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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 apreciar requerimentos e tratar assuntos
de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PSC
– Presidente, Vereador Werles Santos Silva – DEM – vice-Presidente e Vereador José Sandeney
Marques Monteiro-PSDB - primeiro secretário. Presente a Vereadora Edna Silva Santos-PT e os
Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Marcione Rocha Ribeiro-MDB, Raimundo Ribeiro
da Silva-PSDB e Nelson Fetisch-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a
sessão, cumprimentando e agradecendo a todos pela presença e pedindo a Deus proteção e
sabedoria para que possam buscar sempre o bem estar da comunidade. Apresentou a pauta para
a sessão. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Werles
Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais
um dia de trabalho e pela oportunidade de está presente em mais uma manhã de segunda-feira
nesta Casa. Registrou ter estado visitando algumas vicinais do município que ainda aguardam por
trabalho do Executivo, tendo estado por duas vezes na vicinal Ângelo, sendo que no domingo
esteve prestigiando final de campeonato entre as equipes Caiuá e Baixão da fome, sendo que esta
se consagrou campeã naquele campeonato, na propriedade do amigo Brito. Falou das várias
cobranças dos moradores daquela vicinal, também bastante cobrado por vereadores,
considerando que o serviço na vicinal nunca foi realizado por completo, tendo sido feito um
serviço no baixão e os moradores manifestaram a intenção de fazer abaixo assinado e vir a esta
Casa e a Prefeitura para fazer cobranças, tendo sido informado que há um projeto do governo
municipal para realizar serviço naquela localidade, dizendo da necessidade de se realizar não
somente nesta, mas também em outras vicinais do município. Referiu sobre serviço feito não
baixão na vicinal 235, a qual também foi patrolada, mas há outros lugares que precisam de
serviços, pois não foi concluído conforme a necessidade dos moradores, assim como o serviço da
ponte que necessita ser realizado para garantir melhor atendimento a população. Referindo-se a
iluminação pública falou que está sendo feito manutenção, lembrando ter sido autorizado através
de lei a terceirização do serviço que colocaria iluminação de led em toda a cidade, a qual seria
modelo, tendo sido iluminado algumas ruas com essas lâmpadas, mas não viu o cumprimento
desse trabalho e vários bairros ainda estão no escuro, sem iluminação pública, esperando que seja
feito, pois todos os consumidores pagam por iluminação pública. Agradeceu a presença de cada
um, desejando um ótimo dia de trabalho e uma ótima semana, e agradeceu a oportunidade. (O
vereador Evaldo Lima Machado chegou no decorrer do pronunciamento do Vereador Werles). A
seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores e
pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais uma semana abençoada. Informou sobre os
trabalhos realizados no decorrer da semana, registrando ter estado na vicinal Arrependido, onde
outros vereadores estão acompanhando o trabalho que está sendo realizado, enfatizando está
ficando bem feito, parabenizando o operador da máquina que não tem medido esforços para
fazer aquele serviço com qualidade, parabenizando ainda o Secretário de infraestrutura e a
Prefeita municipal por está melhorando a trafegabilidade para as pessoas que ali residem,
esperando que seja colocado piçarra nas ladeiras, pois é o que mais o povo clama e como
vereador tem que cobrar. Registrou ter acontecido na quarta-feira passada a convenção do PSDB e
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também MDB e posteriormente aconteceu o encontro desses dois partidos, tendo sido um grande
evento, dizendo que política e democracia é isso, cada qual tem livre arbítrio para escolher seus
candidatos, parabenizando todos que compareceram no evento, parabenizando os presidentes
desses dois partidos pela organização. Mencionou ter estado na vila Macanã visitando alguns
amigos, parabenizando os vereadores Evaldo e José Sandeney por terem sido lembrados em várias
residências por onde passou, demonstrando que estão fazendo um bom trabalho naquela
comunidade. Parabenizou a Vila Lote Dez pela festa do agricultor, a qual não pode está presente.
