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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil 

e dezoito, 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 abertura dos trabalhos ordinários no segundo 

semestre, posse da suplente do Partido dos Trabalhadores, Sra. Edna Silva Santos no cargo de 

vereadora, e tratar demais assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PMDB – Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-

Presidente e Vereador Denilson Rodrigues Amorim – Primeiro Secretário. Presentes os Vereadores 

José Sandeney Marques Monteiro – DEM, Vereador Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-

SD, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da 

Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentando e 

esperando que as pessoas que acompanharam os trabalhos no primeiro semestre possam 

continuar acompanhando neste segundo semestre. Ressaltando ser a primeira sessão nesse 

semestre pediu a Deus sabedoria para que possam tomar decisões certas, convidando a todos 

para de pé fazer a oração do Pai Nosso. Após, apresentou a Ordem do Dia. Apresentou ofício do 

Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal-PSC solicitando prorrogação de licença para exercer o 

cargo de Secretário Municipal de Educação, no período de primeiro a trinta e um de agosto do 

corrente ano e Requerimento do Vereador José Ferreira de Carvalho-PT solicitando prorrogação 

de licença para tratamento de saúde, no período de primeiro a trinta de agosto do corrente ano. O 

Primeiro Secretário apresentou Requerimento do Partido dos Trabalhadores, subscrito pela 

Presidente do partido, Sra. Charliane e Suplente do PT, Sra. Edna Silva Santos, no qual solicita a 

posse da suplente na vaga do partido nesta Casa, tendo em vista a licença do Vereador José 

Ferreira de Carvalho. Prosseguindo o Senhor presidente, nos termos do Artigo 18, da Lei Orgânica 

Municipal – LOM, convocou a Sra. Edna Silva Santos, suplente do Partido dos Trabalhadores – PT, 

para tomar posse no cargo de vereadora pelo período supracitado. Na tribuna da Câmara a Sra. 

Edna Silva Santos, nos termos do § 1º, do Art. 19, do Regimento Interno, prestou o seguinte 

compromisso de posse: “Prometo cumprir dignamente o mandato a mim confiado, observando as 

leis e trabalhando pelo engrandecimento deste município”, declarando o Senhor presidente 

empossada no cargo de Vereadora, a Sra. Edna Silva Santos-PT, e concedendo-lhe a palavra na 

tribuna. Esta, cumprimentou o Senhor Presidente, componentes da Mesa e Vereadores. Saudou o 

companheiro de partido, Vereador Branco (José Ferreira de Carvalho), mesmo não estando 

presente, dizendo ser um momento ímpar, não de festejar, mas de continuar a luta e o trabalho, 

uma vez que a ausência do vereador nesta Casa é em virtude de problemas de saúde e hoje 

tomando posse em seu lugar, mas respeitando a situação que o companheiro se encontra. 

Cumprimentou as pessoas presentes e, em nome da presidente do partido, Sra. Charliane, todas 

as mulheres e em nome das professoras Nilda e Valquiria, do Lote Dez, onde iniciou sua carreira 

de professora, as demais pessoas presentes. Agradeceu a sua família presente. Fez reflexão, 

acreditando não ser o momento de falar tudo que deseja, mas aos poucos vai caminhando, 

conhecendo a historia política do município, a gestão, porque esse é o papel dos vereadores, de 

fiscalizar e aos poucos vai conhecendo, cobrando e se definindo. Disse que precisa socializar com 

os vereadores as suas ideias, pois tem mais experiencia para lhe transmitir. Disse ainda que no 

campo da política a sociedade não está mais aceitando a acomodação e omissão dos políticos, mas 

ao invés disso encarar e resolver os problemas, pois assim se dá uma política séria, com um 
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comprometimento maior e que trás uma política formidável. Falou que é preciso refletir no campo 

que a política, a seriedade que esta trás para todos nós, pois sem a mesma não conseguirão viver 

com uma qualidade de vida melhor, sendo preciso atuar para trazer essa política pública e para 

tanto é preciso discutir, agradar e muitas vezes também desagradar, pois político não precisa ser 

venerado, mas respeitado, assim como também não precisa venerar o executivo, mas respeitar e 

dizer que o Legislativo é fiscal. Acredita que a ideia da sociedade de que todos os políticos são 

corruptos está tomando conta e tem esse papel de refletir e fazer a diferença, e a missão de 

chegar em cada eleitor, em cada família, na comunidade e dizer que é capaz de fazer política 

limpa, formidável, que muda a vida das pessoas, dizendo que não basta mudar somente a cidade, 

mas é preciso que as políticas públicas cheguem até as comunidades mais longínquas de nosso 

