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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA 

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano 

de dois mil e dezessete, no Plenário Vereador Jorge Francisco dos Santos, da Câmara Municipal, 

sito a Rua Amador Lemes Pereira, s/n, Centro, nesta cidade de Placas, Estado do Pará, República 

Federativa do Brasil, reuniu-se a Câmara Municipal para apreciar Requerimentos e tratar demais 

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

Rodrigues-PMDB - Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD - Vice-Presidente e Denilson 

Rodrigues Amorim-PSDB – Primeiro secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-

PMDB, José Ferreira de Carvalho-PT, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcione Rocha 

Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD e Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB. À hora regimental o Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão. Apresentou a Ordem do Dia. Colocou em votação a ata da 

sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Realizou-se a inscrição para uso da palavra 

na tribuna. Concedeu o senhor Presidente a palavra ao Vereador Denilson Rodrigues Amorim. 

Este na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, desejando boa vinda a todos. 

Falou da satisfação de mais uma vez usar a tribuna nessa Casa, o que já faz há vários anos. 

Informou que na sexta-feira esteve com o Senhor Alderney, Superintendente do INCRA de 

Altamira tentando amadurecer algumas situações e informado sobre a evasão da empresa que 

estava instalando energia elétrica no município, a respeito do que irá intervir junto ao INCRA, 

devido a preocupação com a instalação de energia elétrica dentro dos Projetos de Assentamento, 

o que irá tratar em viagem a Brasília nesta semana e também cobrará do Estado a antecipação da 

energia. Mencionou que o superintendente não tinha conhecimento de que as áreas dos Projetos 

de Assentamento Alto Pará, Placas, Curuá-Una e Rio das Pedras, no município tinham memorial 

descritivo, mencionando que esteve no local para resolver uma situação pessoal, constatando que 

não tinha conhecimento que os projetos estavam adiantados, que já estão demarcados, ficando 

de vir ao município para fazer levantamento e trabalhar a emissão de Títulos Definitivos, o que já é 

possível, tendo em vista estarem bem adiantados, para os quais já foi liberados fomento e casas. 

Mencionou ainda ter feito algumas visitas em Santarém e recebido ligação de Belém referente a 

algumas questões de educação, saúde e agricultura para tentar viabilizar alguns benefícios para o 

município, lembrando que estarão indo a Belém no final do mês para trabalhar algumas situações 

em prol da população em todas as áreas. Lamentou acidente ocorrido no domingo a noite entre 

duas motos, tendo um rapaz sido encaminhado para Santarém. Falou que devemos procurar um 

meio de ter uma educação na escola sobre o trânsito, mencionando que os dois envolvidos no 

acidente estavam com motos sem farol. Disse que a polícia não consegue resolver todas as causas, 

de inibir tais atos, devendo a população ajudar, denunciando quando presenciar algum fato para 

evitar problemas maiores. Referiu sobre bandalheira que está acontecendo a nível de Brasília e de 

Brasil, o que suja a classe política, seja Federal, Estadual e municipal, respingando em todos e não 

podem ser coniventes com tais atos. Falou estar no PSDB, mas se tiver políticos desse partido 

envolvido em falcatruas e bandalheira quer que vá para cadeia, onde é lugar de bandido e ladrão, 

não tirando o nosso dinheiro, porém disse que há outro partido que está acontecendo essa 

situação e quer que a pessoa esteja em outro lugar, governando esse país, o que lhe causa tristeza 

como político, pois como representante do povo, como membro do PSDB defende que bandido vá 

para a cadeia e jamais vai querer que esse bandido seja Presidente do Brasil, devendo dar 

moralidade e respeito como cidadão brasileiro, agradecendo a todos que sempre confiaram, pois 

procura ser claro, transparente e objetivo, manter um trabalho constante para avançar na 



134 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 11ª Sessão Ordinária de 2017. 
 

melhoria desse município. Enfatizou ter ouvido críticas a respeito de licitação realizada pela 

Prefeitura Municipal, de equipamentos de informática, no valor superior a uma milhão e meio de 

reais, por seis meses, tendo tomado conhecimento através das redes sociais, porém disse que 

licitação é apenas cotação de preços, não quer dizer que é compra de mercadoria, devendo, 

portando acompanhar e fiscalizar a compra, o que foi reafirmado pelo Vereador Evaldo. 

