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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos onze 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. Realizou inscrição para uso da tribuna e concedeu a palavra na tribuna ao Vereador 

Werles Santos Silva. Cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar presente em mais um dia de trabalho. Registrou ter participado de reunião 

na última quinta-feira quando foram empossados os Conselheiros de Direito do Município, na qual 

esteve também o Vereador Raimundo Ribeiro da Comissão Eleitoral e participaram as seguintes 

entidades: Casa Familiar Rural, Igreja Católica, Igreja Adventista (Desbravadores), Associação da 

Lagoa Grande, entre outras. Informou que na oportunidade também foi eleita a comissão, ficando 

assim constituída: Presidente: Jaqueline, vice-presidente: Wendel, 1ª Secretária: Luciana,  2º 

Secretário: “Cabeça” e Tesoureira: Selma. Mencionou que há menos de quinze dias esteve, 

juntamente com o Vice-Prefeito Beto Dantas em Belém recebendo uma patrulha agrícola e foi 

convidado para receber mais uma do Deputado Ilton Aguiar ainda este mês, que beneficiará os 

agricultores do município. Registrou grande final que aconteceu no Sítio Castanheira 

parabenizando todos os esportistas. Parabenizou o Secretário de Infraestrutura, a respeito do que 

vinha cobrando juntamente com o Vereador Nelson, tendo sido realizado reparos na vicinal 

Duzentos e trinta e cinco norte, agradecendo a Prefeita Municipal e Secretário, esperando que 

possa dar continuidade no serviço e permita o tráfego de alunos, o que há seis anos não tem sido 

possível e os moradores tinham que vir para a cidade, pois não era possível o carro entrar naquela 

vicinal, esperando que possa ser concluída, a respeito do que continuarão cobrando para que o 

serviço seja realizado. Mencionou ter recebido nesta data moradores da vicinal do Ângelo, a 

respeito do que fez requerimento juntamente com o Vereador Raimundo e neste ano tem 

requerimento do Vereador Vilmar e do Presidente desta Casa e até o momento não foi atendida, 

onde, segundo os moradores, há cerca de quatro anos a estrada não foi patrolada, estando em 

péssimas condições, tendo sido convocada reunião com a Senhora Prefeita após a sessão, 

esperando que seja atendida, pois tem um fluxo de pessoas muito grande. Disse que para quem 

mora em vicinais, primeiro deve ser saúde e segundo estradas, permitindo que tire a produção, 

pois é quem garante o sustendo das pessoas que residem na cidade. Agradeceu a todos que 

participaram, convidando para que participem sempre. Desejou ótima semana, e agradeceu. A 

seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Falou que tem tentado da melhor forma fazer o trabalho de vereador, o que 

não é fácil, pois o cidadão de Placas imagina que vereador tem orçamento para ajudar em festas, 

ajudar particulares e bancar coisas que não tem nada a ver com o trabalho e perfil do legislativo, 

dizendo ser o costume, o que não é fácil, e vereador sofre muito com isso, pois não tem 

orçamento, mencionando que quem tem verba são os Deputados Estadual e Federal e Senador, 
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vereador não pega em recurso financeiro, a não ser o subsídio que o valor bruto é três mil, 

setecentos e quinze reais e vinte centavos, implantado desde o dia primeiro de janeiro do ano de 

dois mil e treze e desde então não teve aumento de dez centavos, restando um líquido em média 

de três mil e duzentos reais, esclarecendo porque muitas vezes as pessoas falam que vereador 

ganha muito dinheiro, que rouba, que faz isso ou aquilo, mas tem consciência de seu dever, e 

ajuda pessoalmente, quando em necessidade ou quando impõe a um setor do governo que possa 

ajudar, falando não só em seu nome, mas em nome de todos os vereadores que sofrem com essa 

situação, como agora na época das festas juninas e muitas vezes passa dificuldade, pois tira da 

própria boca e da família, sendo importante citar, pois muitas pessoas acham que vereador tem 

uma árvore que produz notas de cem reais ou que tem verba disponível para estar ajudando, 

esclarecendo que o Poder Legislativo é totalmente independente do Poder Executivo que é quem 

executa e o legislativo, fiscaliza, solicita, faz proposições. Parabenizou o Secretário de 