Informou ter estado na vicinal Pajoba, onde tem demanda a ser resolvida, esperando que seja
resolvida no decorrer desse verão a situação de baixão existente, que faz com que os moradores
transportam a produção nas costas porque não tem estrada e tem cobrado para que se resolva no
decorrer desse verão para que os moradores tenham um pouco mais de facilidade, mencionando
está cobrando do Poder Executivo e da Secretaria de Infraestrutura, que ficaram de enviar um
trator de esteira para fazer o serviço e mais dois ou três quilômetros de estrada, onde residem
três a quatro famílias após esse local e que aguardam por esse serviço há muito tempo,
ressaltando que tem feito o papel de legislativo cobrando, devendo ser cobrado de forma
conjunta para que se resolva o quanto antes. Registrou ter estado na vicinal Cinquenta e oito
visitando moradores, informando que o senhor responsável pela execução das pontes ligou e
informou que está retornando para o município para finalizar a ponte naquela vicinal,
considerando não ter sido concluída no período do inverno e por está faltando um pouco de
madeira, dizendo ser o sonho de quem mora após o rio, ponte que também diminuirá o trecho até
a cidade para quem mora na vicinal Arrependido, estando acompanhando de perto para informar
as pessoas que o procuram. Parabenizou as duas equipes finalistas do campeonato na vicinal
Ângelo, sendo Baixão da Fome e Caiuá, parabenizando equipe campeã Baixão da Fome, tendo sido
um evento de grande importância, onde várias pessoas compareceram, ressaltando a paixão da
população do município por esporte, considerando a quantidade de pessoas que tinham
prestigiando o evento, tendo ocorrido tudo tranquilo, parabenizando o governo municipal e a
secretaria de esportes pelo evento. Falou ter tido uma semana de muito trabalho. Pediu a
proteção de Deus para que tenham uma semana abençoada e possa continuar o trabalho, e
agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando
cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou agradecimentos a Deus por ter
concedido a oportunidade de está nesta Casa. Falou da alegria por ter rompido mais uma semana
de trabalho, registrando não ter ocorrido sessão na semana anterior, quando ocorreu o
falecimento de um pioneiro, Sr. Gervásio. Falou ter passado uma semana de bastante andanças
pelo município, estando todos na mesma correria, em processo eleitoral, informando que no
próximo dia vinte sete inicia a campanha, quando sairão da pré-campanha. Parabenizou os
partidos PSDB e MDB que na última quarta-feira fizeram convenção, quando foi escolhida a chapa
que irá disputar as eleições municipal. Parabenizou os partidos que realizaram suas convenções,
escolhendo seus pré-candidatos e o PSC com um candidato a majoritário, desejando que possam
entrar nesse processo democrático e que o povo possa escolher aquele que estará no comando de
2021 a 2024, assim como a legislatura para o mesmo período. Enfatizou ter na semana visitado o
município, sendo que na sexta esteve na vicinal São Paulo durante todo o dia, visitando
residências e conversando com pessoas e no Arrependido onde está sendo feito trabalho,
precisando ser feito piçarramento, considerando que o inverno danificou bastante os baixões,
onde está sendo feito um bom trabalho, sendo feito todos os ramais que dá acesso as residências
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e também ramais que dá acesso aos chacareiros. Parabenizou o setor de iluminação pública que
está fazendo um excelente trabalho, tendo concluído o trabalho no Lote Dez; na cidade já pode vê
a diferença; tem um requerimento seu para iluminação da comunidade Bom Sucesso; e