município. Nesse sentido falou que há uma expectativa muito grande das pessoas que estão 

presentes, daquelas que por um ou outro motivo não estão presentes, mas que enviaram 

mensagens de ânimo e de motivação para que possa mudar essa situação. Agradeceu aos 

vereadores pela acolhida e o Senhor presidente pela organização. Comprometeu-se em fazer seu 

mandato, não sabe por quanto tempo, obedecendo as leis, e dentro do que é legal buscar aquilo 

que é certo, independente de partido, pois nesta Casa não representa só o seu partido, mas 

representa agora todo o município, mencionando que todas as pessoas acreditaram que os onze 

vereadores são os fiscais, os eleitores foram as urnas e disseram aos vereadores que estão como 

prêmio antecipado para fiscalizar em nome deles, enfatizando ser fiscal, assim como os demais 

vereadores, de um grupo de pessoas e juntos representam toda a população, não somente de 

eleitores, pois quem vota decide para ele e para os outros que não votam, que deixou para outros 

decidir seu destino, lembrando que na última eleição municipal a abstenção foi de mais de dois mil 

eleitores, um número muito alto para um município tão pequeno, e esse é o momento de refletir 

sobre isso, sobre as razões das pessoas não estarem indo mais as urnas, sobre ao motivos de as 

pessoas não acreditarem mais em algo tão importante que é a política, pois sem ela não temos 

políticas públicas dentro do município, Estado e país. Falou que a política no campo da ideia social 

é a única arma para mudar a sociedade, e os políticos devem ter essa consciência, pois se é a arma 

para mudar a sociedade não pode se acovardar ou trair a confiança dos eleitores. Finalizou citando 

palavras de Abraham Lincoln que diz assim: “Nunca conseguirás convencer um rato de que um 

gato traz boa sorte”. Falou que esse é o seu desafio, se trair a confiança dos eleitores que 

simpatizam do seu trabalho, da sua ética, moral e conduta, jamais dirá para esse cidadão que é a 

melhor opção, e para isso precisa refletir, ter cuidado e saber em que chão está pisando. Pediu a 

ajuda de todos, pois nem todos sabem tudo e ninguém não sabe nada, todos sabem alguma coisa, 

de modo que se cada um somar um pouco, dará conta da missão que lhe foi dada. Deixou seu 

abraço. Pediu a Deus que ilumine seus passos, seu caminho pelo pouco período que seja, pois 

acredita na recuperação do Vereador Branco, e agradeceu. Após o Senhor Presidente falou que o 

importante não é o tempo que permanece no mandato, mas o quanto faz, ressaltando acreditar 

na vereadora. Registrou a presença do vice-prefeito Beto Dantas, o ex-prefeito Santo Pereira e 

Chefe de Gabinete Guilherme Santos. Realizou inscrição para uso da tribuna e concedeu a Palavra 

ao Vereador Nelson Fetisch.  Este, na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Desejou boas vindas a Vereadora Edna Silva, acreditando que permanecerá um bom tempo nesta 

Casa tendo em vista a situação de saúde do Vereador José Ferreira, acreditando no seu trabalho e 

dizendo que continuarão trabalhando em parceria pelo bem do município. Ressaltou estarem 

retornando do recesso, período que não parou, fazendo visitas, buscando resolver várias 
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situações, tentando resolver problemas de vicinais, pontes e energia, tendo proveito muito bom. 

Mencionou ter visitado com frequência a vicinal da Cinquenta e nove, onde foi concluída a etapa 

da energia, onde também conseguiu o apoio do Senhor Jair que arrumou o trator de esteira para 

fazer limpeza às margens do rio, onde será iniciada construção de ponte, devendo, dentro de 

quarenta dias está concluída a obra sobre o Rio Água Azul. Mencionou ainda ter sido aprovado 

pela Defesa Civil uma ponte de quarenta metros sobre o Rio das Pedras, no ramal do Noel, 

somando duas pontes na vicinal da cinquenta e nove. Informou ter estado no Rio Curuatinga 

acompanhando as pessoas que constroem pontes, local onde foi contemplado com a construção 

de uma ponte de setenta metros, acreditando que na presente data trator está fazendo a limpeza 