Finalizando falou que é preciso ficar atentos e fiscalizar, pois muitas vezes é feito na inocência e 

outros se aproveitam para tentar induzir a população e não podem permitir que isso aconteça, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de está presente a 

essa Sessão em mais um dia de trabalho. Parabenizou as dez equipes que participaram de copa de 

futebol society feminino que aconteceu no Bairro Alto Pará, tendo acontecido a final no domingo 

e a equipe São José foi campeã, agradecendo o Senhor Roberto, proprietário da área e que cedeu 

para a realização desse evento. Informou haver sido liberado ambulância, conforme mencionou na 

Sessão passada e no próximo dia trinta será feita a entrega em Belém, parabenizando o Deputado 

Hilton Aguiar pelo cumprimento daquilo que havia prometido, cumprindo com seu dever, 

parabenizando-o, pois muitas vezes essas situações ficam só nas promessas. Mencionou haver 

visitado a vicinal Duzentos e trinta e cinco norte, para a qual o Vereador Nelson requereu serviços 

e lamentou pela situação precária que se encontra, mencionando haver sido relatado por 

moradores que todos os anos aquela vicinal corta, sendo necessário muitas vezes passar pela 

fazenda do Dr. Luiz Lazeres, e registrando a presença do Secretario de Infraestrutura falou que 

mesmo sendo uma vicinal próxima da cidade poucas vezes foi mexida, sendo os vereadores 

cobrados a respeito e como representantes do povo, também cobra, porém sabe as dificuldades e 

que não é somente esta, mas as vicinais em todo o município, tendo em vista que não estavam 

preparadas para o inverno, mas acredita que aos poucos essa situação vai se resolvendo e com o 

verão acredita que irá facilitar os trabalhos. Referiu sobre o ensino médio no município, a respeito 

do que vereadores vêm cobrando, lamentando porque muitas vezes ficam nas promessas, diante 

das cobranças feitas pelos vereadores e com isso os alunos são os grandes prejudicados. 

Mencionou que a Diretora deverá sair de licença por esses dias e os alunos muitas vezes não tem 

nem a quem cobrar, porque fica acertada uma coisa e não é cumprida. Falou que é uma situação 

que sempre tem sido cobrada, sabendo que é responsabilidade do Estado que não vem cumprindo 

com seu dever. Agradeceu pelas pessoas presentes, pedindo que continuem participando, 

apoiando e dando suporte, assim como tomando conhecimento das ações dos vereadores, e 

agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, manifestando satisfação por ver que pessoas têm interesse em 

participar das Sessões e levar adiante as informações. Registrou mais uma vez está participando 

da Sessão o Secretário de Agricultura, o qual tem acompanhado o trabalho e vendo que está 

precisando de um pouco mais de ajuda e apoio do governo municipal, a respeito do que 

conversou com a senhora Prefeita, a qual demonstrou interesse em ajudar para que consiga 

desempenhar o que está pretendendo. Registrou ainda a presença do Secretário de Infraestrutura 

que sempre tem comparecido a essa Casa, mantendo contato com os vereadores, com quem 

andou em alguns travessões onde está sendo feito trabalho de tapa buraco, tendo em vista que 

devido as fortes chuvas praticamente todas as estradas se acabaram, parabenizando-o pelo 

trabalho e atitude tomada, sendo bastante elogiado por onde anda, lembrando a situação em que 

o município foi recebido por essa gestão, numa época de muita chuva e com poucas máquinas, 
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mas parabenizando-o pelo empenho que tem demonstrado. Referiu sobre a necessidade de 

solicitar da Prefeita Municipal que providencie um caminhão pipa para molhar as ruas da cidade, 

considerando que depois do trabalho de limpeza das ruas com máquinas ficou muita terra solta, 

fazendo-se necessário para amenizar essa situação. Referindo-se ao trabalho da Polícia observa 

que melhorou muito, porém não consegue atender todas as solicitações, o que não acontece 

somente neste município, mas em todo o Brasil, parabenizando o trabalho no município, pois tem 

acompanhado a polícia fazendo rondas durante a noite, associando-se ao Vereador Denilson 

quanto a população denunciar fatos presenciados, observando que somente há uma viatura e 

poucos policiais e não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, citando caso 

presenciado dias atrás quando chamou a polícia que pegou no flagra a situação. Disse que se 

