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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos dez dias do mês de agosto 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 tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa 

Diretora pelo Vereador Werles Santos Silva – DEM – Presidente em exercício, Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro-PSDB - Vice-Presidente em exercício e Vereadora Edna Silva Santos-

PT - Primeira Secretária em exercício. Presente a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues-

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

Rocha Ribeiro-MDB e Nelson Fetisch-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta 

a Sessão, cumprimentou vereadores e pessoas presentes, agradecendo pela presença, 

agradecendo a Deus pela vida e saúde. Registrou a ausência do presidente Gilberto Matias, razão 

pela qual está à frente dos trabalhos. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, 

concedendo-a ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro. Este cumprimentou a Mesa Diretora e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais uma segunda-feira presente a esta Casa prestando 

contas dos trabalhos no decorrer da semana ao longo do município, quando esteve visitando 

várias comunidades e famílias, conversando, dialogando, tendo sido uma semana bastante 

corrida. Informou ter estado na vicinal 240 em reunião com famílias discutindo com os moradores 

sobre recuperação da vicinal que se encontra em péssima condição, lembrando ter requerimento 

pedindo a recuperação dessa vicinal, a respeito do que estará cobrando com mais veemência; 

esteve na vicinal Poeirinha conversando com comunitários referente a energia para aquela 

comunidade; no sábado esteve na Vila 221 (Comunidade Bela Vista); no decorrer da semana 

esteve por duas vezes na Vila Bom Sucesso, sendo que no domingo a tarde em programação do 

dia dos pais; no sábado a noite esteve na Vicinal São João onde foi feita comemoração devido a 

recuperação da estrada e ao dia dos pais; no Alagado esteve com comunitários onde está sendo 

feito trabalho de colocação de energia e abertura de ramal dos chacareiros; no Arrependido 

esteve conversando com lideranças, trabalhando e tirando madeira para recuperação de seis 

pontes, onde estará sendo colocado dois bueiros de cimento e conversando com moradores do 

ramal dos chacareiros que dá acesso ao Ângelo e com moradores do ramal que dá acesso a 

Cinquenta e oito e ramal dos chacareiros próximo a outra família, se comprometendo em está 

assistindo e acompanhando o trabalho que será feito naquela vicinal; e esteve no lote Dez, reduto 

da Vereadora Raimunda, onde foi feito um trabalho excelente por parte do governo, tendo 

recebido o médico, avanços e melhorias para a comunidade placaense. Disse ter tido um domingo 

bastante corrido, tendo passado na vicinal Pajoba, posteriormente na vicinal Poeirinha para dar 

um abraço em seu pai, após foi a comunidade Bom Sucesso e finalizou a semana agradecendo a 

Deus e cultuando na igreja Madureira, onde também estava o Vereador José Sandeney e se 

comemorou o dia dos pais. Agradeceu a Deus pela saúde, coragem e energia para percorrer todo o 

município, o que também é feito por outros vereadores, que sabem não ser fácil, ressaltando que 

assim como o Vereador José Sandeney tem os redutos mais longe e tem que andar dobrado, 

aumentando as despesas, mas precisa dar assistência a população, pois ainda estão no exercício 

do mandato e precisam continuar trabalhando até que o mandato termine, precisando está 

engajado, discutindo com a comunidade ações imediatas e também futuras, que são precisas, 

discutir o planejamento desse município, fazer planejamento de ações para que no futuro possam 

ser executadas e acima de tudo fazer compromisso com as comunidades, pois precisam e estão 
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buscando parcerias, buscando ter representantes futuros e está nessa batalha e estará nessa 

disputa saudável, disputando essa eleição ao legislativo municipal, dizendo gostar do seu trabalho, 

do que faz e se for da vontade de Deus e do povo do município continuará lutando por essa gente. 

