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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2021. Aos vinte dois dias do mês de março do ano de 

dois mil e vinte um, 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 

Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Marcione Rocha Ribeiro-MDB – Presidente, Vereador 

Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB – Vice-presidente, Vereador Werles Santos Silva-Primeiro 

Secretário e Vereador Henrique Pereira da Silva Filho – PSC – Segundo Secretário. Presentes a 

Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues-MDB e os Vereadores 

Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Diones Gomes Dias (Capixaba) – MDB, Elenilson dos Santos 

Pessoa (Peteca) – PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB, Gilmar Freitas da Silva (Mazinho) – DEM, José 

Maria Alves da Silva (Zé Caruaru) – MDB e Orlando Messias de Souza – MDB. As dez horas e quinze 

minutos o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, agradecendo a Deus por estarmos com 

vida e saúde em mais uma sessão. Apresentou a pauta do dia. Agradeceu a pessoas presentes, 

destacando a presença do presidente do MDB no município, Sr. Guilherme de Jesus e os amigos 

Selton e Valter e demais pessoas presentes. Desejou boas vindas aos Edis, todos presentes, para 

dar andamento aos trabalhos. Mencionou que as duas últimas semanas foram tristes para o 

município, com algumas mortes, como do jovem Leandro Peratelli e do Sr. João Oliveira, pioneiro 

do município, em virtude do COVID. Lembrou que o Secretário de Meio Ambiente está entubado, 

pedindo orações por ele para que sua saúde seja restaurada e possa retornar com saúde, pedindo 

que o Senhor o abençoe e o proteja. Em memória as famílias Peratelli e Oliveira pediu um minuto 

de silencio, sendo incluído também, à pedido do Vereador Denilson, a família do Senhor João 

Ribeiro, que faleceu no final de semana. Após informou que alguns servidores desta Casa estão 

com suspeita de COVID, pedindo o cuidado redobrado, dizendo que está se reunindo porque há 

decreto que permite, mas cogita-se haver suspensão do atendimento público de todos os setores, 

sendo uma ação inteligente, o que irá ajudar, tendo em vista que a procura pelos órgãos públicos 

é muito grande, informando que do quadro da Prefeitura, cerca de sessenta por cento testaram 

positivo para o COVID, podendo pegar e não ter nenhum problema, mas pode ocorrer casos mais 

graves, e numa sessão como essa, se houver um infectado pode transmitir a mais pessoas. Após, 

passou aos pronunciamentos dos senhores vereadores na tribuna, concedendo a palavra a 

Vereadora Edna Silva Santos. Esta, cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas 

presentes, agradecendo-as pela presença. Registrou agradecimentos a Deus, por estarmos nesta 

Casa, de pé, quando se vive um momento de pandemia, quando muitas pessoas querem está de 

pé, vivas, pedindo a Deus que nos dê saúde para que possamos está lutando em prol de nosso 

município. Lamentou as perdas que ocorreram no município, destacando o Sr. João Oliveira e 

amigo Leandro Peratelli. Registrou visita feita ao Hospital Municipal, juntamente com os 

Vereadores Werles, Henrique e Raimunda, integrantes da Comissão de Saúde para averiguar 

informações que chegaram ao conhecimento dos vereadores, tendo sido bem recebidos pela 

Diretora do Hospital, Sra. Ilzana, para verificar a situação da ambulância que chegou recentemente 

ao município, através de emenda do Deputado Eraldo Pimenta, que segundo os motoristas há 

algumas situações que precisam ser revistas, a respeito do que o Vereador Henrique, como 

motorista, pode dar melhor esclarecimentos, necessitando conversar com o Secretário Municipal 

de Saúde, mas entendendo que uma ambulância nova não pode ficar parada devido algum 
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problema, sendo necessário que como comissão de saúde, bem como outros vereadores possam 

ajudar. Disse está colocando a situação não com o intuito de diminuir o secretário ou a direção do 

hospital, mas de se colocar como parceiros, capazes de ajudar a problemática, a qual acredita ser 

capaz de resolver. Falou que esse foi um trabalho de comissão de saúde, que também é educação, 

havendo algumas situações que precisam ser vistas nessa área. Colocou seu mandato a disposição 

para resolver essa situação, que acredita ser fácil de resolver. Referiu sobre mutirão do governo 

do Estado ocorrido no município, de atendimento a casos de COVID, tendo participado e como 

paciente, assim como os demais, foi bem tratada, tendo feito o teste, porque em meio a pandemia 

há a preocupação de já ter pego ou não, ou se vai pegar, o que causa grande medo, 

parabenizando a equipe que tratou os pacientes muito bem, sendo muito bem conduzido o 

processo, parabenizando o governo do Estado, governo municipal e principalmente a secretaria de 

saúde pelo bom atendimento. Registrou ter estado no sábado na Comunidade Novo Paraíso, dos 

Vereadores Evaldo e Henrique anunciando emenda de escola do Deputado Federal Airton Faleiro 

de um milhão e novecentos mil que já está empenhado para construção de escola na comunidade, 

cabendo ao poder Executivo fazer os tramites para que essa obra chegue na comunidade, escola 

pólo, que atende só na vila duzentos alunos e mais quinze escolas anexas, com média de trinta 

alunos cada, sendo uma escola que vai fazer diferença naquela comunidade. Ressaltou que o 

vereador Henrique acompanhou todo o processo, tendo um professor dito que há quinze anos a 

comunidade espera pela compra desse terreno e a construção dessa escola e naquela data estava 

realizando os dois sonhos com a compra do terreno e o recurso para construção da escola, 

dizendo ficar feliz por intermediar, e que as vezes faz críticas ao governo, mas no sentido de 

acertar, de melhorar, porque gosta do município e jamais irá desviar uma emenda para a cidade 

porque mora aqui, acreditando que uma coisa que o Partido dos Trabalhadores fez este ano foi 

destinar essa emenda para a BR 163. Disse ser festa, não estando preocupada se vai aparecer ou 

não, mas o trabalho tem que chegar e continuar, dizendo que o desafio do vereador é ir buscar, a 

prefeita executar o serviço e festejar juntos a vitória. Desculpou-se por ter se alongado e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Elenilson dos Santos Pessoa (Peteca), quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas. Referiu sobre as duas 