presenciar os fatos e não chamar a polícia fica difícil tomar alguma atitude, já que não conseguem 

estar em vários locais na cidade no mesmo momento, dizendo que gostaria que cada um cidadão 

tomasse essa atitude, de contribuir com a polícia, pois acredita que assim terão mais sossego. Em 

aparte o Vereador Denilson informou ter sido procurado por um senhor da Vila 221, cujo filho foi 

apreendido com uma arma de madeira e veio solicitar que intervisse, a quem disse que os 

vereadores não têm autonomia sobre o Estado, devendo responder, mesmo que solto, tendo 

citado sobre “uma espingarda que levaram”, o que disse não ser possível fazer nada, já que o 

mesmo não possui registro, conforme informou. Disse que Vereador não tem força sobre o 

Estado, devem acompanhar e fazer o que é certo que irão melhorar o policiamento na cidade. 

Prosseguindo o Vereador Nelson falou que a população deve denunciar os fatos ocorridos. 

Mencionou sobre o trabalho do Governo Municipal, que tem acompanhado de perto, observando 

que tem muita coisa para ser feita, mas está cobrando, acompanhando, levando as informações, 

acreditando que terão um bom governo nesses quatro anos, pelo que vê nesse inicio de mandato, 

pelo desempenho da Prefeita e das pessoas que trabalham nesse governo e Secretários 

Municipais. Referiu sobre trabalho disponibilizado à Comunidade Novo Paraíso, como médico e 

dentista, sendo informado pelo Vereador Evaldo Machado que o trabalho do médico tem sido 

bem aceito pelos moradores, o que o Vereador Nelson falou ser motivo de satisfação saber que a 

população está sendo atendida, assim como três médicos atendendo no hospital e outro no posto 

de saúde, dizendo que outros municípios têm inveja dos médicos que há em nosso município e 

tem vindo pessoas dos municípios vizinhos fazer tratamento em nossa cidade, sendo alguns casos 

encaminhados para Santarém, pois falta aparelhagem, mas os profissionais são qualificados e 

trabalham sem medir esforços. Mencionou haver sido construído três salas de aula na Escola Ana 

Faleiro, duas creches estão sendo iniciadas, em breve será iniciado trabalho na praça da cidade e 

trabalho que está sendo feito nos travessões pela Secretaria de Infraestrutura e governo 

municipal, mesmo diante da crise que se vê a nível de governo federal. Mencionou que Brasília 

está pegando fogo, acreditando que dentro de alguns dias vários nomes estarão indo para a 

cadeia, associando-se ao Vereador Denilson, dizendo que a corrupção não vai acabar, mas a partir 

do momento que coloca na cadeia os envolvidos começa a moralizar as coisas. Falou que são 

vários partidos envolvidos, inclusive o que faz parte, não criticando, portanto, partido, mas 

pessoas. Disse que até a justiça está errada com esse modelo de delação premiada, quando um 

que roubou entrega outros e fica livre da culpa, sendo um incentivo da justiça para que a 

corrupção continue, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Informou ter visitado várias vicinais que se 

encontram em situação precária e onde chega é cobrado por serviços na estrada, pedindo calma, 
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pois acredita que no verão serão atendidos e que estão unidos com a Senhora Prefeita para ajudar 

a resolver essa situação. Informou ainda está na pauta requerimento do Vereador José Ferreira de 

Carvalho, o qual assinou conjuntamente para a Vila Novo Paraíso, e agradeceu. Adiante foi a 

tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando agradeceu a Deus a oportunidade 

que concedeu para estar reunidos nessa Casa em mais uma sessão. Cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Parabenizou todas as equipes que participaram da Copa do Bairro Alto Pará 

nas categorias feminina e sub dezesseis, que realizou no último domingo a grande final 

parabenizando a equipe campeã São José, a equipe Impacto pelo vice campeonato e Arsenal pelo 

terceiro lugar, parabenizando ainda a todos que gostam do esporte e a equipe Mães e Filhas, que 

são atletas amadoras que não se preocupam com o resultado, mas com o lazer, que ficou em 

quarto lugar, sendo mães de atletas que moram na cidade, senhoras entre quarenta e cinquenta 

anos de idade. Convidou Vereadores e pessoas presentes para participarem da Guietan 2017, que 

será realizada a partir da próxima quarta-feira, 24, na Escola Tancredo Neves. Referente 

Requerimento do Vereador Marcione informou ter conversado com a Senhora Dulcineia, Gerente 

da Celpa de Altamira, que garantiu que até o dia trinta será resolvida a situação do posto da Celpa 

na cidade, porém disse que a empresa paga de oitocentos a mil reais para ser alocado um prédio e 

uma pessoa para fazer esse atendimento, tudo por conta da pessoa, mas estão brigando para que 

pague pelo menos mil e duzentos reais para que solucione essa situação o mais rápido possível. 