Desejou a todos uma excelente semana e pediu a Deus força e ânimo para continuar, pois na 

política um dia acha que está tudo bem, no outro que está tudo perdido, que não tem mais jeito, 

que não tem mais saída, o que ocorre não só na vida política, mas também na vida pessoal, 

precisando está de cabeça erguida, firme e forte para seguir em frente. Agradeceu aos amigos 

Clinaldo e Dra. Mara, que sempre tem ajudado, dando direcionamento a algumas ações, 

agradecendo todos que tem contribuído. Desejou a todos um excelente dia e agradeceu. Após o 

Senhor Presidente registrou a passagem do Dias dos Pais, no domingo, parabenizando a todos 

pela data. A seguir foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. A respeito do que foi colocado pelo Vereador Marcione, sobre as várias visitas 

feitas ao longo do município disse ser muito bom quando os parlamentares conseguem tirar a 

semana visitando as comunidades e vendo o que de fato precisam e cobrando do Poder Executivo 

providências, principalmente a respeito de estradas vicinais, pois é com o que mais se preocupa, 

por ser o que trás mais sofrimento para os moradores do município, a situação de abandono de 

estradas vicinais. Disse não ter tido a felicidade de percorrer o município tanto quanto o vereador, 

pois se empenhou mais especificamente em uma situação que lhe tirou o tempo de visitar 

algumas comunidades, porém disse que o trabalho foi compensado, pois o objetivo se 

encaminhou para dar certo, a respeito da vicinal Bacabal, a qual disse ser do conhecimento de 

todos a situação de abandono que se encontra a referida vicinal, mencionando que há anos vem 

pedindo socorro de uma forma desesperadora devido a estrada muito precária, não sendo 

possível que alguém viva de forma digna naquela localidade, onde esteve presenciando de perto, 

sendo desesperador vê pessoas morando naquele lugar. Mencionou que há cerca de trinta e cinco 

dias os moradores dessa vicinal estiveram na sede do município, tendo sido recebidos pelo 

Guilherme e pelo Secretário de Infraestrutura, Sr. Roberto, tendo acompanhado a conversa e 

ficado definido que a Prefeita iria à vicinal para vê a situação daqueles moradores, não indo na 

data marcada, tendo os moradores manifestado que viriam acampar na porta da Prefeitura, 

demonstrando o tamanho do desespero dessa população, momento em que o Senhor Júnior, que 

foi Secretário de Agricultura, foi à vicinal e deu garantias que em dez dias as máquinas entrariam 

na localidade, o que não aconteceu, avisando a esse senhor que estariam vindo para a cidade 

acampar na Prefeitura, tendo ouvido dele que se viessem a Prefeita iria mandar a policia prendê-

los, dizendo ser muita coragem de alguém do governo dizer que vai mandar a polícia prender 

alguém, questionando até onde a Prefeita manda na Polícia Militar e no Delegado, até onde a 

Prefeita acha que as demandas dela estão acima das do Governo do Estado, ficando enojado com 

uma conversa dessa. Relatou que o Delegado de Placas, por várias vezes intimou pessoas que 

falam alguma coisa da gestão, não diretamente da Prefeita, dizendo que se falar algo em grupo ou 

rede social o delegado intima e dá pressão para que não fale mal do governo, acreditando que 

poderia tomar essas medidas se tivesse falando diretamente da pessoa, mas quando fala da 

Prefeita, da gestão que enfatizou avaliar como péssima, não cabe ao delegado averiguar situação 

ou querer intimar a população, dizendo acreditar que a situação é verídica porque aconteceu 

consigo, tendo o Delegado passado em sua casa e pedido que fosse a Delegacia porque a Prefeita 

tinha feito um BO, não comparecendo e no dia seguinte o delegado lhe perguntou porque não 

tinha ido a delegacia, sugerindo que lhe trouxesse intimação por escrito, tendo o Delegado dito 
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que deixasse pra lá, pois só queria uma conversa de acordo, para que fizesse as pazes com a 

Prefeita, questionando até que ponto o Delegado tem que interferir nas suas cobranças na tribuna 

desta Casa, dizendo que a Prefeita é que deve fazer as pazes com os moradores do município e 

não interferir no seu trabalho ou no trabalho de cidadãos placaense. Mencionou que o Delegado 

não se encontra no município na presente data, lembrando cobrança do vereador Denilson a 

tempos atrás, quando o Delegado de Itaituba passou nesta Casa e na época já cobrava a respeito 

do Delegado de Placas não parar no município e quando está na cidade, oitenta por cento do 

tempo ele fica na casa da Prefeita, questionando se seria este o motivo de chamar as pessoas na 