à margem do rio para nesta semana começar a colocar a madeira. Mencionou que no dia quinze 

de julho moradores da sessenta lhe procuraram para que conseguisse uma máquina para dar 

apoio ao local onde será colocado energia, no sentido de fazer pontes, pinguelas e bueiros e 

acesso a ramais, tendo procurado a Senhora Prefeita que prontamente atendeu, colocando um 

trator de esteira a disposição, concluindo esse trabalho, pois sem o mesmo não seria possível 

colocar energia na localidade para beneficiar dezoito residências, informando que máquinas estão 

trabalhando na vicinal da Sessenta de acordo com o projeto PDRSXingu, chegando nos vinte e 

cinco quilômetros, devendo retornar com piçarramento nos pontos críticos. Ressaltou sempre ter 

feito cobranças com relação às estradas vicinais, considerando ser o nosso município agrícola e a 

fonte de renda tem como base a agricultura e para que funcione precisa de estradas vicinais. Disse 

que anteriormente cobrou, criticou, mas hoje vê as máquinas trabalhando, até mesmo nos dias de 

sábado e feriados, o Secretário Gilson não tem medido esforços para trabalhar e os funcionários 

dedicados, com equipe preparada para cumprir a missão e garantir acesso as estradas vicinais, 

agradecendo toda equipe de funcionários da Secretária de Infraestrutura, Secretário e Prefeita 

pela dedicação as estradas, enfatizando haver muitas para mexer, onde possivelmente está 

impossibilitado de trafegar, mas em breve, conforme os trabalhos estão em andamento, irá sanar 

o problema de estradas no município, pois tem máquinas, petróleo não tem faltado e por onde 

tem andado os agricultores estão satisfeitos com a qualidade do serviço, e agradeceu a 

oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando 

cumprimentou a mesa, vereadores e população presente. Desejou bom trabalho as vereadoras 

Raimunda e Edna neste mês em que os vereadores titulares estão de licença. Agradeceu a Deus 

pela oportunidade de estar falando na tribuna neste segundo semestre. Falou da satisfação pelo 

recesso, bastante proveitoso, quando procurou ajudar o produtor, viabilizando algo ao alcance do 

Vereador ou do Executivo Municipal, através do Chefe de Gabinete, Sr. Guilherme, agradecendo 

pelas oportunidades lhe dada para ajudar a população placaense. Falou ser motivo de festa, 

quando da posse da Vereadora Edna, que pensa deveria ter vindo antes, mas por questões 

políticas, não aconteceu, dizendo do prazer em tê-la nesta Casa. Mencionou que nos últimos vinte 

dias foi procurado pelos moradores a respeito do procedimento da Polícia Militar da cidade, 

ressaltando está no município um Tenente da Polícia Militar, que na sua opinião, de quem nasceu 

e se criou neste município, está passando dos limites, em virtude de situações ocorridas com os  

Senhores Bebeto e Paulo, abordados de forma errada, tendo em vista não conhecer praticamente 

nada na cidade, chega “descendo a mão, batendo, agredindo” e levando para a Delegacia, 

mencionando ter feito um documento endereçado ao Tenente da PM em Placas e ligou na semana 

anterior ao Major Marcio ABud, que estará vindo ao município para conversar a respeito, dizendo 

ser situações que para o vereador que vive na cidade é procurado constantemente pela 
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população, acreditando ser do conhecimento dos senhores o que aconteceu nos últimos dias, 

deixando indignado, lembrando já ter sido abordado, na sua opinião,  de forma errada, pois a 

polícia tem que dá segurança, mas ao contrário disso, muitas pessoas estão com medo de se 

deslocar até a zona rural e retornar no inicio da noite e ser abordado e ir para a Delegacia, 

mencionando que nos últimos quinze dias foi constantemente procurado por pessoas que tiveram 

problemas na Delegacia para que fosse conversar, ressaltando não ser adepto de vereador ir ao 

local soltar pessoas, pois quem deve, deve pagar seja de que forma for, porém disse ter 

conversado com o Delegado, ressaltando seu apreço e o bom trabalho que tem feito, porém a 

Polícia Militar na pessoa do Tenente está deixando a desejar. Propôs marcar reunião para esta 

terça-feira com o Major Marcio Abud e o Tenente PM para tomar algumas providências, 

mencionando haver sido comunicado ao Executivo Municipal, mas cabe aos vereadores tomar 

algumas providências, para que a população sinta-se segura e não tenha medo da Policia Militar. 