programação para a Vila 221. Informou ter estado no sábado no Lote Dez, onde aconteceu a festa
do produtor rural, parabenizando a vereadora Raimunda e o Vereador Evaldo que são daquela
localidade pela bela festa; a noite esteve no aniversário da filha do amigo Jeferson e mais tarde
em outra festa de aniversário na vicinal 240. Informou que próximo da meia noite quando chegou
em sua residência recebeu uma ligação da senhora Marilza que informou sobre o falecimento de
um neto seu na comunidade Ouro Verde, rapaz de dezesseis anos que participava da escolinha de
futebol, e esteve dando suporte a família durante parte daquela noite. Falou que outra pauta que
está acontecendo no município é o asfalto das ruas que estão mexidas, com piçarramento e
conversando com o engenheiro responsável, este informou que esse trabalho passará por
aceleramento, colocando que nos próximos trinta dias estarão com essas ruas no chão preto, o
que disse ser um sonho, havendo ainda algumas pessoas que não acreditam, tendo em vista que
obra pública as vezes não passa credibilidade, porém disse ter falado com a Senhora Prefeita para
que fique em cima, que cobre todos os dias, pois a empresa tem serviço em outros municípios, de
modo que precisa cobrar para que chegue com mais rapidez. Mencionou ter estado na Vila Bela
Vista comemorando o aniversário da senhora Das dores e conversando com lideranças da
comunidade, esteve na vicinal Poeirinha, mas não na vicinal Ângelo, mas soube que foi muito bom
a final do campeonato. Falou que estão aproveitando esse momento de campanha eleitoral, tendo
trabalhado os quatro anos, mas agora o movimento se intensifica mais, mencionando ter estado
na quinta-feira na segunda comunidade na vicinal Cinquenta e nove em um culto da igreja
Assembleia de Deus, na abertura de uma congregação. Falou que tem andado muito, conversado
com o povo, ouvindo sobre o que faltou, para que possa fazer um planejamento no futuro,
baseado nessas informações. Disse que não sabe quem estará nesta Casa, mas é preciso ter um
plano de gestão para discutir com a comunidade placaense. Falou que todos os vereadores tem
andado bastante. Mencionou ter estado no Macanã, reduto do vereador Sandeney, visitando uma
família, havendo várias famílias que defendem e acreditam no trabalho desse vereador. Disse que
tem feito um trabalho nesses quatro anos e ainda há famílias que acreditam nos vereadores e
reconhecem que foram representantes nesse período, devendo seguir de cabeça erguida com a
certeza de que devem continuar fazendo o que podem pelo povo, dizendo que críticas haverá,
assim como várias situações querendo diminuir os vereadores nesse período eleitoral, mas isso
não fará com que baixem a cabeça e parem nenhum dia, mas lutarão todos os dias, pois tem
muita disposição e saúde para andar por esse município. Pediu a Deus que abençoe a semana de
trabalho. Parabenizou o município que nesta semana completa vinte sete anos de emancipação
política e como cidadão placaense se sente orgulhoso de fazer parte da história desse município,
dizendo ter certeza que em vinte sete anos será exemplo na Transamazônica e que possam está
presentes, destacando o nome do Vereador Denilson que acompanha a história do município
desde o princípio, contribuindo com a emancipação, permanecendo, devido ao fato de ter
trabalho prestado na comunidade, caso contrário não estaria nesta Casa. Pediu a Deus que
abençoe nosso município, os governantes que estão, os que virão e os tem intensão de melhorias
para a população do município. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Em seguida foi a
tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes.