Delegacia, fazendo ameaças, intimidando para que não fiquem falando a respeito do governo 

municipal, dizendo que estivesse andando cem por cento, se não tivesse motivo para queixas não 

estaria falando na tribuna. Ainda a respeito de ameaças aos moradores da vicinal Bacabal falou 

que o Junior pediu mais cinco dias além dos dez que já havia pedido, com o que os moradores 

concordaram, não comparecendo ninguém na localidade, quando seria uma agenda com a 

Prefeita Municipal, pois seria quem poderia dizer o dia que as máquinas iriam para a vicinal. Falou 

que diante dessa situação os moradores ligaram questionando se poderia intervir caso a polícia 

fosse prendê-los, tendo dito que não lhe competia determinar que a Polícia não prenda, dizendo 

que desde que não façam desordem ou agrida ninguém não terá razões para prendê-los, como 

houve ameaças por parte do Junior e pelo Senhor conhecido por Pedro Botina, do Bacabal. Disse 

que os moradores da vicinal pediram seu apoio, tendo-os acompanhado a uma reunião na 

segunda-feira, quando a Prefeita estava na cidade, mas se recusou a conversar com essas pessoas, 

na qual participaram o senhores Gilson e Guilherme, da parte do governo, assim como o Senhor 

Vilmar Ruschel a seu convite e a Sra. Sandra da Vicinal do Santa Rosa que não tem nada a ver com 

a historia, mas se compadeceu do sofrimento e veio dar apoio a estes, enquanto a Prefeita na 

cidade não tirou um tempo para conversar com esses moradores. Disse que na reunião ficou 

definido uma agenda para a Prefeita na vicinal na quinta-feira e na terça-feira uma PC seria levada 

para a localidade, quando os moradores iriam para suas casas, saindo da frente da Prefeitura onde 

estavam acampados. Disse que na terça até uma da tarde essa máquina não tinha sido levada e 

também não havia sido fornecido alimentação para esse pessoal, dizendo que tinham os alimentos 

e utensílios para cozinhá-los, mas não fizeram porque ficou certo que a máquina iria as nove 

horas, quando uma funcionária chamada Patricia, do setor de compras, quis intermediar uma 

conversa com o pessoal, ressaltando que não estavam ali atrás de compras, mas de máquinas, o 

que somente poderia ser mediado por chefe de gabinete, secretário de Infraestrutura ou a 

Prefeita Municipal, a qual acabou fazendo alguns insultos, os quais já estavam com “os nervos a 

flor da pele” e se não estivesse presente poderia ter havido algum clima desagradável, pedindo 

que não se manifestassem e que a senhora Patrícia se retirasse, pois já estava tudo acertado, 

faltando apenas cumprir o acordo, não havendo necessidade dessa servidora fazer insultos, 

provocações para alguém dizer algo e dar razão a ela para chamar a polícia, dizendo ser desumana 

a situação, quando as pessoas ficarem até mais de uma hora da tarde na frente da Prefeitura por 

uma situação gerada pela própria prefeitura e a funcionaria dizer que ia ligar para o Delegado, se 

perguntando se até essa senhora, funcionária do setor de compras manda no Delegado, 

questionando até que ponto a população do município está sujeita a pressão da gestão municipal 

ou do Delegado, pois falou com muita autoridade que ligaria e o Delegado viria resolver e quando 

disse que filmaria ela fazendo essa ligação ela se retirou, não gostando, alegando que tinha direito 

de imagem, discordando, porque foi insultar o pessoal e por ser uma funcionária pública não cabe 
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a ela dizer que não possa ser filmada, se retirando, porém em menos de dez minutos a policia 

militar chegou ao local, agradecendo ao comandante pela forma como conduziu o ato, já que 

nenhum morador de vicinal faz baderna, nenhum agrediu a senhora Patrícia com palavras, tendo 

registro em vídeo da conversa, não havendo também depredação do prédio da Prefeitura, 

questionando o motivo de chamar a polícia, ressaltando sua revolta por isso, pois a população está 

fazendo um manifesto, reivindicando um direito deles, dizendo ser um desrespeito por parte da 

Prefeita e do Secretário que não cumpriram a palavra dada, desrespeito por parte do Guilherme e 

maior ainda da d. Patrícia pela forma como tirou insulto, dizendo que se o fez, é porque a Prefeita 

dá autonomia para ela fazer esse tipo de coisa, sendo vergonhosa essa situação no município de 