Lembrou alguns roubos que aconteceram no município e que não foram solucionados, enquanto 

pessoas de bem estão sendo presas, quase que espancadas dentro da cidade e não está 

acontecendo nada, enquanto os roubos não estão sendo solucionados. Em nome da Vereadora 

Raimunda convidou Vereadores e pessoas presentes para participar da final da copa de futsal no 

Lote Dez que acontecerá no sábado, mencionando ter participado de abertura da VII Copa Novo 

Paraíso de futebol de campo no último domingo e retornando, com a equipe de árbitros da 

Secretaria de Esportes, fizeram as semifinais na comunidade Aparecida, mencionando que antes 

de estar vereadora a Sra. Raimunda tinha o time Flamenguinho, hoje é vereadora de todas as 

equipes do Lote Dez. Desejou bom retorno das aulas e ao trabalho, aqueles que estiveram de 

férias, desejando um excelente segundo semestre que possamos fazer um excelente trabalho em 

todos os setores, trabalhando de forma simples, plausível e transparente, e agradeceu. Em 

seguida foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou a Mesa 

Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Desejou boas vindas a população presente e a 

Vereadora Edna, desejando que possam dar as mãos para fazer o que for melhor para a população 

do município. Cumprimentou o Vice-Prefeito, Chefe de Gabinete, presidente do PT, ex-prefeito 

Santo Pereira, Sr. Catarino presentes e em nome destas desejar boas vindas as demais pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus por estar retornando após período de recesso, momento que esteve 

visitando algumas comunidades, ouvindo os anseios da população, como Vila Seca, Cinquenta e 

Sete, Cinquenta e oito e também em Santarém, executando algumas tarefas voltadas ao 

município. Parabenizou o Senhor Presidente pela troca das cadeiras do plenário. Ressaltou 

reflexão feita pela Vereadora Edna Silva a respeito da política, dizendo que hoje é um campo 

muito desacreditado, porém, nunca se viu tantos políticos presos, ocasionando descrença aos 

eleitores e aqueles que estão no exercício de algum cargo político. Falou que em meio a esses, 

existem muitos políticos bons. Disse que se errou deve ir para a cadeia, esperando que a justiça 

faça seu papel e os políticos eleitos que procurem fazer o melhor.  Desejou um excelente dia a 

todos, pedindo a iluminação de Deus, desejando um bom trabalho a todos, e agradeceu. A seguir 

foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou a Mesa 

Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente 

mais uma vez, pela saúde, pela existência e pediu proteção, saúde, sabedoria e discernimento 

para enfrentar esse segundo semestre. Ressaltou período de recesso, apenas das sessões, porque 

o trabalho de parlamentar, representante do povo, é um trabalho continuo. Parabenizou a 

companheira Edna Silva, professora, pela posse, desejando boas vindas, dizendo que agora terão 
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uma jornada diferente daquela que tem na educação, devendo estar preparadas para os desafios 

que não são poucos. Disse que o que dá força nessa jornada é o saber discernir, diferenciar um do 

outro. Parabenizou todos os pais pelo dia que será comemorado no próximo domingo, convidando 

a todos para participar da comemoração no Lote Dez, que acontecerá no próximo sábado, quando 

também acontecerá o encerramento de campeonato, mencionando que na zona rural o esporte 

faz com que as famílias se reúnam, assim como os jovens, dizendo que investir na juventude, 

educando-a, seja na educação formal ou informal, estará evitando irem para o lado ruim. Falou, 

como já mencionado pelo vereador Nelson, que os trabalhos continuaram, ficando satisfeita por 

vê as máquinas trabalhando até aos sábados, mencionando que na sua região, vicinais Dez Norte, 

Dez Sul, Santa Rosa e Pulu, contempladas pela Defesa Civil estão aguardando que essas máquinas 

cheguem até essas localidades. Disse feliz pelas vicinais que foram contempladas, onde os serviços 

estão sendo executados, parabenizando a equipe da Secretaria de Infraestrutura que tem a frente 

o Senhor Gilson Macedo, ressaltando que o agricultor fica feliz quando é contemplado com 

estradas vicinais, pois outras situações como educação e saúde, se tem estrada ele pode buscar. 

Parabenizou a equipe do Senhor Gilson Macedo, empenhada em atender as vicinais, dizendo está 

confiante, pois após a sessão, reunirá com o secretário para fazer agenda para essas vicinais 

anteriormente citadas, sendo Dez Norte, Dez Sul, Santa Rosa e Pulu, contempladas pela Defesa 

Civil estão, uma vez que prestou contas do recurso recebido do Belo Monte. Mencionou que 

estará em uma agenda de reuniões nas vicinais referidas com o Secretário Gilson Macedo, para a 

qual gostaria que a Prefeita estivesse presente, mas em virtude de sua agenda mais ampla não 

poderá participar, quando reunirá de quarta a sexta-feira com os agricultores, levando a eles o 

planejamento que tem, convidando os vereadores que quiserem participar. Agradeceu a todos 

presentes. Desejou boas vindas a Vereadora Edna, mencionando as palavras de Paulo Freire “não 

existe ninguém tão sabido que não precise aprender um pouco mais e não existe alguém menos 