Referiu sobre pronunciamento do Vereador Raimundo a respeito do baixão na vicinal Pajoba,
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onde reside o Senhor Zé Tivi e outras famílias, ressaltando ser conhecedor da situação, tendo sido
procurado por moradores, solicitando que conversasse com a prefeita e com o secretário para
mandar uma máquina para o local. Mencionou que em um momento o Senhor Zé Tivi lhe
procurou e informou que iria vender gado para fazer o baixão e o Secretário de Infraestrutura
pediu que não fizesse isso, pois a Prefeitura mandaria uma máquina imediatamente para fazer o
serviço, tendo dispensado a venda do gado e até hoje o serviço não foi feito, dizendo que a pessoa
querer vender o gado para fazer o serviço é porque a necessidade é muito grande, ressaltando ser
um local que no período chuvoso não passa nem moto. Disse ser uma situação vergonhosa, de
mentira, por parte da Prefeita e de Secretários que fazem compromissos e não cumprem. Falou
que outro compromisso que está sendo uma negação é com os moradores da vicinal Bacabal,
mencionando que estiveram acampados na Prefeitura no período de três a cinco de agosto
solicitando que fosse enviado máquina para a vicinal, tendo sido enviado uma PC e uma caçamba
no dia cinco, sendo que a máquina fez pouco mais de duzentos metros de estrada e parou por
vários dias e a caçamba retornou não dando suporte, dizendo que PC sem uma caçamba é só para
enganar a população, o que a Prefeita está tentando fazer, pois até a presente data tem pouco
serviço feito por essa máquina na vicinal e há relatos que o proprietário quer tirar a máquina do
local, porque não está recebendo, reafirmando ser mais um motivo de enganação, questionando
se realmente não está sendo pago pelo serviço da máquina ou estão apenas usando essa desculpa
para tirar a máquina do local, acreditando na segunda opção para deixar os moradores sem
recuperação da estrada. Falou que da mesma forma aconteceu na vicinal Sessenta, onde foi
colocado duas patrol há quatro meses e desde então vem quebrando e passa vinte, trinta dias
paradas e uma foi retirada da vicinal e levada para Uruará, com o que discorda, como aconteceu
no inicio do governo, levando máquinas para Itaituba, tendo acompanhado o serviço de oficina
feito nessas máquinas, sendo despesa de menos de cinquenta mil reais e foi tirado nota de
seiscentos mil reais e hoje a situação se repete, máquina sendo levada para outro município para
enganar o povo e fazer notas em cima disso. Informou que na vicinal Sessenta foi patrolado pouco
mais de trinta quilômetros e mais um pouco no Alagado que é uma extensão da Vicinal Sessenta,
ressaltando que esta vicinal até o Sombra Santa tem em torno de cento e cinquenta quilômetros,
não tendo sido feito quarenta quilômetros, não tendo sido colocado piçarra e a máquina que está
na vicinal está parada. Citou outro fato que disse demonstrar a enganação da Prefeita com a
população, o fato de haver marcado reunião no dia cinco de setembro e a prefeita ter sido
convidada, porém não compareceu, havendo uma contraproposta da Prefeita para que os
moradores viessem no dia sete de setembro na Prefeitura, quando vários moradores estiveram no
local, mas também não compareceu e o Guilherme e o Secretário de Infra se comprometeram em
dez dias colocar a PC que estava na vicinal Bacabal na referida vicinal, quando o serviço não havia
sido concluído naquela vicinal, vendo como mais uma mentira do pessoal do gabinete. Informou
que em seguida a Prefeita solicitou ao seu pessoal que marcasse uma reunião com os moradores
daquela vicinal (cinquenta e nove), porém pedindo que não lhe comunicasse, pois se fosse não
ficaria na reunião e tendo tomado conhecimento da situação não foi a reunião, pois poderia
atrapalhar, e os moradores cobraram pelas cabeceiras das pontes sobre o Rio das Pedras e Água
Azul, tendo sido filmado pelos moradores quando a Prefeita se comprometeu em mandar
máquina para resolver a situação das cabeceiras das pontes, o que mais uma vez não cumpriu, e
conversando com o Charles, proprietário de loja de material de construções e relatando os
problemas que os moradores estão enfrentando com as cabeceiras das pontes, situação que
Câmara Municipal de Placas /Ata da 19ª Sessão Ordinária de 2020.