Falou que esteve visitando algumas comunidades, juntamente com os vereadores Raimundo, 

Marcione, Denilson e Werles fazendo reuniões referente ao Programa Luz para Todos, o que já 

vem debatendo há uns quinze dias. Disse que além de estarem brigando pela complementação 

para as vicinais que ainda faltam serem assistidas estão orientando a população para que se 

organize através de associações. Falou que não estiveram na reunião na Vicinal Cinquenta e sete, 

porque acharam que não haveria necessidade, porém na localidade já foi montada uma equipe 

provisória para que se organize uma associação, para que possa buscar recurso via Emater, Ceplac, 

Adepará, Banco da Amazônia e outros fundos, podendo chegar com mais facilidade, pois uma 

associação bem organizada consegue mais recursos fora do município do que o Executivo e 

enquanto legislativo, estão se empenhando para organizar o maior número de associações, tendo 

tomado a liberdade de disponibilizar a assessoria jurídica dessa Casa para entrar com uma parceria 

pequena para ajudar nessa organização, ressaltando que esse trabalho lhes garantirá situações 

benéficas no futuro. Referiu sobre o Ensino médio, apresentando relação de professores que estão 

faltando na Escola Tancredo Neves, informando que no próximo dia vinte e nove estarão indo a 

Belém para tentar resolver esse problema, pois no mês de junho o contrato de seis professores 

vencerá e se não tomar providências o ensino médio não funcionará a partir do mês de agosto e 

concedeu aparte ao Vereador Denilson, o qual informou haver sido nomeado para o município 

quatro Professores, porém três são de fora e não quiseram vim para cá, somente a que reside no 

município assumiu, mencionando ter sido aberto edital para o banco de talentos, cujas inscrições 

encerram-se no dia quatorze do mês anterior, propondo que possam fazer uma relação dos 

profissionais que há no município indicando-os para possível contratação. Prosseguindo o 

Vereador José Sandeney referiu sobre licitação realizada pela Prefeitura Municipal para aquisição 

de material de informática, esclarecendo não ser uma cotação de preços como disse o Vereador 

Denilson, tendo sido realizada uma cotação anteriormente, mas agora foi realizada a licitação e 

duas empresas de Santarém ganharam, dividindo os lotes em partes iguais no valor aproximado 

de setecentos e cinquenta reais para cada uma, sendo um contrato de sete meses, dizendo ser 
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muito complicado analisar essa situação diante da crise financeira e política que se encontra o 

país, que de uma forma ou outra afeta o nosso município. Falou que havia algumas coisas para 

chegar em nosso município e região e com essa situação, acredita que neste ano e talvez no 

próximo não haverá um centavo destinado para este município, pois acredita que essa crise não 

vai durar somente em 2017, mas chegar a 2018, dizendo que as Diretas Já estão batendo à porta, 

o que envergonha aqueles que entraram na política agora, com muita vontade de trabalhar. 

Registrou indignação quanto ao trabalho desta Casa, solicitando ao Senhor Presidente que atenda 

as solicitações dos Vereadores quanto ao pagamento de diárias, pois sabe que é um direito 

quando se desloca para outros municípios, pois formaliza a solicitação para que a presidência não 

tenha problemas com o TCM e não é atendido, registrando indignação com relação a essa 

situação. Agradeceu a presença de todos, desejando uma boa semana, e a oportunidade. Em 

seguida foi a tribuna o Vereador José Ferreira de Carvalho, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes e em especial pessoas da sua comunidade e secretários municipais. Registrou 

haver visitado duas vicinais no decorrer da semana passada, sendo Cento e cinquenta e sete e 

cento e cinquenta e um e recebeu visita de moradores das vicinais Cento e quarenta, Codó e 