últimas semanas de perdas de pessoas amigas e conhecidas, como Leandro Peratelli, que tinha 

muito a contribuir com o município e o Sr. João Oliveira, solidarizando-se com as famílias. Referiu 

sobre o falecimento do Sr. João Ribeiro, morador desta cidade, mas com propriedade na Vicinal 

Poeirinha, não sabendo a causa da morte, e registrou sentimentos aos familiares. Mencionou ter 

acompanhando a limpeza das ruas, parabenizando a equipe de infraestrutura e o Secretário Gilson 

Macedo pelo serviço. Esteve ainda acompanhando os trabalhos na vicinal Sessenta onde 

estiveram os Vereadores Raimundo e Diones (Capixaba) dizendo que a comunidade fica contente 

com a presença do Vereador, parabenizando a equipe da infraestrutura pelo serviço. Cobrou a 

respeito de rua (trav. 240 sul) e rua conhecida como rua do finado Claudir que estão em situação 

precária, pedindo providencias ao Secretário de infraestrutura. Registrou agradecimentos a Deus 

pela vida e saúde. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. O Senhor Presidente cumprimentou 

os amigos Jeferson, Diego, Carina, Bel e Pedro e desejou que sintam-se bem e passou a palavra ao 

Vereador Gilmar Freitas da Silva (Mazinho). Este, na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Manifestou gratidão a Deus pela vida e saúde. Lamentou pelo momento triste no 

município, de percas, de preocupação pela saúde. Falou que tem dialogado com os colegas desta 

casa, preocupados com as muitas demandas, inclusive com os secretários e a chefe do Poder 
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Executivo Municipal e consegue entender que o momento é de harmonia, união e parceria neste 

município, como entendeu em conversa com o secretário de infraestrutura, sendo um momento 

crítico, de pandemia e inverno muito complicado com as chuvas estragando as ruas e vicinais, 

havendo muita demanda, sendo necessário a união de todos. Falou que sempre se colocou a 

disposição dessa parceria, parabenizando a vereadora do Partido dos Trabalhadores que abraçou a 

emenda parlamentar do seu partido, o Deputado Federal Airton Faleiro, levando emenda para a 

Vila Novo Paraíso, tendo acompanhado o anuncio e visto a felicidade dos moradores, e mesmo em 

meio a dificuldades as coisas vão dá certo, parabenizando o Senador Zequinha Marinho –PSC que 

colocou emenda de uma praça para aquela comunidade, trazendo alegria e esperança para a 

comunidade, parabenizando-o através do Vereador Henrique, dizendo da importância do diálogo 

do vereador com a comunidade. Disse que está para colocar projetos, planejamentos e 

requerimentos, ressaltando a demanda a respeito da regularização fundiária, situação de 

moradores agravados pela situação que vem se arrastando desde 2008, já tendo chamado para 

várias conversas nesta Casa, colocado seu nome e feito pedido para se criar uma comissão de 

regularização fundiária Cachoeira Seca, sendo uma demanda difícil, mas não impossível, 

mencionando ter convidado mais vereadores, mas a situação da estrada era difícil, entendendo 

que não puderam participar, conseguindo ir a cidade de Uruará, onde conseguiram fazer contato, 

reunindo associações, prefeito e vereadores e viram o inicio de um trabalho que precisa correr 

contra o tempo. Ressaltou ser um morador agravado dentro da área da cachoeira seca, sendo 

necessário fazer compromisso com a regularização fundiária o quanto antes, situação que já 

repassou ao presidente e também aos vereadores, precisando amparar a situação do produtor 

rural, pois entende que regularizando o produtor este município irá andar quase que com suas 

próprias pernas, pois a terra é produtiva, tem clima bom, sem alagamento ou seca, precisando vê 

a situação e dá andamento através desta Casa, e agradeceu. A seguir o Senhor Presidente 

cumprimentou o Senhor Careca da borracharia, desejando boas vindas e passou a palavra na 

tribuna ao Vereador Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu, em nome dos moradores, os vereadores que estiveram no dia 

vinte de março na comunidade Novo Paraíso, sendo: Diones, Raimunda, Werles, Gilmar e Edna 

Silva. Referiu sobre o projeto do Distrito de Novo Paraíso, o qual está encadernado, assim como 

havia dito ao senhor presidente e na próxima semana trará a esta Casa para que seja apreciado e 

vê o que se pode fazer. Mencionou que sábado passado foi um dia de festa para a comunidade 

Novo Paraíso e de felicidade para este vereador, isso porque o projeto da Escola Padre Antônio 

saiu através de emenda parlamentar do Deputado Federal Airton Faleiro. Lembrou que 

anteriormente quando o Deputado Estadual Eraldo Pimenta esteve na Comunidade Novo Paraíso, 

juntamente com o Chefe de estado uma “turma” não deixou a Prefeita e o Deputado subir para 

assinar uma emenda parlamentar para dá a ordem de serviço, dizendo que o dia vinte de março 

será histórico para a comunidade, de união, a respeito do que irá conversar com o assessor 

jurídico para torná-lo um dia especial para a comunidade, ressaltando que o povo que recebia a 

Prefeita Municipal, assim como o vice-prefeito muito mal, chegando o momento em que para ir a 

comunidade precisava de segurança e até de polícia para que pudessem andar na região, e 

enquanto morador e vereador pedindo paz, pedindo calma e no dia vinte de março muito se 

alegrou pela união da comunidade, recebendo com alegria a prefeita municipal. Mencionou ter 

levado o gerente do BASA para falar sobre projetos e convidou todos os moradores do Novo 