133

enfatizou ser do conhecimento de vereadores que o acompanharam quando foi a vicinal
cinquenta e nove levar uma canoa para os moradores atravessarem o rio, quando a ponte caiu,
conseguindo fazer a ponte em parceria com alguns moradores, mas ficando pendente a cabeceira
e considerando que a água está baixa os moradores passam por dentro do rio sobre umas
pranchas e desde o mês de março que os moradores aguardam que a administração municipal
envie máquina para fazer a cabeceira das pontes. Disse que consultou o senhor Charles sobre o
valor do aluguel da retro e da caçamba para fazer a cabeceira das pontes, este se dispôs a
contribuir com a comunidade e mandou a máquina fazer o serviço na vicinal, informando ter sido
necessárias seis caçambas de terra para fazer o serviço nas duas pontes, serviço que a Prefeitura
daria conta de fazer. Enfatizou que a prefeita marcou reunião, mas não poderia participar, dizendo
que quem fez o compromisso com os moradores foi ela, mas não cumpriu, concluindo o serviço
que havia iniciado, em parceria com os moradores e empresário. Disse que mais uma vez a
Prefeita se colocou a disposição para mentiras, o que tem feito muito bem dentro dos três anos de
mandato. Referiu sobre iluminação pública, mencionando sobre o projeto que enviou para esta
Casa, tendo sido o único que votou contra porque já não acreditava mais na Prefeita e passou três
anos e meio arrecadando dinheiro de todos os contribuintes do município sem trocar lâmpadas, o
que está sendo feito agora, próximo a eleição, dizendo que a população merece, porém disse que
a população passou três anos sendo roubada, pois os valores foram arrecadados e não foi feito o
serviço, sendo desviado, dizendo que outros governos deram conta de trocar lâmpadas e neste, só
está sendo feito agora, próximo ao período eleitoral, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o
Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou vereadores e pessoas
presentes. Falou de uma vasta agenda política nos últimos quinze dias e dos próximos que não
serão diferentes dos demais. Disse que tem contribuído com o município há mais de três anos,
mas por tudo que fez nesse período tem que fazer dobrado, triplicado, dizendo que não deveria
ser assim, mas a política funciona dessa forma, mas com saúde, paciência e sabedoria para
resolver todos os problemas e continuarão nessa batalha por uns cinquenta dias, alguns na précampanha e depois campanha. Agradeceu a Deus pela oportunidade de esta mais uma vez nesta
Casa falando sobre os trabalhos feitos nos últimos dias, dizendo da satisfação com que coloca o
nome a concorrer as eleições municipais que acontecerão no dia quinze de novembro. Lamentou
pelo falecimento do amigo Neguela, no Ouro Verde. A respeito de estradas vicinais falou ter
estado na quarta e quinta-feira na área de chácaras, próximo a vicinal Nonato, dizendo que a
Prefeitura, através da secretaria de Infraestrutura fez um trabalho de qualidade na localidade,
patrolando, piçarrando e colocando bueiro, parabenizando a administração municipal pelo
trabalho naquela área que tem uma grande produção de cacau e por ser uma região onde só entra
carros pequeno, por dois anos terão uma boa estrada, ressaltando ter sido um requerimento seu,
ficando satisfeito e na sexta-feira terá uma reunião de agradecimento na localidade, convidando
todos para participarem. Falou ter fé que a vicinal Ângelo em breve será contemplada, tendo sido
firmado compromisso com os moradores dessa vicinal, mas aguardando máquina que está na
vicinal Arrependido e nos próximos quinze dias deverá atender essa vicinal. Disse que sua briga
nos bastidores é intensa nesse sentido e tem informado a população a respeito do andamento dos
trabalhos, pois sabe que o povo precisa de benefícios, acreditando que a vicinal Ângelo será
beneficiada nos próximos dias, o que não aconteceu nos últimos anos, acreditando que até o final
do mês de setembro consiga levar essa máquina para a localidade. Mencionou ter estado e
parabenizou os partidos pela realização das convenções, parabenizando os partidos MDB e PSDB
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que montaram linha de frente, dizendo da satisfação de participar dessa equipe que estará
buscando uma cadeira no legislativo municipal. Mencionou ter participado de reunião na quartafeira na vicinal São João e posteriormente no Novo Paraíso em reunião com garotada; na sexta
esteve no Planalto; e no Panorama fazendo visitas, ressaltando sempre está buscando benefícios
para essas vicinais. Disse que sua agenda não é diferente das dos demais vereadores,
mencionando que no sábado esteve em aniversário na vicinal Duzentos e quarenta; não pode
participar do almoço na festa do produtor no Lote Dez, mas esteve na localidade no período da
tarde, em evento esportivo e a noite na festa, porém no domingo descansou, porque estava
muito cansado, não participando da final do campeonato na vicinal do Ângelo, pois não tinha
condições física e mental para está nesse evento, onde as equipes do Baixão da Fome e do Caiuá
disputaram a final, vencendo a primeira, parabenizando a Secretaria de Esporte pelo excelente
evento. Informou que a partir desta sexta a secretaria de esportes está organizando evento de
futsal na quadra Idelson Brandão com alunos da escola Garoto Bom de Bola. Parabenizou o
município que no próximo dia 26/09/2020 completa vinte sete anos de emancipação política.