inteligente, tão desqualificado que não possa contribuir também um pouquinho mais”, dizendo 

que esse é nosso desafio: aprender um pouco mais e a política nos dá um leque de conhecimento 

muito amplo e para isso estão nesta Casa para contribuir e somar juntos, pois assim  são mais 

fortes e encaram os desafios que a população proporcionou. Desejou uma excelente semana de 

trabalho, bom retorno aos professores e alunos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Rendeu 

gratidão a Deus pelo recesso com saúde, quando continuaram fazendo trabalho parlamentares 

externamente, atendendo e ouvindo a comunidade placaense, trabalho importante e feito por 

boa parte do legislativo municipal, visitando suas comunidades, redutos, conversando e ouvindo 

demandas para que pudesse retornar a esta Casa e saber como se posicionar em seu trabalho. 

Cumprimentando o Partido dos Trabalhadores parabenizando pela retomada a cadeira, pois a 

vacância de um vereador nesta Casa deixa de contribuir com os trabalhos, acreditando que a 

vereadora Edna irá contribuir com os trabalhos, voltados a comunidade. Cumprimentou o vice-

Prefeito sempre assistindo as sessões, o que não se via antes. Referiu sobre o momento vivido, 

quando está se aproximando de um processo eleitoral, a nível federal e estadual, sendo um 

momento de reflexão da população para que tenhamos representantes que possam olhar para o 

município, que não venhamos nos abraçar com aventureiros que vem ao município nesse período 

de quarenta e cinco dias e nunca mais pisa neste lugar, devendo olhar para aqueles que têm 

mandato e que olharam, ajudaram e contribuíram com o município de alguma forma, para que 

possam cobrar ainda mais desses. Falou que o município passa por um momento de 
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transformação, dizendo que na história de Placas nunca se viu tanta obra, sendo necessária uma 

fiscalização rígida da parte dos vereadores para que sejam concluídas e os munícipes possam 

desfrutar dessas melhorias, porque se fizer da cidade um canteiro de obras e não forem 

concluídas o município não estará progredindo, e os vereadores são os fiscais, de forma mais 

direta, que estão mais inteirados de como estão sendo realizados esses convênios, que possam 

cobrar para que essas obras terminem e tragam melhorias de qualidade para os munícipes que 

estão com esperança e anseio em ver acontecer, dizendo está confiante que serão concluídas e 

que em breve estarão festejando com a população. Mencionou haver vários candidatos ao 

Governo do Estado e o DEM tem honra de contar com o candidato Marcio Miranda, importante 

para o engrandecimento do partido e para que no futuro possa ter alguém para contribuir com o 

desenvolvimento do município. Compartilhou com o pronunciamento do Vereador José Sandeney 

a respeito da Polícia Militar, citando ter sido abordado por agricultores que pediram que os 

vereadores façam algo, pois estão sendo abordados de forma desrespeitosa pela Polícia Militar, 

enquanto tem muitos bandidos soltos, havendo muito trabalho para a polícia para que não 

abordasse cidadãos de bem, pessoas conhecidas, ressaltando ser importante reunir com o 

comandante para discutir essa demanda.   Agradeceu a Deus pela oportunidade, pedindo uma 

semana de paz e que tenham uma segundo semestre de sucesso, e agradeceu a oportunidade. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando agradeceu a Deus por estar 

presente em mais um dia de trabalho. Desejou boas vindas a Vereadora Edna, que acredita irá 

contribuir e fazer um excelente trabalho e em seu nome cumprimentou os vereadores e desejou 

boas vindas a todas pessoas presentes. Falou que hoje os políticos são taxados de corruptos, 

porque a população está desacredita, mas acredita ter pessoa boa que possa fazer a diferença na 

política. Falou que é fácil ser criticado, mas avaliou quando os políticos retribuem para a melhoria 

do município, Estado e país. Disse que cada um que aqui reside é responsável pelo 

desenvolvimento de seu município, seja na educação, na saúde e como representantes do povo 

também é responsável pelo desenvolvimento do município para que possa dá suporte às pessoas 

que necessitam, cobrando e buscando melhorias, seja em que área for, pois representam não só 

os moradores da cidade, mas todo o município. Falou de conquista para o município, de 

Deputados que investiram no município, destacando o Deputado Federal Chapadinha, que obteve 

o maior número de votos no município e retribuindo com praça que será construída ao lado da 

Escola Almirzinho, trezentos mil para custeio da saúde, patrulha agrícola, trezentos e setenta e 

oito mil reais para construção de quiosques ao redor do Mercado Municipal e quatrocentos e oito 

mil reais para equipamentos para o hospital municipal, devendo a população avaliar e escolher 

pessoas que investem no município e aos vereadores cabe cobrar de seus representantes. 

