriores. Disse que seu pronunciamento não é desabafo, mas a 

realidade do município, pois sempre se coloca a culpa na chuva. Ressaltou ter sido criada uma 

comissão para acompanhar a situação pandemia no município, tendo visto em grupos de watsApp 

que o município teve gasto absurdo, que mais de quinhentos testes já tinham sido feitos no 

município e quando foi questionado a publicação foi removida, pedindo que a comissão verifique 

se de fato aconteceu ou se é só mais um meio de lavar o dinheiro que está entrando para a saúde, 

e concedeu aparte ao Vereador Marcione, presidente da comissão, o qual informou que no 

mesmo dia da criação da comissão encaminhou oficio ao Executivo solicitando reunião com a 

Senhora Prefeita e com o Secretário Municipal de Saúde, dando prazo de sete dias úteis para se 

manifestar e marcar essa reunião com a comissão, mas até o presente momento não receberam 

nenhum comunicado por parte do executivo, seja por oficio ou mesmo mensagem via celular. 

Prosseguindo o Vereador Gilberto desculpou-se com o Vereador Nelson quando mencionou-o 

como integrante dessa comissão, quando na verdade é o Vereador Werles, que juntamente com a 

Vereadora Edna e Vereador Marcione a compõe. Desejou um bom dia a todos. Pediu a 

compreensão dos senhores para que continuem se reunindo nas próximas semanas para que 

possam trabalhar as matérias que estão tramitando nesta Casa. Pediu aos vereadores que 

permaneçam nesta Casa após encerrar a sessão para que possam conversar, e agradeceu a 

oportunidade. Após passou a Ordem do Dia, passando a apresentação de projetos de lei que 

serão encaminhados para análise. O primeiro secretário apresentou o Projeto de lei nº 284/2020 

que “Dispõe sobre as Diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e dá outras providências”, 
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determinando o Senhor Presidente encaminhamento às comissões competentes. Após foi lido 

pelo primeiro secretário a mensagem do Projeto de Lei nº 285/2020 que “Dispõe sobre a criação 

do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2020) do município de Placas e dá outras providências”, 

o senhor Presidente determinou seu encaminhamento às comissões competentes. Em seguida o 

Senhor Presidente apresentou Requerimento nº 014/2020, de proposição do Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para refazer a estrada, empiçarrar e colocar um bueiro nos chacareiros 

da comunidade do Nonato, neste município, determinando encaminhamento a CCJ. Após passou a 

apreciação de Requerimentos. O relator da CCJ apresentou parecer favorável pela tramitação dos 

requerimentos nº 012/2020 e nº 013/2020. Colocado em discussão o parecer. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o Vereador Marcione Rocha Ribeiro 

defendeu na tribuna o Requerimento nº 012/2020, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal Duzentos e quarenta (240) 

sul, neste município. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado 

por unanimidade. O Vereador Werles Santos Silva defendeu na tribuna o Requerimento nº 

013/2020, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providências 

para a recuperação da vicinal Duzentos e quarenta norte, neste município. Colocado em discussão. 

Manifestou-se o Vereador Denilson. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após foi 

colocado em votação da ata da terceira Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocado 

em votação da ata da quarta Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocado em votação 

da ata da sexta Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Após, observando não haver nada 

mais a tratar o senhor Presidente 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. __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