Paraíso, pois prega a união. Falou que Placas tem uma prefeita guerreira, batalhadora e que saiu 
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muito feliz da região, assim como os vereadores que ali estiveram. Finalizando ratificou a 

necessidade de união para que possam levar mais benefícios para a região, como já tem sido feito 

através de seus pedidos. Agradeceu a presença de todos e a oportunidade. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Diones Gomes Dias (Capixaba), quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Registrou agradecimentos a Deus por estarem presentes, depois de tantos problemas, tantas 

perdas de colegas, pedindo a Ele proteção. Mencionou ter estado no domingo fazendo visitas, as 

quais foram muito produtivas, estando na vicinal 240 sul onde o povo está satisfeito pelo serviço 

realizado e no período da tarde esteve na vicinal sessenta, à pedido de moradores e tendo o 

secretário informado, a quem agradeceu, tendo feito pedido e a prefeita atendeu, estando 

satisfeito e mais ainda estão os moradores que precisam dessa parceria para que os trabalhos 

aconteçam, ressaltando que os moradores daquela vicinal lhe depositaram grande confiança, 

tendo sido o vereador mais votado nessa vicinal e todos os ramais. Falou que na campanha 

sempre falava a esses moradores que estaria dedicado a eles sempre que precisasse e estará 

sempre presente para ajudar aqueles moradores. Referiu sobre os demais pedidos, onde tem 

pedidos e parceria a respeito do que sempre tem procurado manter o diálogo com a Senhora 

Prefeita. Referiu sobre visita a comunidade Novo Paraíso, à convite do Vereador Henrique, onde 

há a necessidade de uma escola com urgência, tendo sido acertado a compra do terreno e 

discutido vários outros assuntos e a comunidade só tem a ganhar, colocando-se a disposição para 

está lá ajudando sempre que for necessário, pois deve-se trabalhar em união. Falou que quando 

trabalha em equipe tem mais força, o povo acredita mais, mencionando ter comentado com a 

senhora Prefeita sobre a vicinal Macanã, a qual informou que em breve iniciará serviço naquela 

vicinal, pedindo aos moradores que tenham um pouco de paciência que chegará a vez de serem 

atendidos. Referiu a respeito de ponto crítico na vicinal 235 sul, o qual irá repassar ao secretário  

municipal para colocar no cronograma de trabalho para que possa atender, pedindo aos 

moradores um pouco de paciência, pois as vezes quando faz o serviço, chove e atrapalha, mas a 

situação será atendida. Pediu a proteção de Deus e sabedoria para lidar com os problemas no 

município, e agradeceu a oportunidade. O Senhor Presidente cumprimentou o Senhor João 

Monteiro e passou a palavra na tribuna ao Vereador Henrique Pereira da Silva Filho. Este, 

cumprimentou Vereadores e população presente. Ressaltou a alegria em usar a tribuna desta Casa 

para falar de coisas concretas e que estão acontecendo em nosso município, dizendo não ter sido 

eleito para brigas e nem fazer desafios, mas para trazer condições, recursos, correr atrás, 

fiscalizar, pois este é o papel do vereador. Falou que os moradores do Novo Paraíso são um povo 

humilde, tranquilo, não havendo ação nesse momento, ao contrário, onde a Prefeita sempre foi 

bem recebida, não havendo dois grupos naquela localidade, dizendo que a política tem um fim e 

passado a eleição acabou o palanque e forão eleitos para fazer para o povo, para responder pelo 

povo da comunidade e da cidade, razão pela qual coloca seu mandato a disposição do povo, para 

somar e construir um município melhor. Louvou a Deus por em três meses já terem a conquista do 

terreno comprado para construção da escola naquela comunidade.  Louvou ainda pela vida da 

vereadora Edna por ajudar juntamente com o Deputado aquela comunidade com recurso para 

construção do colégio, dizendo ao vereador Evaldo que precisa dessa força, pois é com união que 

precisam somar, não com briga, dizendo que a política passou e precisam de solução para resolver 

os problemas do município. Agradeceu a Prefeita Municipal pela decisão tomada com a 

comunidade, destinando também o terreno para construção da praça, cuja emenda de 

quatrocentos mil reais foi do Senador Zequinha Marinho, parabenizando-o. Informou que na 
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próxima quarta-feira a prefeita Municipal iniciará a construção de elevado da caixa d`água, razão 

pela qual fica alegre, como acredita o vereador Evaldo também esteja, devendo se unir para que 

as coisa aconteçam naquela comunidade e também em todo o município, pois é vereador de todo 

o município, não somente da sua comunidade, tendo recebido votos em todo o município, razão 

pela qual defenderá em toda a sua extensão. Pediu a ajuda e força do Senhor Presidente, assim 

como dos senhores vereadores, dizendo de sua alegria, por ter apenas três meses de mandato, 

mas buscando benefícios, ressaltando residir na comunidade há sete anos e desde então ajuda 

com sua força financeira.  Parabenizou o povo, a prefeita Raquel e vereadores, dizendo que assim 

que irão vencer as lutas, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador José Maria Alves da Silva 

(Zé Caruaru), quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. 

Parabenizou a Vereadora Edna pela contribuição que está dando a Vila Novo Paraíso com emenda 

que vai atender o anseio daquela comunidade com a construção da escola, agradecendo ainda ao 

Vereador Henrique pela recepção aos vereadores que estiveram na localidade, ao governo 

municipal e todos que estiveram presentes dando o pontapé inicial para construção de obra tão 

desejada pela região, região que até então comentava-se que era esquecida pelos governos do 

município, mas onde o atual tem atuado, mencionando que essa obra será de grande serventia 

para a população da região. Ressaltando o momento que estamos passando, de pandemia, que 

tem ceifado a vida de muitos pediu a população e vereadores que comece a contribuir para a 

diminuição desses números que tem sido crescente, de pessoas infectadas e de pessoas que tem 

falecido, pois vê que a população não tomou medo desse vírus, vendo que muitos fogem do vírus 

nas ruas, mas se reúnem nos fundos dos quintais e nem percebem que levaram a doença para 

seus familiares e amigos e vidas foram perdidas. Disse ter visto a secretaria de saúde e vigilância 

sanitária trabalhando, orientando as pessoas a fazerem uso da máscara, pedindo para ficar em 

casa e neste caso, não é deixar de trabalhar, mas que não saia se não houver necessidade à rua, 

que não vá visitar um vizinho sem necessidade, pois são essas atitudes que tem espalhado esse 

vírus e levando à óbito muitos munícipes como Leandro Peratelli e do Senhor João Oliveira, 