Placas, quando o cidadão de bem não tem direito de se manifestar quando está passando 

necessidade em sua vicinal  e alguém pensar que manda na policia, no Delegado e que este tem 

que tirar as pessoas dali, registrando a sua nota de repúdio a essa situação, não aceitando de 

forma nenhuma, ressaltando haver áudio do Senhor Renato, o qual foi convocado para vir prestar 

esclarecimentos nesta Casa, por ter feito “chacota” de todos vereadores desta Casa, havendo 

áudios em grupos em que diz que cabe a ele fazer as prorrogações, para meter processos e para 

que pessoas não possam vir a candidato a vereador ou algo assim, dizendo haver maneira de 

insultar para abrir processo, situação já vivida, por denuncia feita nesta Casa, já foi intimado, já 

respondeu processo, mas em nenhum momento condena a policia por vir na Prefeitura, pois 

qualquer cidadão que se sentir ameaçado chama a polícia e eles averigua a situação, mas como 

não encontraram nada de errado não tiveram o que fazer com o pessoal, dizendo que se o 

Delegado estivesse em Placas, talvez tivesse sido diferente, porque a conduta do Delegado se 

fosse para dar nota, seria zero, pois o pouco que permanece no município fica intimidando as 

pessoas para não falarem algo que está acontecendo de errado nessa gestão. Disse ser 

vergonhosa essa situação para os moradores de Placas, quando a Prefeita chama a polícia quando 

alguém fala de seus atos de irresponsabilidade, e agradeceu. A seguir foi a tribuna a Vereadora 

Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Manifestou agradecimentos a Deus por mais uma oportunidade de está nesta casa e por mais um 

ano alcançado. Parabenizou a todos os pais pelo dia de ontem, comemorado. Falou que no dia em 

que poderiam está comemorando estava, juntamente com alguns pais, realizando trabalhos na 

vicinal Dez, tendo sido um dia bastante proveitoso, quando foi feito o assoalho de uma ponte 

naquela vicinal. Falou das atividades realizadas no decorrer da semana, dizendo que quando tem 

atividades e compromisso tem que andar, presenciar e conversar com o povo para ver como está 

sendo realizado o trabalho dentro do município. Mencionou ter acontecido atividades de infra na 

semana anterior na Vila lote dez, quando foi feito a recuperação das vias públicas e a limpeza do 

campo, o que era uma cobrança dos desportistas desde a gestão do Senhor Leonir, tendo a 

Prefeita no ano passado se comprometido em fazer o trabalho, o que foi feito agora, necessitando 

fazer o trabalho de conclusão, pois é um grande anseio por parte dos desportistas, os quais não 

estão totalmente felizes considerando que ainda falta muito para ser feito, mas se sentindo 

contemplados com o trabalho desenvolvido na área, uma vez que os madeireiros já estavam se 

apropriando daquele espaço. Falou que ninguém consegue agradar a todos, mas nenhuma outra 

gestão realizou trabalhos naquela vila, como nesta gestão, tendo sido feito um trabalho que 

contempla aqueles que querem o bem para aquela vila, os quais ficaram felizes pelo trabalho 

realizado, agradecendo a secretaria de infra e a gestão municipal, pois sentia-se envergonhada de 

andar nas vias públicas daquela vila, mas feliz pelo serviço realizado. Mencionou ter estado por 
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duas vezes na vicinal Pulu, até o ultimo morador, onde está sendo realizado atividades, havendo 

uma grande necessidade por parte dos moradores por serviços, e esteve verificando para que 

todos os moradores sejam contemplados, ressaltando não ser no Novo Horizonte, mas na vicinal 

do Pulu  até o último morador dessa vicinal, onde a Secretaria de Infraestrutura está trabalhando. 

