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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos quatro dias do mês de junho 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 tratar 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-PSDB – Primeiro 

Secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB(PMDB), José Sandeney Marques 

Monteiro – DEM, Marcione Rocha Ribeiro – DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimunda Nascimento 

Rodrigues-PSC, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, agradecendo as pessoas presentes. Apresentou a 

Ordem do Dia. Informou que conforme solicitado, ao final da sessão será concedido o uso da 

palavra pelo representante da Associação dos Feirantes e Produtores de Placas – AFPP. Realizou 

inscrição para uso da tribuna. Agradeceu a presença dos servidores da saúde, do presidente de 

comunidade João Locatelli, presidente de associação e agricultores do km 151, BR 163, com os 

quais participarão de reunião após a sessão com a Prefeita Municipal para tratar sobre a situação 

daquela estrada vicinal. Após concedeu o Senhor Presidente a palavra na tribuna ao Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro. Este cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a 

presença de ACS e funcionários da saúde. Agradeceu a Deus por mais uma segunda-feira de 

trabalho, depois de estar ausente por uns dias, registrando que juntamente com os vereadores 

Denilson, Gilberto, Raimunda e Raimunda foram a Itaituba onde participaram de três dias de 

seminário que orientou sobre como trabalhar a reforma da Lei Orgânica e Regimento Interno 

desta Casa, trazendo muitas novidades para o trabalho legislativo municipal. Falou que essa 

viagem a Itaituba lhe deu esclarecimento de que a nossa Lei Orgânica não está sendo respeitada, 

tendo em vista que a Prefeita ficou ausente do município por dezessete dias, sendo um 

desrespeito e descumprimento a Lei Orgânica do Município, enquadrando-se em improbidade 

administrativa. Falou que esta Casa tem que ser respeitada, pois em nenhum momento foi 

comunicada da ausência da Senhora Prefeita por essa quantidade de dias, vendo como falta de 

respeito a sua pessoa e aos colegas que se fazem presentes nesta Casa, uma vez que viaja e não 

deixa ninguém respondendo pela administração pública, não sabendo quem procurar, 

mencionando ter feito esse questionamento ao jurídico do Senado e este questionou se nesta 

cidade não tem vice-prefeito, pois se tem, deve ficar respondendo, o que acontece em todos os 

municípios ali representados. Manifestou preocupação, tendo em vista que no ano passado de 

2017 o município de Placas alimentou bem o Portal da Transparência, o que não tem acontecido 

neste ano, questionando a razão de não está sendo publicada as despesas da Prefeitura para que 

os munícipes possam ter acesso, assim como a Câmara Municipal. Mencionou que estiveram 

averiguando a situação de uma carregadeira que está em Itaituba há um ano e quatro meses, 

época em que esteve no local e no momento está no mesmo lugar, na mesma situação e com a 

mesma dívida com a empresa, o que os preocupa, sendo necessário que o Legislativo Municipal 

tome providências e faça o papel para o qual vereadores foram eleitos para fazer, porque é 

patrimônio do município, enquanto tem máquina alugada e patrol poderia estar substituindo e 

economizando seus dez a vinte mil reais por mês. Falou que fosse colocar os pontos positivos e 

negativos, o que é preciso melhorar e se fazer por essa casa, porém disse que falácia na tribuna 

não resolve, mas devem tomar providencias com documentos, em reunião com a Prefeita, 
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procurar os caminhos por onde devem andar e devem resolver, pois a comunidade espera uma 

resposta positiva do legislativo. Mencionou ter recebido em mãos lei de cargos e salários dos 

servidores da saúde, infraestrutura, assistência, de todas as secretarias, com exceção da educação, 

que tem uma defasagem de anos, lembrando que em reunião com a Prefeita, esta falou que 

precisaria de uma proposta, já tendo sido encaminhada aos seus assessores jurídico e contábil, 

esperando que tenham uma resposta em breve para que os servidores possam ter o seu valor 

merecido, dizendo que irá cobrar a respeito, para que a curto prazo possam estar votando essa lei, 

que já é cobrança de anos. Colocou-se a disposição dos ACS pela pauta de reivindicação que estão 

aqui hoje, assim como a associação de feirantes, ressaltando ser bastante antiga, como é do 

conhecimento de vereadores que já vem de outra legislatura, pois há cerca de quatro anos se 

reúnem em busca da feira e agora está se vendo a construção, enfatizando que a associação deve 

ser respeitada porque foram as pessoas que deram o pontapé inicial, que no antigo barracão 

estavam vendendo, devendo ser as primeiras contempladas com seu espaço na feira municipal. 

Propôs que os vereadores possam se reunir para tirar ações para os problemas que o município 

enfrenta. Pediu a Deus uma semana abençoada a todos, e agradeceu. A seguir o Senhor 

Presidente registrou a presença dos Senhores João PT e Reinaldo, desejando boas vindas. A seguir 

foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes, destacando a presença de funcionários da saúde (ACS) e integrantes da associação dos 

feirantes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e por está nesta Casa e com saúde. 