ratificando pedido para que a população possa tomar mais cuidado, que respeite os vizinhos, 

familiares e não espalhe esse vírus. Disse que cogita-se de haver no município a nova cepa, pois 

tem se agravado não só em pessoas de idade, mas em todas, como o amigo Leandro Peratelli, 

dizendo que não vai adiantar a equipe da saúde fazer um trabalho que tem feito, não vai adiantar 

os profissionais do posto de saúde trabalhar arduamente para prestar um serviço se a população 

não se cuidar, tendo visto a equipe do posto de saúde, médico, enfermeiros, técnicos, motoristas, 

todos sobrecarregados, tendo enfermeiro tirando plantão de até quarenta e oito horas para suprir 

o atestado de outro que tirou licença, e os técnicos tirando plantão de vinte e quatro horas e 

depois viajando para outros municípios para transferir pacientes, tem visto esses funcionários 

cansados, sobrecarregados e mesmo assim não desistem, ressaltando como já falado na sessão 

passada, que o salário que ganham nesse trabalho poderiam ganhar em qualquer outro emprego, 

mas são dedicados, tem responsabilidades e amor ao próximo, crendo que muitos deles mesmo 

que não fossem da área da saúde estariam trabalhando voluntários, dizendo serem dedicados e 

merecer o respeito de todos e demonstrar respeito não é só em rede social e nem bater 

continência de longe, mas evitar sobrecarregar essa equipe, evitando a proliferação dessa doença. 

Disse que por ter trabalhado na saúde e conhecer as dificuldades pediu aos nobres colegas, assim 

como os munícipes que respeitem os funcionários da saúde, que compreendam as dificuldades da 

saúde e quando tiver um problema que chame a direção, a coordenação, secretário ou superiores 
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e esclareça e converse sobre o que está acontecendo para que seja apurado, mas que evite expor 

em redes sociais, evite postar algo que denigra a imagem da saúde do município, pois essa equipe 

tem trabalhado incansavelmente, dando a própria vida para salvar a de outros, dizendo que 

muitas vezes se propaga história que não é verdade, pedindo que se respeite a equipe da saúde, 

que havendo algum caso, faça a denúncia,  seja a esta Casa ou ao secretário de Saúde para que 

seja apurado. Pediu a atuação da saúde no acompanhamento desses trabalhos para que passe 

confiança a população para que esta entenda que tudo está sendo repassado com clareza. 

Enfatizou que ocorreram percas irreparáveis no município, pedindo a toda população do 

município orações pelo atual secretário de Meio Ambiente, Sr. Zé Ramalho com quem trabalhou 

no governo passado na saúde municipal, esperando em Deus que retorne com saúde. 

Prosseguindo falou que apesar das dificuldades que o município vem passando com a quantidade 

de chuvas e o que tem acontecido em nossos travessões e ruas, mas tem se prevenido, atendido 

as orientações e ficado o máximo possível restringido em sua residência, pois qualquer um pode 

ser contaminado, estando a disposição em seu telefone, sempre a disposição deste município e 

havendo necessidade irá visitar, procurar resolver as situações, mas o que puder fazer para evitar 

de levar contaminação ou se contaminar fará, e agradeceu. O Senhor Presidente cumprimentou 

seu irmão, amigo suplente PSDB João Batista e amiga Luzinete e passou a palavra na tribuna ao 

Vereador Orlando Messias de Souza. Este cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Falou 

da satisfação de está nesta Casa, ressaltando que tem alegria, mas também tristezas, conforme já 

foi colocado nesta Casa, pelos óbitos que aconteceram no município, destacando Leandro 

Peratelli, João Henrique e Sr. João Oliveira. Falou a respeito do comodismo das pessoas em não se 

prevenir desse vírus, mencionando a situação que se encontra o Senhor conhecido por Zé raio-x, 

que ajudou salvar muitas vidas e agora está precisando das orações de todos, sendo um parceiro, 

do qual precisam para ajudar a conduzir os trabalhos neste município, ressaltando está à frente da 

Secretaria de Meio  Ambiente. Enfatizou ter se mantido mais ausente, na propriedade rural, em 

virtude da pandemia tendo em vista ser do grupo de risco e mesmo tendo pego corona vírus, sabe 

que não está imune e considerando que a vacina ainda não está disponível deve ter cuidado. Falou 

que é válido fazer campanha para pedir que o povo pare com festinhas de fundo de quintal 

porque está levando o vírus para os familiares que estão em casa que podem não sair à rua, 

havendo um aumento grande de casos no município. Falou que hoje na tv o assunto é corona 

vírus, nesta Casa a mesma coisa, dizendo ser a realidade atual vivida há mais de um ano, as coisas 

paradas, o país voltando à miséria e o recurso que o governo federal tem repassado para o povo 

não resolve o problema, dizendo que o que o povo quer é trabalhar, progredir e ter saúde. 

Agradeceu as pessoas presentes, e a oportunidade. Em seguida foi a tribuna a Vereadora 

Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Registrou agradecimentos a Deus por estarem vivos e sem nenhum parente perdido, mas com 

vários óbitos no município, tendo tornado-se praxe todas as segundas registrar sentimentos a 

familiares enlutados e na presente data registrou sentimentos aos familiares do jovem sonhador 

Leandro Peratelli e a família da Célia, pela perca de seu patriarca, Sr. João Oliveira. Falou que cada 

um que parte leva consigo parte da nossa história, sendo percas irreparáveis para o município e 

parece está vivendo uma interrogação o tempo todo, sem perspectiva, devendo ser realistas, 

estando há um ano nessa pandemia, sempre com esperança no amanha, devendo esperar por dias 

melhores, mas a dúvida é muito grande. Referindo-se a situação do COVID no município 

parabenizou a equipe do governo do Estado que esteve na quinta e sexta fazendo trabalho, 
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constatando noventa e sete casos positivos, parabenizando a equipe pelo trabalho para mostrar a 

realidade que o município enfrenta, pois ainda há pessoas que acham que tudo isso são políticas 

partidárias enquanto vidas estão sendo ceifadas por esse vírus, parabenizando a equipe da saúde 

municipal, do governo do Estado e a gestão municipal que abraçou essa causa. Mencionou ter 

estado na Vila Novo Paraíso assim como outros vereadores, Prefeita e secretários acompanhando 

o trabalho da realização de um sonho, conforme ouviu de moradores que disseram está confiantes 

que agora dará certo, dizendo da satisfação por vê a esperança daquele povo pela construção da 