Disse da satisfação em colocar o seu nome a disposição para concorrer a reeleição para o período
de 2021 a 2024. Referiu sobre a situação da vicinal Bacabal, dizendo que o Vereador Nelson tem
razão, pois colocar apenas uma PC nessa vicinal é rasgar dinheiro e enganar o povo, lembrando
que a Prefeita prometeu carregadeira e patrol, mas nesse momento máquinas estão na vicinal
Nonato finalizando um trecho que a máquina do Henrique da HP não conseguiu finalizar, faltando
cinco quilômetros para fazer, levantar os baixões, piçarrar as ladeiras e fazer a varação/ramal que
interliga as vicinais Nonato e Ângelo. Falou que como os ramais dos chacareiros foram feitos em
três dias com carregadeira, patrol e caçamba, acredita que no máximo em uma semana será
concluído o serviço na vicinal Nonato, devendo as máquinas irem após esse serviço para a vicinal
Bacabal, esperando que faça um serviço de qualidade. Desejou um bom dia a todos e uma semana
abençoada de trabalho, e agradeceu a oportunidade. O Senhor Presidente agradeceu a pessoas
presentes e passou a palavra na tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, que a dispensou, passando
então ao Vereador Denilson Rodrigues Amorim. Este cumprimentou Vereadores e pessoas
presentes. Parabenizou o ato democrático ocorrido até o dia dezesseis, quando os partidos
escolheram em convenções os pré-candidatos aos cargos de Prefeito do município, de forma
democrática, transparente, organizada, esperando que esta seja uma campanha lima, honesta,
tendo sido definido todos os pré-candidatos de todos os partidos, apenas aguardando registro
pelo TRE, dizendo ser muito importante o que ocorre no pleito eletivo. Registrou sentimentos a
família da Senhora Marilda e do vizinho da Vereadora Raimundinha, no lote Dez, Sr. Dorico. Falou
que está trabalhando, fazendo várias visitas. Mencionou ter estado na vicinal Duzentos e trinta e
cinco sul em mutirão para construção de congregação da igreja Assembleia de Deus, quando
esteve visitando alguns agricultores. Esteve na vicinal Pulu e outras, e dessa forma tem feito o seu
trabalho com transparência, dizendo acreditar que a população conhece a todos os
parlamentares, conhecendo os pré-candidatos, desejando que seja feito uma escolha justa e
democrática, de pessoas que trabalham e defendem os anseios da população. Manifestou
gratidão a Deus por está nesta Casa, participando desde a primeira eleição. Lembrou que esta é
uma semana importante, quando o município completa vinte e sete anos de emancipação,
quando se realizou o plebiscito, momento que esteve presente coordenando, porém lembrou que
antes desse momento teve um grande trabalho de montagem do processo para criação do
município de Placas, por volta dos anos de 1991 e 1992 e encaminhamento de processo a ALEPA
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que era quem direcionava e autorizava a criação de municípios, o que hoje mudou a legislação,
lembrando vários companheiros que participaram daquele momento, alguns já in memorian,
alegrando-se por ter feito parte dessa história e por está vivo e continuar fazendo parte, ajudando
no crescimento e desenvolvimento do município. Lembrou pessoas que colaboram, dizendo que a
historia do município é muito bonita, desde a elaboração do processo, mencionando que muitos
não acreditavam, como não acreditavam que viria energia para a região, mas aconteceu, como
acredita que o asfalto chegará, mencionando que as pontes já estão sendo construídas e o
município tem crescido significativamente, acreditando que terá dias vindouros, devendo crescer
com o pé no chão, fazer política justa, responsável, voltada para a população e é o que tem
tentado fazer. Falou ser importante conhecer um pouco da história do município, da qual faz
parte, assim como os demais vereadores. Parabenizou o presidente pela decisão corajosa de se
lançar pré-candidato a Prefeito, ressaltando ser uma pessoa íntegra, de quem não tem o que falar,
assim como da Sra. Prefeita que tem trabalhado e concluído obras no município, dizendo que o
município precisa de pessoas que trabalhem com seriedade. Informou que no dia trinta de
setembro encerra período para declaração de ITR. Manifestou feliz por contribuir com várias
famílias no município, que tem gerado resultados positivos, dizendo ser gratificante, esperando
que muitos reconheçam seu trabalho, o que continuará fazendo, e agradeceu a oportunidade. Em
seguida o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, passou a presidência ao vicepresidente e fez uso da tribuna, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Pediu a
Deus proteção e sabedoria para fazer o trabalho voltado as pessoas que mais necessitam.