Referiu sobre seminário ocorrido do pavilhão de igreja católica, promovido por entidades 

organizadas com discussões em defesa da vida, tendo acontecido quatro oficinas, sobre saúde, 

conflitos agrários, agricultura familiar e juventude. Falou que sobre saúde era para ser uma 

audiência pública, mas o Ministério Público não pode comparecer; foi discutido sobre a agricultura 

familiar, sobre o que pode ser melhorado e a importância para os agricultores do município, cujo 

percentual no município é de aproximadamente oitenta por cento; e sobre os direitos da 

juventude e os riscos que enfrentam, devendo se discutir e trazer algo melhor para a juventude do 

município. Referiu sobre oficina em Itaituba para o qual estava inscrito, mas não pode participar 

devido a viagem a Belém, juntamente com o Vice-Prefeito Beto Dantas, tendo ido receber 

patrulha agrícola, fruto de uma reivindicação de tempos atrás, para benefício dos agricultores do 

município. Falou que várias emendas de Deputados muitas vezes não aparece devido a falta de 

divulgação, destacando a patrulha agrícola, trezentos mil para a saúde, para a compra de 

equipamentos para o hospital, já em conta, academia de saúde já iniciada e ambulância que está 

dando assistência ao hospital municipal desde o ano passada. Falou que é dever de estar correndo 

atrás, buscando melhorias para o município e que existem muitas dificuldades, mas aquilo que 

vem de concreto deve ser divulgado, pois é algo que buscaram e agora encontra-se no município, 

cabendo aos vereadores fiscalizar o andamento, como do mercado municipal e o projeto de 

urbanização da cidade, sendo responsabilidade fiscalizar e cobrar. Agradeceu a todos presentes 

para que acompanhe o trabalho do Vereador e ajude a solucionar os problemas no município. 

Desejou a todos ótimo dia e semana, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Compartilhou das 

palavras do Vereador Marcione, dizendo que Prefeito quando se elege esquece do vice, mas 

quando tá em campanha andam de mãos dadas. Lembrou que na legislatura passada quando foi 

para fazer a revisão da LOM e o Regimento Interno a Câmara foi esvaziada, principalmente por 

causa dessa matéria, pois a proposta era para que o vice voltasse a assumir a cadeira. Em aparte o 
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Senhor Presidente, Vereador Gilberto, lembrou que a proposta era para que tão logo o(a) 

prefeito(a) se ausentasse do município o vice assumisse automaticamente para não ter vacância 

do cargo. Prosseguindo, o vereador Denilson enfatizou que assim é a Constituição Federal e a 

Constituição Estadual e a Constituição Municipal não pode ser diferente, mencionando que foi 

votado anteriormente projeto para que o Prefeito possa ficar ausente por quinze dias. 

Comparando a essa situação lembrou que no que se refere ao Poder Legislativo, a cadeira de 

Presidente não pode ficar em vacância porque se torna nulo todos os atos do Legislativo, da 

mesma forma é o Executivo, devendo ser automático a passagem de cargo para o vice e na 

ausência deste o Presidente da Câmara, esclarecendo que não é porque assumiu que irá para o 

banco para mudar conta, o prefeito municipal continuará sendo o ordenador de despesas, quem 

assume irá tratar apenas das questões administrativas, dizendo que os vereadores devem se 

impor e fazer valer a Lei corretamente, porque quem cala consente e devem rever essa situação. 

Falou ter sido muito bom o curso realizado na cidade de Itaituba, parabenizando o Senador Flexa 

Ribeiro por ter pleiteado e levado para aquela cidade, dizendo que foram três dias de muito 

aprendizado, aprendendo e vendo o absurdo de algumas leis. Mencionou que o governo federal 

repassa convênios para o município, como do ACS e outros para contratação de pessoal e exige de 

aplicabilidade de cem por cento do valor, mas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal o 

município não pode ultrapassar cinquenta e um por cento com folha de pagamento, podendo 

chegar a cinquenta e quatro, da forma que o governo federal deveria enviar, sendo o restante do 

percentual para melhoria do programa, sistema e qualidade do serviço, mas da forma que envia 

coloca o município em saia curta, mencionando que de acordo com o Presidente da AMUT tem 

pauta com o presidente da republica nesse sentido. Esclareceu que a questão previdenciária entra 

para cálculo de percentual da folha de pagamento, sendo que é vinte e um por cento patronal, de 

oito a onze por cento do funcionalismo, assunto que deve ser tratado com veemência. Mencionou 

ter chegado o verão, o município já está perdendo tempo, sendo prejuízo vê uma máquina nova 

parada, dizendo que precisamos trabalhar, sentar com o Executivo para que faça as estradas 

vicinais, tendo em vista que o município tem um maquinário invejável, mencionando vê no site de 

Placas elogios ao Prefeito de Rurópolis, parabenizando-o, pois está observando e trabalhando com 

planejamento, o que foi feito em nosso município, mas que não está sendo cumprido, mas que 

comece o trabalho, dizendo já ter acabado o tempo de tapa-buraco, “ou faz estrada, ou faz 

estrada”, tapa buraco não se encaixa mais em Placas. Falou que combustível do Belo Monte já 

veio, o recurso da Defesa Civil também e devem saber para onde foi e fazer funcionar, porque não 

é possível, no mês de maio com máquinas paradas e os agricultores precisando retirar seus 

produtos. Registrou a presença do Secretário de Administração, pedindo que leve essa mensagem 

ao Executivo, dizendo a esse que deve ter vontade que as coisas funcionem, mas para isso precisa 

ter autonomia para que possa fazer seu trabalho com transparência, correto. Ressaltou, conforme 

já referido, uma carregadeira há um ano e quatro meses em Itaituba, imaginando o débito que 

deve ter para não ter sido trazida ainda, enquanto outras estão alugadas, devendo sentar com a 