Agradeceu a Deus e a população que acompanha os trabalhos. Desejou ótimo dia e semana, e 

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

Vereadores e pessoas presentes. Registrou sentimentos de pesar às famílias do Sr. Raimundo 

Nonato (Raimundo prego) e sua esposa, falecida quinze dias depois de seu esposo, estando a 

disposição da família, Sr. Denis e outros que partiram nesse período do recesso, pedindo a Deus 

que conforte aos familiares. Parabenizou a todos os pais pelo dia que será comemorada no 

próximo domingo, época em que as comunidade estarão se reunindo, pedindo aos pais que façam 

de tudo para educar seus filhos, dizendo que é na família e na igreja onde as crianças aprendem 

uma boa educação. Referiu sobre o recesso, apenas das sessões, mas de muito trabalho, 

mencionando ter estado em Santarém reunindo com parlamentares e em vicinais como Planalto, 
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Arrependido, Sessenta, Alagado, Duzentos e quarenta sul, São Paulo e outras, buscando o melhor 

para Placas. Referiu sobre palavras do Vereador Nelson quando citou a respeito da equipe da 

secretaria de infraestrutura, ressaltando que seria demagogia dizer que a Prefeita irá atender 

todas as vicinais, mas tem feito o impossível para dar acesso e com qualidade por onde a equipe 

está passando. Enfatizou que Placas jamais teve um volume de obras tão grande em seu segundo 

ano, manifestando-se feliz por ainda tem dois anos e meio, pois se chega no último ano da gestão, 

muda a direção e muitas obras ficam inacabadas, e vereadores  e população deve acompanhar 

para que tenham um município melhor, devendo a gestão não olhar somente a questão política, 

mas também administrativa, mesmo que não agrade a todos, mas necessário para que o 

município possa caminhar com seus próprios pés. Falou que os secretários estão empenhados, na 

saúde, na educação, na infraestrutura, na assistência e demais setores do município, trabalhando 

para que possam oferecer o melhor para a população. Referiu sobre os vários Deputados 

candidatos a reeleição e novos candidatos que virão, através de suas representações, pedir apoio, 

manifestando que apoiará o Marcio Miranda – DEM e vice Megale – PSDB, mencionando ainda 

haver outros candidatos como o Ministro Helder que trouxe obras para o município, assim como o 

Deputado Nilson Pinto, que disponibilizou trezentos mil para custeio da saúde, um trator com 

implementos agrícolas para a agricultura, Deputado Chapadinha, Junior Ferrari, Priante e outros, 

devendo verificar e procurar fazer o melhor para Placas e todos unidos poderão contribuir com o 

município. Parabenizou os vereadores pelos investimentos feitos no município por suas bases, 

independente da linha partidária. Informou que estará indo a Itaituba e posteriormente a Altamira 

para reunir com alguns setores de governo, sempre trabalhando pelo melhor para o município. 

Desejou bom dia a todos, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Desejou boas vindas a 

Vereadora Edna a esta Casa, assim como ao gabinete PSC/PT, dizendo da perca para o município 

com o afastamento do Vereador José Ferreira, mas a vereadora veio para somar com o 

desenvolvimento e dando o melhor de si para o município. Mencionou que no mês de recesso 

acompanhou os trabalhos no município, observando o desenvolvimento em vários setores, 

parabenizando a Prefeita Municipal por duas pontes e trabalhos na vicinal Arrependido, 

mencionando ainda faltar o trabalho nos ramais dos chacareiros que será concluído ainda nesta 

semana. Informou que será iniciada a construção de ponte na vicinal Cinquenta e oito, no 

encontro das águas, dizendo que a Prefeita está trabalhando, mas ainda há vários setores onde os 

moradores estão aguardando por recuperação de estradas e pontes. Falou que a demanda é 

grande e os vereadores estão, juntamente com a Prefeita buscando caminhos para trabalhar pela 

comunidade, pois os moradores precisam de estrada melhor, onde o transporte escolar possa 

trafegar com mais segurança. Agradeceu a Deus por estar nesta tribuna com saúde, citando que 

quando chegava a cidade ao ver a placa “40 km/hora” lembrou de acidente ocorrido há alguns 

dias no local e reduziu, surgindo na frente um motoqueiro que entrou na rua sem olhar para os 

lados, freando, mas por pouco não bateu. Falou ser o momento de sinalizar esta cidade para que 

os cidadãos possam ter dias melhores, e agradeceu. A seguir passou o Senhor Presidente, 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues a presidência para o vice-presidente e usou a tribuna, 

quando cumprimentou todas as pessoas presentes. Informou que no período do recesso passou 

quinze dias fora do município, retornando, fez algumas visitas rápidas e esteve em Belém no TCM 

para verificar algumas situações internas, na Celpa, tratando a respeito de algumas contas 

absurdas que chegaram desta Casa, confiando que chegará a uma situação favorável para ambas 