Galvão. Falou que o inverno está encerrando e os moradores estão ansiosos para vê a melhoria 

das vicinais. Mencionou ter conversado com moradores do Travessão do Lama até Igarapé Preto 

que sai na propriedade do Senhor Pedro Rurópolis, dizendo ser uma vicinal de grande importância, 

pois tem vários produtores colonizados e grande produção agrícola e pecuária, de modo que 

precisam tomar iniciativa para que seja recuperada, pois encurta a viagem da BR 163 a sede do 

município e os moradores estão ansiosos e exigindo esse serviço. Falou que na região da BR 163 

tem cinco vicinais do Codó ao Sombra Santa, bem habitadas e grande produtoras agrícola, 

pecuária e de pimenta do reino e todas estão praticamente intrafegáveis, tendo sido realizado 

alguns serviços em pequenos trechos em algumas dessas estradas, mas hoje precisando melhorar 

as vicinais de modo geral, sendo uma região que depende cem por cento da agricultura, 

convidando o Secretário de Infraestrutura para ir a região para que veja de perto a situação, a 

quem disse que encaminham requerimentos não para incomodá-lo, mas devido a necessidade. 

Referindo-se a crise política, a imoralidade na política brasileira, quando alguns dizem ter 

vergonha de dizer que estão dentro da política, disse ter vergonha de ver acontecimentos da 

forma que estão acontecendo porque os políticos que não tem vergonha estão contaminando a 

política brasileira, mas espera que o Supremo, o Poder Judiciário tome de fato atitude porque está 

muito claro, “hoje ele não pode dizer que é disse-me-disse”, tem provas concretas de pessoas que 

têm muito poder na política, prova de muita sujeira e espera que seja providenciado. Falou ser 

filiado ao Partido dos Trabalhadores, onde não tem somente político incerto, tem político desse 

partido na cadeia, o que acha está correto, mas que possa punir também aquele que teve a cara 

de pau de mobilizar o país para tirar a Presidente Dilma, que não tem cinco por cento da imundice 

que tem certos políticos que hoje estão se escondendo da Polícia Federal, com irmãos e outros 

parentes na cadeia e o Presidente usando desculpas esfarrapadas para dizer que não vai 

renunciar, porém disse ter certeza que ele vai renunciar, devendo a justiça cumprir seu papel e 

colocar essas pessoas no lugar em que devem, na cadeia e resgatar os milhões de reais que 

poderia está ajudando a saúde dos brasileiros, na melhoria da educação, das rodovias, dizendo 

que esses tomaram conta de tudo, que acharam que até o dinheiro do Tesouro Nacional era deles, 

mas espera que seja resolvido isso e que no próximo ano possa colocar alguém no poder que não 

tenham vergonha de dizer que tem um Presidente da República. Desejou um bom dia a todos, e 
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agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou a Associação Castanheira Esporte Clube, na qual faz 

parte, pela confraternização entre os sócios, quando esteve mais de trezentas pessoas e 

Vereadores Raimundo, Sandeney e Werles e o Vice-Prefeito Beto Dantas, agradecendo a Senhora 

Prefeita pela contribuição. Parabenizou a Secretaria de Esportes pelo final do campeonato. 

Aproveitando a presença do Secretário de Infraestrutura falou que essa Casa deverá marcar 

reunião, pois muito se fala em recuperação de estradas vicinais e um quer levar para um lado, 

outro para outro e fazendo tapa buraco, dizendo que não está mais na época para realizar esse 

serviço dessa forma, pois o verão está à porta, as lamas já secaram e as vicinais devem ser 

recuperadas e se fizer somente tapa buraco não deixará o trabalhador contente com o trabalho, já 

que esse serviço é somente para garantir a trafegabilidade no período do inverno, devendo 

portanto ser realizada essa reunião para que a secretaria possa repassar aos vereadores o 

cronograma de trabalho que será executado no decorrer do verão para que possam fazer 

acompanhamento desse trabalho para saber como se dirigir e informar os agricultores das ações 

que estão sendo feitas. Comunicou que esteve juntamente com outros Vereadores na Vila Bela 