Prefeita, pois pagar máquina para ficar parada é débito para o município. Mencionou que não é 

porque é do partido do governo que apoia coisa errada, tendo ao longo de sua carreira lutando 

pelo bem do povo e continuará defendendo os anseios da população. Enfatizou que o agricultor 

precisa de estrada vicinal e irá cobrar em todas as sessões, elogiando quando necessário e 

também criticando construtivamente para que venha a funcionar, não podendo ficar no descaso e 

marasmo, sem pagamento a quem presta serviço ou aluga seu imóvel porque precisa, mas é 
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preciso cumprir suas obrigações, seu dever, enfatizando querer que o governo funcione, pois 

assim estarão de bem, o povo vai estar alegre e o município só vai ganhar com isso, mas se não 

funcionar não adianta vir empresa para fazer obras na cidade, dizendo que vai gerar emprego, 

porque não vai encher a barriga do agricultor. Disse ser importante essas obras, mas também 

precisa que o agricultor esteja alegre, produzindo e trazendo seu produto para colocar no 

mercado, pois dessa forma o município terá dias melhores. Falou que quando vai a uma vicinal é 

cobrado, esclarecendo que vereador não tem o poder da caneta, não tem recursos disponíveis 

para fazer emendas, não administra recursos. Mencionou que o povo fala que todo mundo rouba, 

todo mundo mete a mão, todo mundo carrega, dizendo que para os vereadores só vem os ônus, 

os bônus não fica para o legislativo; vereador é para fazer leis, fiscalizar e não tem autonomia para 

mandar fazer obras, depende do Executivo, devendo incentivar e mostrar o caminho correto. 

Manifestou-se alegre pelo prorrogamento do Programa Luz para Todos, devendo acompanhar, 

mencionando que na vicinal São Paulo já tem o nome de mais de trinta pessoas que ainda não 

foram contempladas e irá documentar a CELPA para que possa assumir o trabalho naquela vicinal, 

dizendo que da mesma forma são as demais vicinais e onde há pessoas que ainda não foram 

beneficiadas, que informe. Colocou-se a disposição dos ACS, dizendo estar junto nesta luta e de 

todo o funcionalismo, dizendo que a Lei de cargos e salários, que muitos pregam que vereador não 

a faz, não coloca nesta casa, esclarecendo que Legislativo não pode onerar recursos para o 

município, sendo lei de iniciativo do Executivo, dizendo que se o Executivo encaminhar para esta 

Casa, em prazo recorde irão trabalhar e votar para ajudar toda a classe, e agradeceu. Adiante foi a 

tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Registrou a presença de senhores da região do Novo Paraíso que vieram ao município 

em busca de resolver situação de estradas vicinais, convidando os senhores vereadores para 

sentarem e tomar uma posição a respeito. Manifestou seu apoio aos Agentes Comunitários de 

Saúde, e agradeceu. O Senhor Presidente registrou a presença e cumprimentou o Vice-Prefeito 

Beto Dantas. Em seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Fez resumo de algumas coisas que o partido Solidariedade tem 

trabalhado, através do vereador Werles, vice-prefeito Beto Dantas e demais companheiros 

buscando alguns convênios e melhorias para o município, destacando emendas do Chapadinha de 

trezentos mil reais para custeio da saúde, outra de duzentos e cinquenta mil para construção de 

uma praça ao lado da Escola Almirzinho, trezentos e setenta e oito mil para ampliação e extensão 

da feira; Chapadinha e Ilton Aguiar de poços artesianos; Ilton Aguiar, ambulância já no município; 

Deputado Wlad, trezentos mil em equipamentos para a saúde, academia de saúde, trator de pneu 

equipado com grade no valor aproximado de cento e cinquenta mil reais, um canal de Tv que 

nesta semana o representante deve chegar ao município, duas ambulâncias em andamento e 

perderam emenda de três milhões do Deputado Wlad, via INCRA, para recuperação de estradas, 

pois o município precisava ter saído da inadimplência até trinta de outubro, o que só ocorreu no 

mês de dezembro,  totalizando cerca de dois milhões e meio de reais em emendas para o 

município, fora as que estão sendo trabalhadas e não divulgará agora. Falou que assim como o seu 

partido os outros também tem trabalhado. Enfatizou relatar, para mostrar que o partido está 

colaborando com o governo municipal e tem feito cobranças das coisas que não estão 

acontecendo e a partir do momento que está contribuindo, tem mais direito ainda para cobrar. 

Com relação a ausência da Prefeita por dezessete dias do Município falou que não importa 

quantos dias ficou ausente, devendo a partir do momento em que se ausenta ficar alguém para 
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substituí-la, pois da forma que está, o município fica parado, as máquinas que poderiam está 

trabalhando estão todas paradas por falta de petróleo e não se sabe com quem falar para 

conseguir. Lembrou que no ano anterior de janeiro a outubro, conforme já citado nesta Casa, o 

combustível pago no posto dava mais de mil e oitocentos litros por dia e as máquinas não 

trabalhavam, de modo que talvez com as cobranças de valores autos de postos e autopeças, 

quando não se vê máquina funcionando ou arrumada é que não esteja mais sendo publicado no 

portal da transparência, pois antes era colocado e sabe que não teve máquinas da Prefeitura 

arrumada para se pagar valor tão auto, destacando que a patrol que está em Itaituba ainda não foi 

consertada, uma carregadeira está no “cepo” na garagem, questionando se as máquinas da 

Prefeitura não estão sendo arrumadas como pode ter notas com valores tão auto de autopeças e 

mecânica? Lembrou que a época em que a carregadeira foi levada para Itaituba cobrou para que 

não fosse, pois iria ficar parada e sucateada e o município possui bons mecânicos. Mencionou ter 

falado com alguns vereadores para após a sessão sentar para que possam tomar uma providência 

e não fique somente na fala da tribuna. Mencionou ter no pátio da garagem, alugado, um 

caminhão coletor de lixo, uma carregadeira pequena e um caminhão, sendo que este, no mês de 

dezembro tinha capim produzindo sementes em cima da caçamba e com a cobrança foi capinado, 

mas continua parado e sendo pago, sendo talvez o motivo de não está sendo divulgado no portal 

da transparência, sugerindo que sejam retirados do pátio da garagem e que não sejam pagos. 