156 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 18ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

as partes e com o contador da Câmara. Informou que no sábado esteve na convenção do MDB, do 

pré-candidato Helder, que conseguiu unir vinte partidos em sua coligação e no domingo passou na 

convenção do Partido dos Trabalhadores, vindo diretamente para esta Casa, pois não poderia 

perder a posse da companheira Edna Silva, acreditando que vem somar com os trabalhos, dizendo 

que sua posse não é da maneira que queria, assim como a senhora Edna, pois bom seria que o 

mandato fosse conseguido na eleição, pois assumiu em virtude do Vereador Branco (José Ferreira) 

está passando por um momento difícil, com problemas de saúde, esperando em Deus que possa 

se recuperar, mas torcendo para que a Vereadora faça seu trabalho com responsabilidade 

enquanto ocupa uma cadeira nesta Casa de leis.  Destacou trabalho de recuperação das cadeiras 

do plenário durante o recesso parlamentar. Referiu que mesmo quando viajando não deixou de 

atender a população através do telefone. Enfatizando, como colocado por alguns vereadores, ser 

dia de festa pela posse da vereadora, mas discordou de algumas situações colocadas por alguns 

vereadores, dizendo que não sabe para quem a situação no município está boa e não sabe o que 

dizer quando alguém diz que os trabalhos estão a todo vapor, mencionando que no ano de 2017 a 

Prefeita Raquel tinha uma máquina e no final de agosto tinha recuperado seis estradas vicinais e 

hoje com três máquinas, na Transamazônica, fez apenas o Arrependido e ainda faltou a parte das 

chácaras e o Planalto foi iniciado e a máquina retirada da localidade e não se sabe quando retorna. 

Enfatizou que alguém pode achar que está falando devido ao momento político, porém disse que 

ainda não é oposição a Prefeita Raquel, mas se continuar com essas atitudes será brevemente, 

não concordando de passar máquina em uma vicinal e dizer que está tudo bem, citando que os 

moradores da Vicinal do Ângelo estão aguardando máquina desde o mês de julho para que 

possam tirar o gado para então poder pagar o financiamento, onde não entra carro. Sugeriu que 

pergunte aos moradores da vicinal do Pulu, onde em um ano e oito meses não recebeu nada do 

governo, aos moradores das vicinais Dez Norte e Dez sul, do Macanã, do Bacabal, Panorama, 

Planalto, Cento e cinquenta e um, Cento e quarenta, Cento e quarenta e cinco pra vê se estão 

satisfeitos e se estiverem, pedirá desculpas. Falou sobre postagens de agradecimento, dizendo 

que ninguém precisa agradecer pelo que faz, pois não trabalha de graça, recebe para trabalhar em 

benefício do povo, pedindo que parem de agradecimentos, pois foram eleitos para trabalhar, não 

estão prestando favor, do mesmo jeito que a Prefeita não trabalha de graça, bem como 

vereadores, vice-prefeito e secretários. Falou que máquina passou quase quarenta dias na vicinal 

do Arrependido, questionando se em cada vicinal as máquinas ficar todos esses dias, se vão 

conseguir atender todas as vicinais e tirar os colonos do sufoco, mencionando que há dias um 

amigo vem tentando conseguir um óleo para arrumar duas pontes com sua máquina para tirar um 

gado e sabe que não conseguiu. Falou que a cidade pode estar cheia de obras, mas se os colonos 

estiverem no sufoco não estará bem, porque mora e uma vicinal e sabe o que é sofrer, dizendo 

que tem vicinal que se alguém adoecer tem que sair na rede, pois veículo não consegue trafegar, 

dizendo que são vinte anos de mandato, o que considera ser vergonha para os políticos, assim 

como se sente envergonhado, situação que colocou para a Senhora Prefeita em seu gabinete, 

tendo colocado ainda para a Senhora Prefeita que se até o final da próxima semana as máquinas 

não forem atender a região do Ângelo para cima irá convidar aquelas pessoas que querem 

estradas e trazê-las para a frente da Prefeitura, pois irão levar máquinas para essas vicinais nem 

que seja na marra. Disse que não é para fazer baderna, que colono não é bandido, mas estarão 

lutando por seus direitos. Disse ainda que não está nesta casa para atingir e nem puxar saco de 