Escola Padre Antônio, de uma praça e de um elevado para caixa d`água naquela comunidade, 

tendo sido mapeado. Ressaltou que a vereadora Edna acompanhou emenda do Deputado Airton 

Faleiro, o Vereador Henrique a emenda do Senador Zequinha Marinho e a Prefeita Municipal 

dando sua parcela de contribuição, o que mostra gestão com competência e responsabilidade, não 

importando as bandeiras partidárias, mas sim que quer fazer gestão para todos, o que a prefeita 

municipal tem feito, tendo abraçado as emendas do Deputado Federal Airton Faleiro, do PT e do 

Senador Zequinha Marinho, do PSC, da mesma forma que recebe de todos e executa e com isso 

quem ganha é o município e toda população, ressaltando ter ouvido de um professor aposentado 

que está tão feliz porque vai realizar o sonho da comunidade, mesmo não estando mais exercendo 

a profissão está feliz porque os colegas de trabalho vão poder usufruir de um ambiente de 

qualidade que o aprendizado possa fluir com mais felicidade. Parabenizou o Vereador Henrique 

pela recepção, parabenizando também o Vereador Evaldo e toda equipe de governo que esteve 

no local nesse pontapé inicial dessas grandes obras para a comunidade. Esclareceu a respeito de 

ambulância mencionada pela Vereadora Edna, que segundo a Diretora do hospital informou o 

carro será levado para a empresa na quarta-feira, sendo uma questão de logística, devendo 

retornar ao município para prestar trabalho a comunidade. Disse ter ficado feliz por terem feito o 

trabalho que compete aos vereadores. Desejou a todos excelente semana. Falou que as cobranças 

continuam ao Secretário de Infraestrutura para reparos emergenciais, considerando o inverno 

está bem rigoroso e as estradas vicinais prejudicadas, mas continuará cobrando trabalho para as 

vicinais que se encontram intrafegáveis, dizendo que a cada rio que enche ou cratera que se abre 

no meio da rua alguém filma e manda para os vereadores e estes estão aqui para fazer as 

cobranças com compromisso e responsabilidade. Agradeceu a todos presentes. Pediu a Deus 

bênçãos de saúde a todos e principalmente aos que estão internados, destacando a situação do 

senhor Zé raio-x, para que possa retornar as suas atividades com saúde, e agradeceu. A seguir o 

Senhor Presidente cumprimentou o amigo Romário e passou a palavra ao Vereador Werles Santos 

Silva. Este, na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. 

Manifestou gratidão a Deus por essa manhã de segunda-feira e mais um dia de trabalho nesta 

Casa. Agradeceu porque mesmo diante de toda tribulação que se vive o mundo tem a 

oportunidade de está nesta Casa em mais um dia de trabalho. Ressaltando todas as demandas 

relatadas pelos senhores Vereadores falou que sua agenda também não é diferente, pois o 

vereador no seu dia a dia é muito cobrado pela população, com o que concorda, pois foi eleito 

para fiscalizar, legislar e buscar melhorias para cada morador do município. Mencionou ter estado 

visitando a vicinal 235 norte, onde tem requerimento aprovado, acompanhando alguns trabalhos, 

tendo conversado com o secretário de Infraestrutura o qual respondeu dizendo que em breve 

estará atendendo a demanda daquela região, onde há ponte que se encontra em situação 

precária. Mencionou ter estado ainda na Vicinal 240 norte, onde também tem requerimento para 

recuperação da estrada e continuação da estrada que dá acesso ao água boa, sendo um sonho dos 
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moradores da região e como vereador o dever é cobrar por melhorias para que os produtores 

possam escoar a produção com mais facilidade. Referiu sobre visitas feita as comunidades, como 

com o vereador Diones esteve visitando alguns bairros a pedido dos moradores, dizendo que a 

demanda é grande, que quando sai para fiscalizar um problema e esbarra em quatro ou cinco ao 

mesmo tempo, porém disse que esse é o trabalho do vereador, fiscalizar e cobrar ações do 

governo municipal e secretariado, e visitaram também a obra do estádio/campo de futebol, obra 

muito desejada pelos moradores do município. Referiu sobre visita a comunidade Novo Paraíso, a 

convite do Vereador Henrique, juntamente com outros vereadores, dizendo da importância e 

necessidade das obras para a comunidade, sendo uma escola, emenda do Deputado Federal 

Airton Faleiro e uma praça, emenda do Senado Zequinha Marinho, parabenizando a comunidade 

pelas benfeitorias, assim como os representantes da região e o governo municipal por ter estado 

na comunidade firmando compromisso com a população. Informou que no ano de 2019, 

juntamente com o então vice-Prefeito Beto Dantas e vereadores Marcione, Nelson e José 

Sandeney, assinou oficio encaminhado ao Deputado Hilton Aguiar pedindo a construção de uma 

agencia do BANPARÁ no município, tendo o deputado apresentado em assembleia  e firmado o 

compromisso que o município seria contemplado com essa agência bancária até final de 2021 ou 

2022, sendo o dever do vereador cobrar e apresentar os projetos a comunidade, agradecendo o 

empenho da Prefeita Municipal no sentido de trazer essa agência para o município, ressaltando 

ser um sonho dos moradores que tenham outras agências em nosso município. Informou sobre 

visita da Comissão de Saúde ao Hospital Municipal, sendo recebidos pela Diretora Ilzana, 

ressaltando a situação da saúde no município, onde funcionários já perderam a vida, assim como 

pessoas do município que também foram a óbito e outros que estão internados como o Zé raio X e 

seu sogro e o amigo Alessandro. Parabenizou as pessoas que acompanham os trabalhos desta 

Casa, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da 

Silva, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre a 

situação do Secretário de Meio Ambiente Sr. Zé raio x que encontra-se internado com Covid, 

pedindo orações pela saúde do mesmo. Registrou condolências pelo falecimento do amigo 