Disse que solicitou várias vezes essa situação e não foi atendido, mas se não forem retirados irá 

pedir para alguém filmar e “vai colocar fogo nessas três máquinas alugadas”, pois dinheiro público 

não pode ser jogado fora, mencionando que quando pergunta para a Prefeita Municipal a respeito 

da situação das máquinas alugadas, esta não sabe dizer, dizendo que questão de máquinas não é 

com ela, que não tem domínio, não sabe o que está sendo feito com as máquinas, enquanto isso 

moradores estão tampando buracos com carrinho de mão e o dinheiro sendo jogado fora de 

maneira irresponsável, destacando a situação da vicinal cinquenta e nove onde está sendo 

colocado energia e solicitou ao menos uma carregadeira para fazer o serviço de bueiro, tendo em 

vista que o desmatamento os moradores e a firma estão fazendo e foi informado que não tem 

carregadeira e nem petróleo, mas a prefeitura continua pagando aluguel de máquina, enquanto 

precisa para fazer um trabalho e não tem. Falou que na vicinal duzentos e trinta e cinco norte até 

hoje o carro do transporte escolar não entrou para pegar alunos e há duas semanas fizeram um 

mutirão com ferramentas manual e neste final estarão novamente fazendo, tendo solicitado a 

prefeita a colaboração e máquinas para realizar o serviço e foi informado que não tinha, tendo 

solicitado então, através de mensagem que comprasse pelo menos carrinho de mão, pá e picareta 

para mandar para os moradores e nem isso foi atendido. Aos Agentes Comunitários de Saúde, com 

quem já participou de reunião e tem conhecimento da situação que estão reivindicando, 

manifestando total apoio, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques 

Monteiro, quando cumprimentou a mesa diretora, funcionários, vereadores e pessoas presentes, 

desejando boas vindas a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar na tribuna falando a 

população presente, reivindicando seus direitos. Informou ter passado por cirurgia simples, porém 

delicada e retornando a esta Casa, aos trabalhos, ressaltou o prazer que é contar com os senhores 

vereadores. Agradeceu aos seis vereadores que votaram elegendo primeiro secretário para o 

biênio 2019/2020, na mesa que será presidida pelo Vereador Gilberto Matias, Werles Santos, na 

vice-presidência e Vilmar Ferreira, na segunda secretaria. Informou ter conversado com a senhora 

Prefeita há alguns dias a respeito das poucas áreas de lazer para a prática esportiva nas várias 
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modalidades. Informou que no ano de 2015 o então e atual Secretário de Educação, Marcelo Leal, 

juntamente com o ex vice-prefeito e o então chefe de gabinete Marcione Rocha tentaram colocar 

no campo Otaviano de Macedo duas creche e na época, Secretário de Esportes, “bateu o pé” 

dizendo não concordar, tendo em vista ser uma das poucas áreas que tinha de lazer para o 

esporte e hoje foi destinada a construção de uma praça, de emenda não sabe de quem, tendo 

parabenizado a prefeita pela obra, que em pouco tempo vândalos irão quebrar as lâmpadas, bares 

serão abertos nos arredores e bebida alcoólica será vendida, aumentando a venda e consumo de 

drogas e o espaço que tinha para o lazer acabou-se, sendo informado que não era mais possível 

reverter a situação, dizendo que hoje não encontra praticamente nenhuma área pública de lazer 

para pratica esportiva, com exceção do campo de futebol no Bairro Alto Pará, mas que está 

abandonado, porém, como vereador, professor e morador  deste município tomou como um 

desafio arrumar este campo dentro de trinta dias, seja com o apoio da administração municipal ou 

somente com a comunidade, tendo em vista que os desportistas não tem nenhuma área de lazer. 

Falou à Prefeita que tinha um problema no campo do Roberto que era particular e trouxeram os 

oitenta alunos da Escola de Futebol Garoto Bom de Bola Nota Dez na Escola para o campo 

Otaviano de Macedo e já perderam o espaço para uma praça, que outra será construída na frente 

da cidade e as arquibancadas da quadra Carlos Lázaro serão desmanchadas, provavelmente não 

terão o campeonato de futsal, que a população sempre acompanha. Falou que ingenuamente 

pensou que a urbanização seria dos dois lados da cidade, mas que será somente iniciada no lado 

norte da cidade, questionando porque não colocou a urbanização para o lado sul para que não 

precisasse mexer na quadra que é a único local concreto para a população assistir as pessoas 

jogando e nos finais de semana acompanhar os campeonatos que estão acontecendo. Falou que a 

política funciona de modo que as coisas são empurradas de guela abaixo. Enfatizou que os 

vereadores Marcione, Denilson e Nelson colocaram muito bem o fato da Prefeita ter passado 

dezessete dias fora do município e o vereador Denilson falou que devem sentar com ela e colocar 

essa situação, lembrando que no ano de 2017 bateu muito nessa mesa, quase sozinho a respeito 

de muitas outras coisas como a situação de algumas empresas, como GP e Portela, empresas 

fantasmas que colhiam o recurso no município e ninguém fez praticamente nada e somente um 

não faz nada, dizendo que não adianta dizer que vai em reunião com a Prefeita, pois vai pedir 

desculpa e dizer que está tudo bem, dizendo que o único caminho é notificação dos onze 

vereadores ao Ministério Público, pois dezessete dias fora do município se enquadra em 

improbidade administrativa e ficar anunciando na tribuna não vai levar a nada. Convidou em 

nome do Presidente da Comunidade Macanã João Locatelli, a população para evento, com tornei 

de futsal que acontecerá na comunidade no dia quatorze de julho para resgatar toda a confiança 

que a comunidade perdeu, parabenizando o presidente daquela comunidade. Referiu sobre a 

situação das estradas vicinais, dizendo que o Poder Executivo está aguardando os cem mil litros de 