Vista, conversando com professores e a coordenação e também na Vicinal da Sessenta com 

professores, alunos e pais e fazendo esse trabalho que é de fundamental importância. Manifestou 

preocupação por ter nessa Casa quatro Projetos de Lei, devendo debruçar-se sobre eles para que 

possam votar com conhecimento de causa, para que não somente os membros da Comissão 

tenham conhecimento, mas todos os vereadores, para que não votem no escuro, mas com 

conhecimento. Referindo-se a segurança pública falou que muito tem se falado a respeito, 

mencionando que irá requerer a instalação do DEMUTRAN, pois já existe a Lei que regulamenta, 

faltando apenas a indicação desses agentes para que possa funcionar, o que irá contribuir e muito 

com o trabalho da polícia, pois quando o cidadão começar a sentir no bolso começará a educar o 

trânsito e evitar muitos acidentes no município. Acredita que o município só tem a ganhar com a 

instalação desse órgão. Aproveitando a presença do Secretário de Infraestrutura pediu que seja 

olhado com carinho para os operadores de máquinas pesadas, que são responsáveis pela boa 

qualidade ou não dos trabalhos das estradas e que não estão sendo bem remunerados. Falou que 

tem ouvido essa reclamação, mas vereador não tem poder de alterar essa situação, de incluir 

gratificação no contra cheque desses servidores, mas o Secretário pode cobrar, assim como farão 

a Prefeita Municipal, pois o funcionário quando bem remunerado trabalha feliz e com amor e uma 

Gestão boa se faz quando tem um grupo que tem interesse, porque se somente o Prefeito tiver 

interesse e os funcionários não, as coisas tende a não funcionar, a não dar certo e torce que essa 

gestão possa fazer um bom trabalho e que possam fazer parte de uma história que ficará marcada 

no município, para que possam ver o município caminhar para dias melhores e galgar passos 

importantes em benefícios para o coletivo, não individual, fazendo um trabalho voltado a 

comunidade placaense, pois esse é o intuito e a vontade que os vereadores tem e deixar que o 

povo tenha visibilidade do trabalho dos vereadores. Referiu sobre comitiva que irá a Belém no 

próximo dia vinte e nove, quando farão cobranças quanto ao Ensino Médio e outras situações, 

levando ofícios ao Secretário de Segurança Pública, ao Senhor Bressan, responsável pelo Luz para 

Todos, Secretaria de Esportes, mencionando a respeito do Ensino Médio que foi equipe a Belém e 

publicou nas redes sócias que estava tudo bem e aos olhos da comunidade tudo ficou resolvido, 

dizendo no entanto que nada foi resolvido. Cobrou dos vereadores do PSDB para que nessa 

viagem possam fazer uma cobrança firme e dizer que Placas tem um povo que precisa do olhar do 
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governador e farão juntos. Agradeceu as pessoas presentes, as que acompanham os trabalhos 

dessa Casa e membros da Associação Castanheira. Pediu a Deus que proporcione uma semana 

com saúde, paz e que na próxima segunda possam retornar com boas notícias para repassar a 

comunidade placaense, e agradeceu. A seguir manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador 

Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou as pessoas que chegaram após a abertura dos 

trabalhos. Desculpou-se com o Vereador Marcione por não ter podido participar da 

confraternização da Associação Castanheira, tendo estado no Macanã na abertura do 

campeonato, retornando rapidamente, tendo em vista está com problemas de saúde e pouco tem 

saído, vindo apenas resolver algumas obrigações na Câmara. Conforme colocado a respeito de 

estradas vicinais falou que no município tem vários problemas, porém nesse inverno foi feito uma 

pequena recuperada em quase cinquenta por cento destas, citando exemplos de vicinais que 

mesmo no verão devem ser corrigidas e rapidamente, como a Vicinal Poeirinha e a Vicinal do 

Nonato, sendo esta grande produtora de cacau e de um grande rebanho bovino e há muitos dias 

não se passa uma máquina. Falou que outra situação complicada são as vicinais do Panorama e 

Bacabal, sendo que esta está intrafegável e ser a pior em termo de estrada no município. Falou 

que gostaria de marcar para a presente data uma reunião com o Secretário de Administração e a 

Prefeita, mas não está no município, devendo marcar para outro dia no decorrer da semana 

porque tem agenda para a próxima segunda e deverão entrar de recesso e tem vários projetos de 

lei que esperava tivesse Parecer das Comissões na presente data, pois começa a trancar a pauta, 

informando que na presente data entrará mais um, lembrando que há duas solicitações do 