Informou que na sexta-feira os moradores da vila Lote Dez receberam o médico que irá atuar na 

UBS e atender as vilas Bom Sucesso e Ouro Verde, o qual irá residir naquela vila, ressaltando que 

anteriormente era feito atendimento na UBS uma vez por semana, ocorrendo muita aglomeração 

e agora o medico atende de segunda a sexta, manifestando gratos pelo atendimento. Referente a 

pronunciamento do Vereador Nelson a respeito de PC que iria para a vicinal Bacabal informou que 

a máquina esteve na Vila Aparecida dando suporte para que fosse realizado trabalho de 

piçarramento naquela vila; posteriormente foi para a vila Macanã realizar alguns trabalhos, 

dizendo que esse já era o cronograma Lote Dez, Macanã e Bacabal, acreditando que no dia em que 

estavam na cidade a máquina ainda estava trabalhando na vila Macanã, acreditando que agora 

esteja na Vicinal Bacabal. Externou sentimentos a família do Senhor João Lopes que perdeu um 

ente querido, uma senhora que morava com a família desse senhor há anos e que na noite de 

domingo veio a óbito, pedindo a Deus o conforto necessário para superar essa dor. Parabenizou a 

todos os pais pelo dia de ontem. Desejou uma excelente semana de trabalho a todos. Falou que se 

antes andavam bastante, agora aumentou a caminhada, dizendo que tem até dezembro para estar 

nessa lida, nessa caminhada, visitando o povo, conversando, vendo as necessidades e a maneira 

de contribuir e se o povo permitir terão trabalho por mais quatro anos, mas enquanto estiver 

nesta Casa tem que desenvolver o trabalho, ora elogiando, ora questionando, cobrando, 

solicitando e acompanhando. Disse que vê nas redes sociais muitas críticas, sendo excelente 

quando se sabe fazer bom uso, mas também é utilizada para denegrir a imagem das pessoas, 

prevalecendo o lado negativo, mas devem saber ouvir e decifrar o que é bom e o que é ruim. 

Desejou uma excelente semana de trabalho, e agradeceu.  A seguir foi a tribuna o Vereador 

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

agradecimentos a Deus por mais um dia presente nesta Casa, levando ao conhecimento da 

população de Placas os trabalhos. Registrou ter estado na vicinal Pulu reunindo com alguns 

moradores, onde alguns trabalhos estão sendo realizados na estrada, dizendo que nesse período 

não basta colocar máquina, mas deve colocar pipa para molhar, mencionando que na vicinal o pó 

na estrada está bastante elevado, precisando resolver essa situação. Mencionou ter recebido 

muitas reclamações da empresa que está fazendo o sistema de asfalto, que tinha um carro pipa e 

foi levado para Rurópolis e deixado a população da cidade à mercê da poeira, que está grande e a 

população tem cobrado, a respeito do que precisam fazer um documento, através desta Casa para 

cobrar para que deixe um caminhão pipa na cidade, pois a população está adoecendo, precisando 

resolver isso. Falou que tem pedido a prefeitura que faça o seu papel, no sentido de ajudar, mas 

pouco tem resolvido. Parabenizou pela iluminação pública nos bairros, serviço que tem sido feito, 

a respeito do que requereu e sempre tem cobrado, a respeito do que reuniu no bairro São 

Francisco e fará outras reuniões, dizendo está sendo solidário a população, com alguns problemas 

sendo resolvidos, porém sempre surgindo novos problemas, os quais sabe que não resolverão 

todos, mas poderão ser amenizados. Ressaltou vê em outros municípios o retorno das aulas e no 

nosso município não vê nada acontecendo, parecendo que não haverá aula presencial neste ano, 

querendo resposta da secretaria de educação, por parte do Executivo no sentido de sanar esses 

problemas, pois irão conviver com essa pandemia por longos anos, tendo assolado o mundo e está 
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se tendo muitos problemas em consequência disso, precisando que retorne as aulas para que a 

perca não seja tão grande e devastadora no município, considerando que no próximo ano terão 

problemas com essa pandemia também, questionando se também não haverá aulas neste ano, e 

concedeu aparte a Vereadora Raimunda Nascimento a qual informou está sendo discutido o 

retorno das atividades normais, procurando metodologias, cronograma, fazendo estudo, 

informando que na semana anterior o secretário de educação fez reunião com diretores e 

coordenação pedagógica para discutir essa pauta, ficando dos diretores reunir com professores e 

demais funcionários de cada escola e posteriormente com a comunidade escolar para ver a 

possibilidade desse retorno as atividades normais, sendo ouvido os pais a respeito. Prosseguindo o 

vereador Denilson falou que se os vereadores se calarem não irá acontecer, precisando estar 

unidos, não pensar apenas na reeleição, nas campanhas, mas abraçar as causas deste município, a 

respeito do quê são cobrados porque a resposta vem sobre os vereadores. Parabenizou a Prefeita 