óleo do PDRS-Xingu porque acredita que os cinquenta mil litros já “bateram asas”, mencionando 

ter trabalhado em outros governos e nunca viu situação tão complicada para comprar combustível 

no posto ou algo a crédito do Executivo, dizendo que não esta aproveitando do público presente, 

mas apenas falando a verdade. Enfatizou que o Prefeito Tacá (de Rurópolis) faz inveja, 

mencionando ter passado na vicinal Sonrisal por onde anda há oitenta/cem por hora, mas quando 

chegou no trecho que pertence a Placas não conseguia passar de trinta por hora, lamentando a 

situação. Falou que algumas situações podem resolver com reunião com secretários municipais, 

chefe de gabinete e a Prefeita Municipal, outras precisam documentar e protocolar. Agradeceu a 
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Deus por mais essa oportunidade. Desejou um excelente mês de junho, de festas juninas nas 

escolas, na cidade, que todos se divirtam e tenham uma excelente semana. A respeito da situação 

dos ACS compartilhou dos discursos dos Vereadores Nelson, Denilson e Marcione e colocou-se a 

disposição para ouvi-los, atende-los e reivindicar aquilo que é direito dos mesmos, e agradeceu. O 

Senhor Presidente lembrou que a praça referida pelo vereador José Sandeney é uma emenda do 

Deputado Eraldo Pimenta no valor de quinhentos e cinquenta mil reais e uma quadra no valor de 

seiscentos e trinta mil reais que, ainda não estava definido e queria, assim como o Deputado que 

fosse construído o colégio na Vila Novo Paraiso, mas a prefeita preferiu a praça na cidade, dizendo 

que tinha outro recurso para a construção do colégio. O Vereador José Sandeney informou que 

essa quadra no estilo do FNDE será construída próxima a creche no Bairro Alto Pará, devendo até 

o mês de agosto, metade do valor está em conta e no próximo ano o restante. Com relação a 

praça sabia que era emenda do Deputado Eraldo Pimenta, apenas não quis comentar, dizendo que 

esse é o tipo de política, enquanto o Deputado e o vereador queriam puxar emenda para 

construção de uma escola a prefeita está puxando praças e mais praças, dizendo que o que ela 

não descobriu ainda é que somente obras não reelege, o povo necessita de atenção, de estradas 

vicinais. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença de ACS, aos quais disse que estão 

corretos em reivindicar seus direitos, pois correm grande riscos percorrendo cada canto deste 

município, levando atendimento a população e são merecedores de um salário digno e dos 

direitos que faz jus a função, colocando-se a disposição. Lembrou que na última segunda-feira não 

houve sessão, quando os vereadores participaram de oficina em Itaituba, promovida pela 

Interlegis e organizado pelo Senador Flexa Ribeiro, ressaltando a importância para aqueles que 

exercem essa função e que aprenderam muito sobre a organização dos poderes legislativo e 

executivo. Mencionou ter estado na Vicinal Cinquenta e Sete, onde mesmo tendo sido feito um 

trabalho no ano anterior, se encontra em situação precária devido ao inverno rigoroso, e os 

moradores preocupados com a situação convocou vereadores para uma reunião, onde esteve, 

juntamente com os Vereadores Werles e Marcione, ouvindo as demandas dos moradores, 

registrando apoio, parabenizando-os, pois o primeiro passo é reivindicar. Ratificou informações do 

Vereador Nelson sobre emendas no valor de trezentos mil para a área da saúde, de praça em fase 

de execução, ambulância dando assistência ao município e patrulha mecânica, recebida na 

semana anterior pelo vereador Werles e Vice-Prefeito Beto Dantas, parabenizando os Deputados 

pelas emendas e o Solidariedade pelo empenho e luta e prol do município. Mencionou que em 

Itaituba, além do curso, estiveram em oficina onde carregadeira se encontra há mais de um ano, 

falando da tristeza por vê um patrimônio do município pegando chuva e sol, sendo que boa parte 

está pronta, precisando de apenas alguns ajustes, devendo retornar ao município. Falou que é do 

PSDB, partido da Prefeita, mas uma situação dessa deve cobrar, não podendo fechar os olhos. 

Falou que o ano de 2017 foi difícil, mas não pode passar dois, três anos sem que as coisas 

aconteçam, entendendo que o ano passado foi difícil, mas neste ano devem acontecer, o que não 

se tem visto, lamentando, mas quando de fato começar a acontecer irá parabenizar, o que por 

enquanto não pode fazer. Referiu sobre caçamba no pátio da garagem há mais de um ano parada, 

porém recebendo, situação com a qual não compactua, devendo fazer o papel para o qual foram 

outorgados, eleitos pelo povo para cobrar e fazer com que as coisas aconteçam. Mencionou que 

na região do Novo Paraíso tem uma extensão muito grande para se fazer, sabendo da luta do 

vereador Evaldo pela região e da necessidade do povo que precisa escoar sua produção agrícola e 
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pecuária, porém as estradas encontram-se em situação crítica, precisando resolver essa situação. 

Falou que o município tem uma equipe de máquinas e que precisa dar pontapé inicial, levar 

benefício aos produtores, pois os produtores precisam de estradas vicinais, pois não aguenta mais 

o sofrimento. Disse que já estamos no sexto mês do segundo ano dessa gestão e não se iniciou 

nenhuma vicinal, a respeito do que continuará cobrando. Desejou uma excelente semana a todos, 

ressaltando a importância da presença da população às sessões acompanhando o trabalho do 

Poder Legislativo, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, quando cumprimentou vereadores, ACS`s e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar nesta Casa, e contente por vê-la cheia, pois significa que ainda tem alguma 

expectativa, esperança, sendo capazes de se reunir para discutir os andamentos. Agradeceu o 

amigo João PT, desejando boas vindas a esta Casa. Referiu sobre o curso de formação oferecido 

pela Interlegis em Itaituba, ao qual participou, dizendo ficar triste quando vê a realidade sendo 

colocada de forma correta, recebendo toda uma teoria do que é certo e o que se deve ser feito. 