Mencionou ter feito algumas visitas, sendo muito bem recebido e reconhecendo o trabalho
prestado por este vereador, completando oito anos no cargo. Agradeceu a honestidade do viceprefeito Beto Dantas que retirou seu nome de candidatura para se unir ao PSC em um projeto
muito maior, assim como o Rodrigo Faleiro-PT, registrando agradecimento a membros e
simpatizantes deste partido que quis compor com o PSC, ficando definido na convenção do PSC
que viria a candidato na majoritária, agradecendo o apoio e a compreensão da Edileuza que
também retirou o seu nome e dará suporte a sua candidatura. Disse que não foi fácil, pois estava
lutando com pessoas de melhor condição financeira, dizendo não ser fácil está em uma
negociação tentando colocar uma proposta para consertar e fazer uma gestão bem melhor e
pessoas estão recebendo mensagens em WhatsApp com proposta de valores para que saiam
candidatos, dizendo que no celular pode fazer print, podendo provar que não está falando
besteira, mentira ou caluniando alguém, com proposta para que saíssem candidatos que teriam
ajuda. Disse ser difícil, mas graças a honestidade das pessoas, deixaram de pensar em si e pensar
em um projeto bem maior, bem mais amplo. Agradeceu e parabenizou a comunidade Aparecida
(Lote Dez) pela festa realizada, não podendo participar, pois naquela tarde e noite esteve na
vicinal do Ângelo e em outra situação. Disse ter ouvido nos convites que seria a décima oitava ou
décima nona festa da comunidade, mencionando que nesses quatro anos foi a primeira vez que
houve tão grande empenho da gestão nessa festa. Disse ainda que sempre questionou a respeito
dessas festas, pois não trás resultados para o agricultor, questionando a respeito de quantos mil
pés de cacau a gestora ajudou nesses quase quatro anos de mandato, quantos mil pés de pimentado-reino foi plantado neste município com acompanhamento técnico da atual gestão, quantos
sémen foi inseminado em vacas para melhorar o rebanho no município nesses quatro anos,
questionando o que foi feito de verdade para os agricultores nessa gestão. Falou que fazer uma
festa é fácil, porém questiona pelo incentivo a produção, mencionando quando brigaram nesta
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casa, no ano passado, para colocar ao menos um milhão e duzentos mil para a agricultura,
lembrando que o orçamento do gabinete é de quase dois milhões e meio, enquanto a agricultura
o valor é baixo, tendo sido falado que o pedido dos vereadores seria atendido, não sendo mudado
nada no orçamento para melhorar o investimento na agricultura, lembrando que segundo o
contador o recurso orçado dá basicamente para pagar o pessoal dessa secretaria, não dando para
investir. Referiu sobre o projeto do IDEFLOR trabalhado pelo Anselmo Burmann, do Santa Rosa, e
o Gleison Santos, o qual, no final dessa gestão a Prefeita pegou carona, dizendo que está ajudando
os agricultores, sugerindo que vejam se a Prefeitura pagou algum técnico ou se tem técnicos para
acompanhar os agricultores nesses quatro anos para melhorar questão de mudas. Falou ter
preocupação desde o inicio do governo, o que muitos podem dizer que preocupa-se por ser
candidato, dizendo que a primeira e a ultima missão designada pela Prefeita cumpriu, mas por não
ter atendido os caprichos dela e do marido na época, começou uma raiva por sua pessoa naquele
momento, citando que estava saindo um milhão e seiscentos mil reais para o município para
aquisição de equipamentos ou combustível, indo a Altamira, juntamente com o Gleison Santos,
com ordem da Senhora Prefeita e do seu marido para pegar o recurso em combustível, porém ao