Municipal pelo excelente trabalho que está realizando, ressaltando haver no município oito 

médicos, parabenizando por várias ações que têm sido realizadas, porém, a Câmara Municipal não 

está tendo respostas para que possa levar aos munícipes e sendo justo ter essas respostas. Falou 

haver por questões políticas divergências de alguns vereadores, mas não pode deixar levar para o 

lado pessoal, pois são dois poderes distintos, mas que tem que andar de mãos dadas para que o 

município caminhe e se desenvolva independente das questões políticas partidária, para que o 

município possa crescer, tendo o município chegado a trinta e três mil habitantes, se aproximando 

de treze mil eleitores, não tendo sido feito um bom trabalho por parte do cartório eleitoral, devido 

a influencia da pandemia, mas não podem se acomodar, pois só quem perde é a população do 

município, dizendo que o povo está disperso, afastado, mas é preciso aprender a conviver, 

informando ter sido confirmado os casos de COVID-19 em seus sogros e cunhada, e sua esposa 

está dando assistência, agradecendo a Deus por tê-los guardado até aqui, ressaltando que tem 

tomado as precauções, porém disse que é preciso conviver para que o município não seja 

engessado. Falou que sempre estará cobrando. Informou que em breve terá inicio a declaração do 

Imposto Territorial Rural a partir do dia dezessete; o INSS deverá retornar no dia vinte um deste 

mês; e a Justiça Federal já retornou a atender, tendo encaminhado várias pessoas na semana 

anterior para audiência, dizendo que o trabalho continua, que não pode parar, é preciso que o 

município continue andando e que os vereadores não esqueça de está fazendo o papel de 

legislativo, independente de sigla partidária, pois quem tem a ganhar é a população. Ratificou a 

necessidade de fazer documento solicitando da empresa que coloque o caminhão pipa ou pare de 

mexer com essa poeira, e agradeceu. A seguir o presidente em exercício, Vereador Werles Santos 

Silva, passou a presidência ao vice-presidente em exercício e fez uso da tribuna, onde, 

cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Enfatizou concordar com a cobrança feita pelo 

vereador Denilson no sentido de fazer um documento direcionado a empresa que está 

trabalhando o asfalto, no sentido de molhar as ruas para minimizar a poeira, o que tem 

prejudicado a população, a respeito do que tem recebido muitas reclamações, dizendo que se 

ganhou a licitação é para fazer o trabalho completo. Parabenizou o vereador Denilson pela 

colocação, devendo responsabilizar aquele que deve ser responsabilizado. A respeito da 

iluminação Pública falou que muito tem cobrado e tem andado nos bairros da cidade verificando, 

os quais ainda se encontram em situação crítica, ressaltando ter sido aprovado lei que garantiria 

melhor qualidade no serviço, tendo sido garantido iluminação de qualidade, o que tornaria o 

município modelo, o que não aconteceu, tendo sido iniciado um trabalho, que deveria ter sido 
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feito desde o inicio do mandato. Disse que mais uma vez esta Casa foi enganada por um projeto 

exposto que não aconteceu. Mencionou ter estado na vicinal 235 norte, onde bueiro havia 

quebrado, estando praticamente intrafegável, tendo sido resolvida a situação, porém disse que há 

necessidade de fazer um trabalho de qualidade em uma ponte que assim que foi feita passou um 

caminhão com um trator e a estrutura baixou de um lado, havendo necessidade de refazer com 

bate estaca o trabalho naquela ponte, porque se assim permanecer a vicinal ficará intrafegável no 

inverno, a respeito do que irá cobrar do Poder Executivo. Mencionou ter visitado vicinais como 

Elmo, Cinquenta e nove e no dia dos pais, a vicinal 240 norte, comemorando essa data e 

aniversário do amigo Genildo, parabenizando todos os pais pela data. Disse que continuará 

cobrando, pois para isso foram eleitos, e agradeceu. Retornando a presidência e observando não 

haver nada mais a tratar, agradeceu a presença de todos 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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