Mencionou que esteve, juntamente com outros vereadores, visitando carregadeira do município 

que está naquela cidade, dizendo ainda que nosso município está de parabéns com a equipe de 

máquina que possui, ressaltando que pelo valor e a forma que está aquele patrimônio, que traga 

para o município para fazer parceria a outros, pois não compensa pagar o tamanho da dívida que 

se encontra, devendo o município se organizar e fazer com que a máquinas que estão boas sejam 

colocadas para trabalhar, valorizando o recurso público, o que é nosso, pois tem maquinário 

suficiente para atender as estradas vicinais e vilas. Mencionou que oito vicinais foram 

contempladas pela Defesa Civil, sendo a Vila Aparecida e as vicinais Dez norte e sul, Pulu, Macanã, 

Panorama, Planalto e Bacabal e vicinais contempladas com recursos da Norte Energia/Belo Monte 

e se somar, todas as vicinais foram contempladas com algum recurso externo, tendo recurso 

suficiente para desenvolver essas atividades, assim como maquinários para descongestionar as 

vicinais que estão intrafegáveis, prejudicando o escoamento da produção, que quando chega a 

cidade também não tem local adequado para vender seus produtos, registrando  a presença de 

representantes da associação da feira municipal, também reivindicando seus direitos. Falou que 

precisamos trabalhar, desenvolver, mostrar trabalho, pois recurso tem, precisa de organização e é 

preciso levar a sério o recurso público, pois a partir daí os trabalhos começarão a aparecer. 

Ressaltou anteriormente haver parabenizado a Polícia Civil pelo trabalho desenvolvido no 

município, principalmente com relação as Vilas, dizendo que em três situações que chamaram 

foram atendidos, mencionando que estão intensificando as rondas nas Vilas, trazendo mais calma 

e paz a essas localidades que estavam tão perigosas quanto a cidade. Aos ACS parabenizou pela 

organização, dizendo que precisa está organizado para reivindicar aquilo que é direito, contando 

com a organização, mencionando ficar triste, pois somente vê a casa cheia quando tem alguma 

reivindicação e quando tudo está bem poucos vem a esta Casa, e considerando a casa cheia, 

significa que algo não está bem já faz algum tempo, com salários defasados, vergonhoso, 

parabenizando a categoria pela organização, colocando-se a disposição, dizendo que não estão 

pedindo nada, apenas reivindicando o que é direito. Aos feirantes falou que também precisam se 

organizar e reivindicar o que já é direito conquistado, dizendo que uma vez que já tem uma 

associação, deve-se respeitar. Lembrou que passaram o inverno pedindo que organize a 

infraestrutura, pois quando o verão chegar não terão mais tempo para se organizar, é preciso 

mostrar trabalho, porém disse que parece o inverno ter sido pouco, porque o verão chegou e as 

demandas, as reivindicações continuam e a conversa é a mesma. Falou que não se cansará de falar 
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e reivindicar estradas vicinais e vilas, pois recursos e maquinário o município tem, devendo 

descobrir onde está o entrave que as ações não acontecem, precisando ser averiguado com 

urgência. Manifestou-se feliz pelas pessoas presentes. Desejou um excelente dia, e agradeceu. A 

seguir o Vereador Nelson informou a respeito da máquina que está em Itaituba, que segundo 

informações ainda tem débito de mais de duzentos mil, já tendo sido pago algum valor que não 

sabe quanto, tendo em vista não constar no portal da transparência, lembrando ter sugerido que 

essas máquinas fossem consertadas aqui, mencionando que o trator consertaria por 

aproximadamente sessenta mil reais e a carregadeira gastaria no máximo vinte e cinco mil reais e 

o conserto dessas máquinas não chegaria a cem mil reais, enquanto que em Itaituba, já pagou 

uma parte e ainda deve mais de noventa mil reais. Falou que sugeriu que fizesse aqui, mas talvez 

não fez, porque aqui alguém estaria vendo o que estava sendo feito, ratificando que o trabalho 

poderia ser sido feito no município. A Vereadora Raimunda lembrou ter falado que jamais 

compactuaria com algo errado, que jamais seria conivente, dizendo que do jeito que a máquina 

está na oficinal tem débito de duzentos mil, devendo permanecer dessa forma, pois se for colocar 

para rodar o município ficará devendo muito mais, devendo deixa-la parada e que esse valor seja 

investido nas estradas vicinais do município. A seguir o Senhor Presidente, Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues passou a presidência ao Vice-presidente e fez uso da palavra na tribuna, quando 

cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Falou que a cada dia vai se aprimorando e vendo 

como funciona a situação dos trabalhos, mencionando que até a última sessão falava da cadeira 

de presidente, não sendo o correto no processo legislativo. Falou que vai se qualificando e 

tentando fazer as coisas da maneira mais correta. A respeito de discussão de onde conserta 

máquina não leva a lugar nenhum, mas sim, o quanto gasta, quando entra o papel de legislador, 

pois sabem a média do valor a ser gasto e se descobriu que o valor foi bem acima da média. Disse 

que o papel do vereador é investigar e tomar as providencia devidas, dizendo que por esse 

caminho não chega a lugar nenhum, pois ganhou licitação e está tudo dentro da lei, não 

concordando com o valor colocado. Disse que devem ser mais rígidos nas decisões, pois vê o 

município numa situação complicada, pois praticamente todas as vicinais devem ser refeitas nesse 

verão e todos querem que se inicie agora, mencionando ter recebido ligação de moradores do 151 