Leandro Peratelli, vítima do COVID. Referiu sobre rotina de trabalho no decorrer da semana, 

enfatizando ter estado com o Vereador Elenilson (Peteca) na vicinal da sessenta, onde a prefeitura 

está fazendo empiçarramento dos pontos críticos e das ladeiras, parabenizando a gestão pelo 

trabalho que está sendo bem feito. Esteve na vicinal Cinquenta e Nove, onde, em virtude da 

última chuva danificou a cabeça da ponte, necessitando de serviço para que não perca toda a 

ponte, tendo o Secretário ido na presente data ao local verificar a situação, a respeito da qual os 

moradores estão bastante preocupados, esperando que a situação seja resolvida. Referiu sobre 

iluminação pública, ressaltando ter sido feito um bom trabalho na frente da cidade com lâmpadas 

de led, necessitando da continuidade do serviço nos bairros, para que melhore a situação da 

segurança, pois os bairros estão muito escuros. Fez das palavras do vereador José Maria as suas, 

no que diz respeito as pessoas que trabalham na unidade de atendimento do COVID, pedindo que 

seja revista a situação  desses funcionários, assim como a remuneração, acreditando que não está 

sendo fácil e precisam valorizar para que possam prestar melhor atendimento as pessoas que 

procuram atendimento. Pediu a Deus que nos abençoe nesta semana, nos proteja e nos conceda 

uma semana abençoada, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Manifestou preocupação com 

as noticias que tem recebido em decorrência dessa doença que tem assolado o município e todo o 
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país, considerando está com a idade um pouco avançada, preocupando-se também por ver amigos 

passando necessidades, nem sempre sendo possível ajudar, a não ser em oração, dizendo que 

uma coisa é certa, que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, permitindo para que o povo 

se achegue a seus pés e reconheça que Ele é o dono do ouro e da prata, rei dos reis, médico dos 

médicos e aquele que resolve os problemas quando é buscado. Referiu ter estado na vicinal Pulu e 

na Cinquenta e oito solteira. Referiu ainda sobre as perdas de pessoas do município, mas também 

triste com a morte do cantor e vereador Lázaro, dizendo que poderia ser qualquer um de nós, 

situação que é difícil de entender, dizendo que somente Deus para ter misericórdia de todos. Disse 

que a situação é complicada fazendo-se necessário que o povo faça uso da máscara e tome os 

devidos cuidados, que evite aglomerações, manifestando preocupação por ouvir que em Altamira 

está com cem por cento de lotação e que em Uruará tem pessoas morrendo por falta de oxigênio, 

sendo necessário essa conscientização no município, caso contrário aqui também vai começar 

morrer pessoas por falta de oxigênio, citando caso de uma senhora em transito que faleceu no 

posto do COVID, razão pela qual a população precisa se policiar, mencionando está ficando um 

pouco mais em casa, fazendo o que é necessário para manter o distanciamento, citando que sua 

funcionaria está afastada com COVID e vê muitos funcionários público preocupados, e a doença 

não está escolhendo idade, cor, sexo, com ou sem dinheiro e alguns casos a pessoa acha que não 

tem um problema de saúde e a situação acaba se agravando, destacando a situação do Zé raio-x, 

que os deixa apreensivo. Ao senhor presidente falou que deve-se verificar a possibilidade, se 

houver necessidade, de fazer as sessões virtual, assim como resolver a situação da mesa, 

considerando ter aumentado dois vereadores para que possam ficar melhor acomodados. Falou 

ser momento de começar trabalhar a revisão de cargos e salários deste município, pois sabem que 

várias áreas do município estão com salários defasados, devendo cobrar do Executivo Municipal 

essa situação, já que compete a esse, rever, para quando as coisas retornarem a normalidade já 

esteja organizado. Disse está para somar. Pediu paciência aos munícipes, pois são sabedores que 

está chovendo muito, pois reclama porque não passa máquina, mas quando passa reclama porque 

está estragando a rua. Disse que está se melhorando, mas não pode colocar material nesse 

período. Falou que por enquanto está sendo feito a limpeza, precisando da conscientização dos 

munícipes, precisando está juntos de mãos dadas, e agradeceu. A seguir passou o Senhor 

Presidente, Vereador Marcione Rocha Ribeiro a presidência ao vice-presidente e fez uso da 

palavra na tribuna, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. 

Registrou agradecimentos a Deus pela oportunidade de estarmos nesta Casa. Falou que assim 

como os senhores Vereadores fizeram prestação de contas semanal também o fará. Mencionou 

que no decorrer desses últimos quinze dias fez ações no município. Agradeceu a vereadora Edna e 

Vereador Werles que o acompanharam em reunião na vila 221 (Bela Vista) com diretoria da 

comunidade e alguns moradores, quando discutiram  a respeito de local para construção de 

quadra poliesportiva, uma emenda do Deputado Eraldo Pimenta, ressaltando ter sido uma 

promessa de campanha feita àquela comunidade de que brigaria por essa obra naquela 

localidade, agradecendo o Deputado que torna essa promessa realidade, tendo recebido 

mensagens de muitas pessoas daquela comunidade gratos por ter ido a reunião, por ter 

participado daquele momento para a vida da comunidade.  Enfatizou haver destinação de asfalto 

para, abastecimento de água e solicitação através de requerimentos de lixeiras e limpeza das ruas 

da Vila Bela Vista, dizendo que como representante e vereador mais votado naquela localidade 

tem compromisso com aquele povo, de está representando e atendendo as perspectivas desses. 
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Referiu sobre o Banpará, informou ter sido protocolado o pedido em 2019 no gabinete do 

Deputado Hilton Aguiar e nesta semana viu vídeo do deputado com o gerente geral dessa 

instituição financeira dando garantia do banco em Placas e no município de Uruará. Parabenizou o 

Partido dos Trabalhadores na pessoa da Vereadora Edna Silva pela emenda do Deputado Airton 