Vereador Marcione para trabalhar a Lei Orgânica do Município e outra para criação da Comissão 

de Ética, os quais ficarão para o segundo semestre. Informou que após a Sessão os Vereadores 

irão se reunir, informando ao Vereador José Sandeney que o questionamento feito na tribuna irá 

explicar como se procede a questão de diárias nessa reunião. Falou que na presente data estará 

indo para Santarém, juntamente com o Vereador Marcione quando colocará o carro para ser 

revisado, preparando para a viagem que farão na próxima semana para Belém. Desculpou-se com 

os representantes da Casa Familiar Rural, com os quais iniciou-se conversa na semana anterior e 

deveriam ter reunido novamente na presente data, porém com a ausência da Prefeita no 

município não será possível sair com uma proposta concreta hoje, porém disse que no momento 

em que chegar deverá fechar naquilo que foi proposto no outro dia. Observando que o Vereador 

Denilson deverá viajar falou que talvez tenham que realizar uma sessão extra por esses dias, para 

votação de projetos, tendo em vista que alguns dos que estão em trâmite precisam que todos os 

vereadores estejam presentes para fazer a votação. Após passou-se a Ordem do Dia, passando a 

apresentação das matérias em pauta, sendo Requerimento nº 036/2017, de proposição dos 

Vereadores José Sandeney Marques Monteiro e Werles Santos Silva, que requer providencias 

necessárias para que sejam construídas lombadas na BR 230, nas avenidas Perimetral Norte e Sul, 

Travessas Boa Esperança e Osvaldo Tomaela, todas de acordo com os parâmetros exigidos pelo 

DETRAN; e Requerimento nº 037/2017, de proposição dos Vereadores José Ferreira de Carvalho e 

Evaldo Lima Machado, que requer providencias necessárias para que seja construída uma escola 

com cinco salas de aula, uma cozinha, uma biblioteca, uma sala de computação, uma sala 

pedagógica, uma dispensa, uma sala de ciências, uma sala dos professores e quatro banheiros, na 

comunidade Novo Paraíso, km 164, BR 163, neste município; e Projeto de Lei nº 245/2017, que 

“Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, instituído e administrado pela Federação 

das Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de comunicação dos 
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atos normativos e administrativos do município de Placas”, determinando o Senhor Presidente 

encaminhamento as Comissões Permanentes. Após passou-se a pauta de votação, solicitando o 

Senhor Presidente que a Comissão de Constituição e Justiça apresente Parecer aos Requerimentos 

nº 031/2017 a 035/2017, o que foi feito pelo Vereador José Sandeney Marques Monteiro, o qual 

apresentou Parecer pela continuidade da tramitação da matéria. Colocado em discussão o 

Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após foi concedida 

a palavra aos Senhores Vereadores para a defesa de suas proposições na tribuna, sendo: Vereador 

José Ferreira de Carvalho: Requerimento nº 031/2017, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para a colocação de 10 (dez) 

luminárias no campo de futebol e fazer uma vistoria na instalação elétrica da quadra poliesportiva, 

localizada na Vila Novo Paraíso, km 164, BR 163. Colocado em discussão. Manifestaram-se a 

respeito os Vereadores Evaldo, José Sandeney, Gilberto, Denilson e José Ferreira e Nelson. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade; Vereador Marcione Rocha Ribeiro: 

Requerimento nº 032/2017, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências necessárias para a distribuição de caixotes de lixo nas Vilas Bela Vista 

km 221 e Aparecida, neste município. Colocado em discussão. Manifestaram-se a respeito os 

Vereadores Denilson, Raimundo e José Sandeney. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade; Vereador Raimundo Ribeiro da Silva: Requerimento nº 033/2017, que requer a 

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

recuperação da Vicinal do Elmo. Colocado em discussão. Manifestaram-se a respeito os 

Vereadores Marcione e Denilson. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade; Vereador 

Denilson Rodrigues: Requerimento nº 034/2017, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura, providências necessárias para recuperação da Vicinal do km 240 Sul. 

Colocado em discussão. Manifestaram-se a respeito os Vereadores Werles e José Sandeney. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade; e Requerimento nº 035/2017, que requer a 

Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de Educação, providências necessárias para a reforma 

da Escola Tomé de Souza, na Vicinal do 235 sul. Colocado em discussão. Manifestaram-se os 

Vereadores José Sandeney, Denilson, Raimundo e Nelson. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. Após o Senhor Presidente observando não haver nada mais a tratar, desejou uma 

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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