(cento e cinquenta  e um), informando que moradores vinham para a cidade reivindicar trabalhos 

para aquela vicinal, lembrando ter estado na localidade, juntamente com o Vereador Evaldo e o 

então secretário  Maxweel prometeu fazer a estrada em uma reunião com os moradores, fez-se 

uma base de trator, mas não levou o serviço adiante e até hoje os moradores aguardam, 

aconselhando vir uma apenas uma comissão, com a qual irão sentar com a Prefeita para levar uma 

decisão definitiva para a região. Falou que no município tem algumas vicinais ruins, mas outras 

estão intrafegáveis. Mencionou que a vicinal onde reside foi recuperada no ano anterior e já está 

precisando ser recuperada novamente, mas não é hipócrita de brigar por máquinas, quando sabe 

que tem parceiros que residem em fundo de vicinais e que não estão conseguindo sair de modo 

nenhum. Mencionou que na sua vida pública sempre cobrou planejamento, lembrando que na 

legislatura passada dos quatro anos, três foi oposição ao gestor municipal, não tendo se 

arrependido, e sempre falava que nenhum prefeito tinha feito planos para o município a longo 

prazo, mas somente para aquele mandato, manifestando preocupação por fazer parte desse 

governo e também por não ter planejamento, o que sempre cobra. Falou que nesta Casa o recurso 

é pequeno, mas sempre se planeja e tem dado certo. Citou que em Itaituba são quinze vereadores 

e entra seiscentos mil reais/mês e para vereador conseguir uma diária tem que solicitar com 
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quinze dias de antecedência, enquanto aqui são onze vereadores e cento e trinta e um mil/mês, 

sendo que a folha com os encargos aproxima quase noventa mil reais, restando pouco mais de 

quarenta mil para despesas gerais e está dando para funcionar e vereadores tem acesso a diárias 

para viajar e se qualificar, devendo começar pelas coisas pequenas para alcançar maiores. Falou 

que precisam de reunião com a Prefeita, mas não podem ouvir suposições, mas a realidade, pois 

todos querem que o município cresça e para isso os poderes precisam se alinhar, devendo a 

Prefeita mostrar como será o rumo do município a partir de agora, pois tem trinta e sete vicinais, 

fora os ramais, seis vilas, sendo que o Lote Dez é a pior de todas, sendo vergonhoso para quem 

está exercendo o mandato. Disse que tem andado bastante por essas vicinais e quando não 

consegue entrar de carro, vai de moto, visitando, dizendo não ter vergonha ou medo de andar em 

vicinal, porque a população entende que como vereador, assim como os demais estão fazendo o 

papel que lhes compete, cobrando e exigindo que faça, pois não tem recursos para fazer, mas se 

tivessem fariam, mas não é o papel do vereador, pois pode até ser processado se der ajuda, 

podendo até perder o mandato, mas o papel de vereador deve fazer. Falou que esta Casa está 

alinhada naquilo que deseja, acreditando que o sentimento dos vereadores é igual ao seu pelo 

município. Falou que precisam se reunir com a Prefeita urgentemente. Entende que está sendo 

realizada a limpeza da cidade, mas precisam tirar parte dessas máquinas da cidade e colocar na 

zona rural para trabalhar. Lembrou alguém ter dito que as vicinais fariam rápido, pois o município 

tem três equipes de máquina, fazendo comparação, pegando o período de vinte de junho a vinte 

de dezembro o que dá seis meses trabalhados, dividindo por trinta e sete vicinais e três equipes de 

máquinas, seriam doze vicinais para cada, devendo fazer no mínimo duas vicinais ao mês, o que 

não é possível, pois não trabalham todos os dias. Falou que mesmo tendo três equipes de 

maquinas, mas se não houver planejamento não faz, pois tem vicinais que faz em duas semanas, 

outras que pode levar até um mês, como a da sessenta, onde tem vários ramais e o cento e 

quarenta, onde a cada cinco quilômetros tem um ramal, somando cerca de cento e cinquenta 

quilômetros no total. Mencionou ter entrado em contato com pessoal que comprou fazenda no 

“fundão” da Vicinal Sombra Santa e possui máquinas e está querendo fazer parceria para 

recuperar a vicinal da comunidade até a BR e foi convidado para ir ao local, devendo ir nas 

próximas semanas verificar se realmente tem interesse em fazer parceria e trazer proposta para a 

Prefeita para quem sabe realizar essa parceria e dar desafogada na região. Informou que após a 

sessão irão reunir com a comissão de moradores da Vicinal cento e cinquenta e um e a Prefeita 

Municipal. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Retornando a presidência passou a Ordem 

do Dia. Informou sobre ofício do SINDSAÚDE e solicitou ao primeiro secretário que apresentasse 

Ofício nº 007/2018, do SINDSAÚDE – Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará 

que solicita a criação de lei municipal para que o município cumpra direito dos ACS, repassando 

verba de incentivo, que o fez. Após o Senhor presidente solicitou aos profissionais da saúde que 

após a sessão permaneçam no espaço para que possam conversar. Após informou sobre oficio da 

Associação dos Feirantes e Produtores de Placas – AFPP solicitando o uso da tribuna para prestar 

esclarecimentos, concedendo-a ao Senhor Adimar Xavier de Oliveira, representante da associação. 