Faleiro que torna possível a realidade de sonho dos moradores da Vila Novo Paraíso que é a 

conquista de uma escola, ressaltando está no décimo ano consecutivo de vida pública e desde o 

primeiro que ia àquele local e via o povo estudando em casa de madeira, local quente e sem 

nenhum conforto para os alunos e funcionários, dizendo da importância quando se vê os 

vereadores no local, juntamente com o vereador Henrique que de um ato de inteligência 

desmontou e saiu do palanque eleitoral, o que é isso que o vereador precisa fazer, defender uma 

bandeira única, que é o trabalho. Parabenizou o vereador Henrique, informando que também tem 

praça que levará para a região. Ressaltou que o Deputado Airton já tem outras emendas para o 

município, como uma ambulância enviada no ano de 2014 para socorrer o município naquela 

época, parabeniza-o por essa ação. Parabenizou ainda o governo municipal, pois em todas as 

emendas tem a contrapartida do município e no caso da emenda para construção da escola, o 

município entrou com o terreno para construção da obra. Chamou atenção de todos para o tempo 

de pandemia, de momentos difíceis que o município atravessa, concordando com o vereador 

Denilson quando disse que as vezes se sente desmotivado, quando vê pessoas sonhadoras com 

um futuro pela frente vindo à óbito, situação que mexe com qualquer um, deixando as vezes sem 

rumo, mas precisando seguir. Falou à comissão de saúde que solicite ao secretário de saúde 

valorização dos técnicos de saúde, principalmente aos que estão trabalhando na linha de frente de 

combate ao COVID, ressaltando que ouve-se falar que o município teve perca de recurso na 

educação, porém disse que na verdade o  município não teve perca de recurso nenhum, teve 

apenas um redirecionamento de recurso, o que deixou de vim para a educação está vindo para a 

saúde e é preciso ver o efeito da aplicabilidade desse recurso e esse efeito precisa vim na 

valorização dos profissionais daqueles que estão colocando suas vidas em risco para ganhar mil e 

duzentos reais, o que considera um vergonha, o que se consegue tirar em um mês com cinquenta 

galinhas poedeiras, e a pessoa sair de sua casa para um plantão de vinte quatro horas e ganhar mil 

e duzentos reais é vergonhoso. Cobrou ao secretário municipal de Saúde que tenha ao menos um 

mínimo de sensibilidade com esses profissionais que deixam seus familiares em casa para prestar 

um serviço para toda população, que estão colocando suas vidas em risco pelas nossas famílias e 

precisam de valorização e atenção especial, considerando o quanto se fracionou as coisas e ainda 

mais para se está á frente de equipe de COVID. Falou que irá fazer cobrança ao secretário para que 

seja valorizado os profissionais da saúde deste município, não somente os que atuam no 

atendimento aos casos de COVID, mas todos os profissionais que atuam na saúde, pois todos 

estão colocando suas vidas em risco, o que não irá diminuir  com aumento, mas é uma forma de 

respeito e valorização. Falou que precisamos defender esse governo, precisando ser parceiros em 

ações positivas, mas também é preciso ser agente de cobrança, não colocar vendas nas vistas e 

deixar de cobrar o que é direito, dizendo que o mandato foi outorgado pelo povo, a quem devem 

respeito e precisam agradar, não precisando e nem devemos posicionar mandato para agradar 

secretário, Executivo ou Deputado, mas precisamos que o mandato vá ao encontro com as 

necessidades do povo que é quem no período eleitoral estará ao seu lado e garantirá uma 

continuidade de mandato nesta Casa, é quem dará segurança de continuidade na vida pública e os 

agentes políticos prefeito e secretários são apenas parceiros de trabalho e o executor de ações de 
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cobranças feitas por parte desta Casa. Falou que estará levando as cobranças feitas nesta Casa ao 

conhecimento dos respectivos secretários e prefeita. Ressaltou ter solicitado ao Secretário de 

Infraestrutura uma ação emergencial na vicinal Poeirinha, onde falta pouco para carro pequeno 

não passar e mais para frente será necessário outras ações, dizendo ao vereador Elenilson que 

estarão juntos nessas cobranças para que esses serviços sejam feitos o mais rápido possível 

naquela localidade. Pediu a proteção de Deus, sabedoria e saúde para continuar seguindo e 

lutando, e agradeceu. Após passou à Ordem do dia, apresentando o Senhor Presidente os 

seguintes requerimentos: Requerimento nº 002/2021, de proposição das Vereadoras Raimunda 

Nascimento Rodrigues e Edna Silva Santos, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da estrada Vicinal Santa Rosa, neste 

município; Requerimento nº 006/2021, de proposição do Vereador Diones Gomes Dias, que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a 

recuperação da ponte (do igarapé do Val) e que realize uma operação de empiçarramento e tapa 

buracos dos ramais Água Fria, Alagado e Poeirão da Vicinal 60 (sessenta), neste município; 

Requerimento nº 009/2021, de proposição do Vereador Diones Gomes Dias, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação das ruas da 

vila Ouro Verde, neste município; Requerimento nº 034/2021, de proposição da Vereadora 

Raimunda Nascimento Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências, o mais breve possível, a recuperação e empiçamento da estrada 

vicinal Mirasselva, neste município; Requerimento nº 040/2021, de proposição do Vereador 

Henrique Pereira da Silva Filho, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a recuperação e empiçarramento da estrada vicinal do Codó, km 

167, BR 163, neste município; Requerimento nº 041/2021, de proposição do Vereador Henrique 

Pereira da Silva Filho, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a construção de ponte sobre o rio Água Branca, reforma da ponte sobre o rio 

Água preta e recuperação da vicinal Galvão, BR 163, neste município; Requerimento nº 046/2021, 

de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Educação, providências necessárias para a reforma de três escolas 

localizadas na vicinal Arrependido, neste município; Requerimento nº 047/2021, de proposição do 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências necessárias para a construção de duas pontes localizadas próximo a 

propriedade do senhor conhecido por Massa Bruta, na vicinal Arrependido, neste município; 

Requerimento nº 050/2021, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, que requer a 

Prefeita Municipal, ao Secretário de Infraestrutura e ao Deputado Estadual Eraldo Pimenta para 

que intervenha junto ao Governo para a conclusão do Sistema de Abastecimento de Água na 