chegar em Altamira foi orientado para que pegasse máquina, caso contrário o óleo seria gasto,
como foi vendido no passado, e na reunião, representando a Prefeita exigiu duas patrol, trazendo
o documento assinado e a Prefeita bateu a mão sobre a mesa que era para pegar em combustível
que máquina ela alugaria e precisava de combustível, dizendo que se desmanchasse o que havia
feito, não contasse mais com essa câmara e as duas máquinas estão no município. Falou que essa
situação fez com que tomasse posição de ser candidato, se assim Deus lhe permitir, não sabendo
se ganhará, mas irá concorrer, porque quanto vereador, vários pedidos foram feitos desde 2017 e
estão sendo atendidos em 2020, dizendo não ter paciência para se reeleger vereador e passar três
anos pedindo algo e ser atendido no quarto ano porque sabe o que é sofrimento em uma vicinal,
mencionando ter sido pedido em novembro de 2019, quando a Prefeita esteve na sua vicinal,
juntamente com o Secretário de Infraestrutura, chefe de gabinete e outros e se comprometeu de
até vinte de janeiro a máquina entrar naquela vicinal, o que não aconteceu; a comunidade reuniu
e deu uma melhorada no mês de junho na estrada e na última sexta-feira a máquina chegou na
vicinal, questionando se poderia esperar um compromisso do ano passado ser atendido agora, é
pedir em janeiro de 2021 e ser atendido em 2024, dizendo que por essas razões disponibilizou seu
nome para ser candidato, tendo o apoio do Beto Dantas – DEM, não com proposta de dinheiro,
mas por dias melhores, assim como o Partido dos Trabalhadores que também se juntou. Disse que
continuará vereador até o último dia deste ano, fará seu trabalho, qualquer projeto do Executivo
que for bom para o município estará empenhado; fará campanha limpa, não irá atacar adversário,
mas irá colocar os seus motivos para hoje não está do mesmo lado da maioria dos senhores
vereadores, a quem desejou sorte, ressaltando que com exceção sua e do vereador Vilmar que
não serão candidatos, todos os demais serão; espera que a comunidade avalie o trabalho de cada
um nesses quatro anos e se achar que merece, que retorne por mais quatro, tendo o eleitor o
poder de decidir e fazer o que é melhor; e estará apresentando seu trabalho, sua opinião,
ressaltando ter história nesse município. Desejou ótima semana, pedindo a Deus que todos
tenham um bom retorno aos seus lares, lembrando acidente ocorrido no final de semana com
jovem em nosso município, pedindo proteção e segurança, mas devendo evitar excessos para que
não possa provocar alguma situação, e agradeceu. A seguir passou a Ordem do Dia, passando a
votação do Requerimento nº 026/2020, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que
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requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a
instalação de 15 luminárias na Vila Bom Sucesso, neste município. O Relator da CCJ apresentou
parecer favorável pela tramitação do referido requerimento. Colocado em discussão. Ninguém
discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O Vereador Marcione Rocha Ribeiro
defendeu na tribuna o requerimento nº 026/2020. Colocado em discussão o Requerimento.
Manifestou-se a respeito o Vereador Denilson. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
Após o Senhor Presidente colocou em votação a ata da décima quinta Sessão ordinária. Aprovada
por unanimidade. Colocou em votação a ata da décima sexta Sessão ordinária. Aprovada por
unanimidade. Após 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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