Prefeito, mas fazer o que o eleitor lhe outorgou fazer e irá lutar por isso até o final, dizendo ser 
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inadmissível colocar máquinas em uma vicinal e antes de concluir tirar e deixar parte da vicinal 

sem ser concluída, pois são seres humanos que pagam impostos iguais aos outros, mencionando 

que alguém pode dizer que as coisas estão andando bem, que está sendo feito a vicinal cento e 

cinquenta e um, esclarecendo que está sendo recuperada vicinal na região do Sombra Santa 

porque o Henrique, da HP, tentou negociar com a administração para fazer vicinais, não obteve 

resposta nem da Prefeita e do Secretário, então lhe pediu quinhentos litros de óleo para fazer as 

vicinais do Galvão e Codó, quando estava no Tocantins, autorizando a fazer as estradas que doaria 

o óleo, porém, tomando conhecimento dessa situação a administração municipal negociou com o 

Senhor Henrique e mandou fazer a estrada, ressaltando que toda a região tem conhecimento 

desse fato. Disse que está trabalhando há três semanas e está concluindo a vicinal Cento e 

cinquenta e sete, sendo quase cem quilômetros com apenas uma patrol, enquanto que na sede do 

município tem três patrol e tem uma vicinal começada, uma que não foi concluída e outra que 

está sendo trabalhada (Vicinal Sessenta) e já estamos em agosto e se as máquinas ficarem um mês 

em cada vicinal só serão feitas cinco até o final do ano. Disse que não quer que coloque máquina 

na sua vicinal, antes que se faça as outras, pois tem vergonha. Registrou a presença de moradores 

do Bacabal, onde o trator ficou mais de sessenta dias no ano passado e não conseguiu fazer oito 

quilômetros e os moradores estão isolados. Na vicinal do Dez disse que irá doar óleo para que 

possam passar um jerico para que os moradores possam tirar um gado e consigam pagar as 

contas. Falou que não está fazendo desabafo, pois se a população andar por onde andou verá que 

não está querendo fazer graça e nem jogar pedra em ninguém, pois entende que política se faz 

nos bastidores, ressaltando ser do conhecimento de todos que apoia o candidato a governo 

Helder, mas não jogará pedra em quem apoia outro candidato. Falou que o que está em jogo hoje 

é nosso município. Agradeceu e parabenizou a Prefeita por ter buscado obras para o município, 

porém disse que sempre em época de eleição aparecem obras, mas param depois das eleições, 

esperando que tudo dê certo, porém disse que precisa ver para crer, lembrando que na época do 

Prefeito Leonir foi colocado placas na cidade, trouxeram patrol e tijolos que foram colocado no 

antigo campo e após as eleições sumiu tudo, dizendo que começar obra é fácil, o difícil é terminar. 

Enfatizou ser dia de festa pela posse da vereadora Edna, porém não poderia deixar de falar à 

população, pois tem certeza que o pensamento de quem andar por onde andou não será diferente 

do seu. Disse que as coisas precisam andar, dizendo que todos os dias o posto está cortado, 

questionando qual o planejamento feito para recuperar essas vicinais, mencionando que tem 

trator no Planalto há sessenta dias e questionando quantos quilômetros foram feitos, pergunta 

que ouve dos moradores dessas vicinais por onde anda, dizendo que mesmo assim quando faz as 

estradas o povo agradece porque precisam de estrada. Informou que no próximo dia vinte e cinco 

haverá churrasco na vicinal do Codó, em agradecimento pelo trabalho, tendo sido convidado e 

pedido que transmitisse o convite aos senhores vereadores. Enfatizou ter conversado com a 

Senhora Prefeita e falado que tem opinião formada sobre política, onde entrou não por acaso, 

mas também não irá morrer abraçado com ninguém, de modo que se as coisas andarem estará ao 

lado, caso contrário está fora. Disse que está com sua decisão tomada, esperando que a Prefeita 

cumpra com compromisso feito, caso contrário não poderá contar com sua pessoa, dizendo não 

ser vereador de voltar atrás, no dia que se declarar oposição não terá nada que o faça voltar atrás, 

pois tem sua opinião, não tem “rabo preso” e não deve nada para ninguém, a não ser algum favor 

para alguns amigos. Agradeceu a todas pessoas presentes, e a oportunidade. Na presidência o 

Vereador Werles comunicou a todos presentes que o Posto de atendimento da Celpa está 
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funcionando na antiga Mônaco, na Travessa da Saudade, passando a presidência ao vereador 

Gilberto Matias Rodrigues, o qual, observando não haver nada mais a tratar, desejou um bom 

retorno e uma boa 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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