Comunidade Nova Esperança (antiga Vila Seca) e da Comunidade São Miguel, neste município; e 

Requerimento nº 051/2021, de proposição do Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para a 

recuperação da Vicinal 58 Casada, neste município, e determinando encaminhamento à Comissão 

de Constituição e Justiça para análise e parecer. A seguir passou a apreciação de requerimentos. O 

Senhor Presidente concedeu a palavra ao relator da CCJ, o qual apresentou parecer favorável pela 

tramitação dos seguintes Requerimentos: nº 007/2021, nº 010/2021, nº 011/2021, nº 014/2021, 

nº 019/2021, nº 022/2021, nº 026/2021, nº 027/2021, nº 028/2021, nº 029/2021, nº 030/2021, nº 

031/2021, nº 032/2021, nº 033/2021, nº 035/2021, nº 036/2021, nº 037/2021, nº 038/2021 e nº 
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039/2021. Colocado em discussão o parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado 

por unanimidade. A seguir passou a apreciação dos requerimentos. O Vereador Diones Gomes 

Dias defendeu na tribuna o Requerimento nº 007/2021, de sua proposição e do Vereador José 

Maria Alves da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a construção da ponte e uma operação tapa buracos, na Vicinal do Elmo, neste 

município; e Requerimento nº 010/2021, de sua proposição, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a limpeza do Bairro Sol Nascente, com 

serviços de roçagem e limpeza das ruas, nesta cidade. Após, foram colocados em discussão e 

posterior votação, sendo aprovados por unanimidade. O Vereador Marcione Rocha Ribeiro 

defendeu na tribuna o Requerimento nº 011/2021, de proposição sua e dos Vereadores Henrique 

Pereira da Silva Filho e José Maria Alves da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal Lama, neste município; e 

Requerimento nº 038/2021, de proposição sua, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação de ruas, manutenção da iluminação 

pública e disponibilização de lixeira para a Vila Bela Vista, neste município. Após, foram colocados 

em discussão e posterior votação, sendo aprovados por unanimidade. O Vereador Gilmar Freitas 

da Silva defendeu na tribuna o Requerimento nº 014/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal Pajoba, neste 

município; e Requerimento nº 039/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação de uma ponte na vicinal do 

Arrependido no baixão do Bonés, neste município. Após, foram colocados em discussão e 

posterior votação, sendo aprovados por unanimidade. O Vereador José Maria Alves da Silva 

defendeu na tribuna o Requerimento nº 019/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para fazer o aterramento do Baixão do Zé 

Miranda, na Vicinal Pajoba, neste município; e Requerimento nº 022/2021, de proposição sua e da 

Vereadora Edna silva Santos, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para fazer a limpeza do Bairro São Francisco, nesta cidade. Após, 

foram colocados em discussão e posterior votação, sendo aprovados por unanimidade. O 

Vereador Henrique Pereira da Silva Filho defendeu na tribuna o Requerimento nº 026/2021, 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a 

recuperação da vicinal do km 151, neste município; e Requerimento nº 027/2021, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da 

estrada vicinal do km 145, neste município. Após, foram colocados em discussão e posterior 

votação, sendo aprovados por unanimidade. O Vereador Denilson Rodrigues Amorim defendeu na 

tribuna Requerimento nº 028/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para que sejam realizados com urgência implantação do sistema de 

abastecimento de água e iluminação Pública dos Bairros são Francisco e alto Pará, nesta cidade; e 

Requerimento nº 030/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para que sejam realizados com urgência obras de tapa buracos, 

empiçarramento e limpeza das ruas dos bairros: Sol Nascente, Boa Esperança, São Francisco, Alto 

Pará, Otobelli, Centro e Comarca (Daniel Capitani), nesta cidade. Após, foram colocados em 

discussão e posterior votação, sendo aprovados por unanimidade. A Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues defendeu na tribuna o Requerimento nº 032/2021, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias necessárias para a reparação 
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da iluminação pública da Vila Aparecida, Lote 10, neste município; e Requerimento nº 033/2021, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura que providencie o 

mais brevemente possível a recuperação dos pontos críticos da estrada na Vicinal Dez Sul, neste 

município. Após, foram colocados em discussão e posterior votação, sendo aprovados por 

unanimidade. O Vereador Elenilson dos Santos Pessoa Requerimento nº 029/2021, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da 

calçada e construção de uma rampa que de acesso ao Banco BASA (Banco da Amazônia), neste 

município. Após, foi colocado em discussão e posterior votação, sendo aprovado por 

unanimidade. O Vereador Orlando Messias de Souza defendeu na tribuna o Requerimento nº 

035/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Educação medidas, 

necessárias para a realização do término do poço artesiano da Escola Municipal de Ensino 

fundamental MEC SEDUC km 217 B,vicinal do Ângelo, neste município; e Requerimento nº 

036/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, medidas 

necessárias para o rebaixamento de duas ladeiras e a recuperação da cabeceira da ponte sobre o 

Rio Curuatinga na vicinal do Ângelo, neste município. Após, foram colocados em discussão e 

posterior votação, sendo aprovados por unanimidade. O Vereador Werles Santos Silva defendeu 

na tribuna o Requerimento nº 037/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a construção de elevado da caixa d’água, no Bairro 

Sol Nascente, nesta cidade. Após, foi colocado em discussão e posterior votação, sendo aprovado 

por unanimidade. A seguir foi apresentado pelo primeiro secretário o Projeto de Lei nº 287/2021, 

que “Dispõe sobre a criação do Plano Municipal de Saneamento Básico para o Município de Placas 

e dá outras providências”, determinando o Senhor Presidente encaminhamento às comissões 

competentes. A seguir o Senhor Presidente colocou em votação a ata da primeira Sessão 

Ordinária. Aprovada por unanimidade.  Colocado em votação a ata da segunda Sessão Ordinária. 

Aprovada por unanimidade, e observando não haver nada mais a tratar desejou ótima semana a 

todos, agradecendo pela presença e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, determinando a 

lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário 

da Mesa Diretora e por aqueles que assim o desejar. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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