Este na tribuna cumprimentou a todos. Ressaltou ser do conhecimento de todos que há muito 

tempo vem lutando pelo pleito daquela área, quando tinha o barracão comunitário, foi formada a 

associação, não legalmente jurídica, que até hoje está por legalizar. Falou que anteriormente tinha 

os barracos onde trabalhavam, apoiados pela gestão pública passada, porém aconteceram 

algumas mortes no local e achou-se conveniente acabar com as barracas, ficando na esperança de 
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que uma nova construção fosse realizada para as pessoas que ali trabalhavam, o que não 

aconteceu, ficando aquelas pessoas na expectativa até hoje  pelos gestores, mencionando que à 

época vieram a esta Casa, os vereadores manifestaram apoio, acreditando que ainda tem esse 

apoio, pois a única cidade que não tem uma feira em toda a região é a nossa. Falou que muitos 

que ocupavam aquele espaço se deslocaram dali à pedido do gestor municipal, na expectativa de 

uma nova construção, conforme documento dado a associação no qual garante uma nova área 

para ser ocupada pelos feirantes. Falou que esperaram pela gestão pública o que muitas vezes é 

erro, pois como criaram a associação deveriam tê-la legalizado juridicamente, devido a confiança 

no gestor. Mencionou que seis meses após a posse da então Prefeita Raquel Brandão, esteve com 

a mesma quando a ata de fundação já estava pronta, mas precisava do aval de um advogado e ela 

autorizou a advogada Mara assinar, estando, portanto, ciente que existe essa associação, a qual 

possui estatuto. Informou que na semana anterior a administração municipal convidou os 

ambulantes que vendem na frente da cidade, não sendo convidado os antigos trabalhadores, 

tendo sido informado na quinta, na sexta-feira esteve com o Chefe de Gabinete, ficando certo que 

seria feita a limpeza da área e aterro para que as pessoas que estão na frente da cidade 

mudassem para o local referido, mas o serviço combinado até hoje não foi concluído, porém no 

dia seguinte ambulantes levaram tijolos e estavam fazendo demarcação para levantar o seu 

barraco, questionando o que podem fazer, pois não querem briga, desavença, mas sim paz. Falou 

que concordaram em aguardar até que conversassem com a Prefeita e com os Vereadores para 

ouví-los a respeito daquelas pessoas que hoje trabalham na  frente da cidade. Falou que no 

domingo o Senhor Zezinho autorizou e trouxe o senhor que tem barraca em frente a Farmácia 

Fuso Horário para a área da feira, onde já está instalado, questionando como fica a situação dos 

feirantes antigos, o que tem para estes, mencionando que já foi diminuído o espaço entre  o 

mercado e a rua, mas que por onde anda as ruas próximas a feiras são estreitas. Pediu o apoio dos 

senhores vereadores e esclarecimento da Senhora Prefeita a respeito do funcionamento do local, 

pois até o momento não tem essas informações. Falou que não adianta formar uma associação, 

reconhecendo que o mercado municipal é uma área pública e tem o direito de ocupar os espaços 

que vinham ocupando autorizado à época pelo gestor municipal, o que não acontece hoje, porque 

segundo informações há um novo projeto, questionando se há alguém que tenha conhecimento 

da real situação, que possa transmitir, manifestando gratidão pelo atendimento. Questionado, 

informou que a antiga feira tem quarenta e dois associados e para a outra iniciada na época do 

então Prefeito Daniel Capitani tem trinta e cinco e tinham uma planta de como seriam os espaços 

fechados, tendo em vista que a área aberta é para as verduras, peixes e etc. A seguir o Vereador 

Denilson falou ter sido muito bem colocada a situação. Disse que o Legislativo é parceiro da 

comunidade, colocando-se a disposição, mencionando ter acompanhado todo o processo na 

legislatura passada, na retirada dos feirantes, devendo ter consenso que não podem executar. 

Mencionou reconhecer a entidade e qualquer assunto que seja relacionado a feira deve ser 

priorizado os feirantes antigos, membros da associação, devendo as pessoas que querem entrar 

no local associar-se também, podendo ter espaço, mas assim que for surgindo as oportunidades, 

crendo que o Executivo acatará essa posição. Colocou-se a disposição. Falou que deve realizar 

reunião, comunicar a prefeita municipal, pois em algumas situações está sendo infeliz em não 

procurar as classes organizadas para fazer a devida reunião, dizendo que da mesma forma tem 

situações que necessitam passar pelos vereadores, não adiantando passar por cima dos feirantes 

daquela área. Falou da importância da participação nesta Casa, sugerindo que faça oficio a 
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Senhora Prefeita convocando reunião e convide os vereadores, que estarão ao lado da associação, 

devendo prevalecer a decisão antiga, pois saíram do local de forma organizada, esperando que 

assim aconteça, pois, caso contrário está lhe contrariando, assim como esta Casa. O Senhor 

Adimar falou que mesmo a associação não estando legalizada deveria ser reconhecida e ter 

prioridade. O Vereador Evaldo falou da necessidade de que os pontos sejam feitos por engenheiro 

para que fique tudo padronizado, sendo informado pelo senhor Adimar que a associação já possui 

uma planta dos espaços a serem construídos na área aberta. Disse que tem conhecimento que a 

obra do mercado será concluída, devendo se respeitar a associação, assim como os senhores 

vereadores. O Vereador Marcione mencionou que participou da gestão passada e fez parte dessas 

discussões e tem conhecimento de membros antigos que já trabalhavam no espaço, os quais 

devem ser respeitados, distribuindo os box`s aos antigos e a partir disso passar a trabalhar com o 

pessoal que trabalha na frente da cidade  e reunião com a prefeita deve ser marcada o mais breve 

possível para que se organize e cause problema maior  ao município. Ratificou apoio a associação 

que há cerca de doze anos já apostava na feira municipal, devendo ser respeitada. O Senhor 

Presidente propôs marcar reunião com a Prefeita, vereadores e feirantes para tratar a respeito, 

com o que todos concordaram, ficando agendada para a próxima quarta-feira pela manhã. O 

senhor Adimar agradeceu a oportunidade. O Senhor Presidente manifestou seu apoio. Apresentou 

Requerimento nº 024/2018, de proposição do Vereador Nelson Fetisch que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Educação providências para a construção de uma escola na 

Vicinal Panorama, Escola 172-A, município de Placas-Pa, determinando encaminhamento a CCJ. 

Colocou em Votação da ata da 13ª Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade, e 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. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