Infraestrutura pela vontade de trabalhar, mencionando que estiveram trabalhando na vicinal 235 

norte até tarde da noite, está realizando limpeza da cidade, tirando lixo e a segunda etapa será o 

empiçarramento das ruas e continuarão cobrando. Referiu sobre a vicinal Duzentos e trinta e cinco 

sul a respeito da qual tem cobrado; Alagado, onde foi realizado trabalho e parceria, ajudando no 

que pode na recuperação de pontes, não sendo recuperado estradas; e na sessenta fizeram o 

acesso particularmente. Falou que a luta é grande, tem cobrado ao secretário de infraestrutura e 

reforçado cobrança a respeito do Alagado, do duzentos e quarenta sul, onde está prejudicando o 

transporte dos alunos, tendo garantido que chegando a retroescavadeira na presente data irá 

resolver situação no duzentos e trinta e cinco sul. Falou que na medida do possível o secretário 

tem trabalhado, que sabe das dificuldades, mas garantiu o serviço no Alagado e também na 

sessenta, pois tem um programa de atendimento a sete vicinais e uma destas é a sessenta e 

ramificações como alagado. Parabenizou todos os pastores pelo segundo domingo de junho, 

quando se comemora o Dia dos Pastores. Parabenizou a Senhora Prefeita pelo incentivo as obras, 

como a urbanização da frente da cidade, algumas praças, dizendo da necessidade de organizar, 

mencionando ter visitado a feira municipal, pedindo aos responsáveis que não deixe fazer 

barracas que não esteja no padrão de atendimento a população para que as famílias não se 

afastem do local, pois se vê bagunça isso irá acontecer e se deixar à vontade terá umas cinquenta, 

cem barracas, devendo colocar aqueles que estavam trabalhando na frente da cidade, que tem 

perfil de feirante, não podendo criar esperança para quem está começando agora, mas também 

ajuda-los de alguma forma, pois querem uma feira organizada. Referiu ter ouvido reclamações de 

pessoas que alugam imóveis para a Prefeitura e que não conseguem receber, não comungando 

com isso, dizendo que se contratou que faça planejamento para que possa pagar para que crie no 

governo um perfil de confiança. Mencionou haver sido aprovado projeto de lei para negociação 

com a Celpa e até hoje tem pessoas que alugaram suas residências para a prefeitura e não pode 

transferir para o seu nome porque a prefeitura não levou o projeto para resolver e liberar esses 

imóveis. Falou que o Legislativo fez sua parte, esperando que o executivo também faça a sua para 

que não respingue nesta casa, que tem feito seu papel, fiscalizado. Finalizando falou que precisam 

de uma resposta a respeito da situação dos ACS e que o Executivo cumpra sua parte, e agradeceu 

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

vereadores e pessoas presentes. Mencionou a respeito da vicinal duzentos e trinta e cinco norte, 

já referida pelos vereadores Denilson e Werles, que dá acesso a glebinha, citando que há seis anos 

tinha um veiculo alugado para o transporte escolar e já era difícil entrar naquela vicinal, tendo 
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realizado parceria de trezentos litros de óleo e conseguiu uma máquina para fazer o serviço; no 

governo Leonir não prestava mais, fez várias cobranças a respeito, havendo uma época em que foi 

colocado o trator de esteira que deu uma raspada e mais uma vez os moradores daquela vicinal 

ficaram sem estrada, passando-se quatro anos sem que desse manutenção, estando há seis anos 

sem entrar o transporte escolar naquela vicinal. Disse que devido a muitas cobranças, no último 

sábado a Prefeita atendeu, enviando para a vicinal duas caçambas, duas carregadeiras, uma 

patrol, realizando um serviço ainda não definitivo, tendo em vista que ainda não colocou piçarra, 

sendo colocado somente uma terra mista, agradecendo os motoristas e operadores que se 

prontificaram, tendo iniciado o trabalho por volta das dez horas e as dezessete já havia sido 

concluído o serviço emergencial. Enfatizou que se nesse período foi possível realizar esse serviço e 

questionou se havia necessidade desses moradores ficarem seis anos nessa situação, sendo por 

falta de vontade do Poder Executivo executar um trabalho desse, pois em cerca de seis horas de 

trabalho, não resolveu definitivamente, mas garantiu aos moradores o acesso as suas residências, 

assim como o transporte escolar. Falou que devem continuar cobrando, tendo em vista que não é 

apenas esta vicinal, mas tem várias outras, a respeito das quais os senhores vereadores têm 

cobrado e o Secretário de infraestrutura tem se mostrado prestativo e com vontade para resolver 

os problemas, mas precisa do aval da Prefeita, sem o qual não pode fazer nada, de modo que não 

adianta vereador cobrar, secretário ter boa vontade, se a Prefeita não fizer a parte dela. Disse que 

não cabe agradecimentos neste momento, pois é responsabilidade do governo atender as 

necessidades. Referiu sobre a vicinal Cinquenta e nove, onde empresa está colocando energia, já 

tendo solicitado várias vezes uma máquina para fazer serviço, não conseguindo e os moradores 

estão colocando pedaços de madeira e casqueiro nos buracos para que o carro passe com os 

postes, não tendo conseguido se quer uma carregadeira para ir ao local, tendo solicitado diesel 

para que um trator que tem na vicinal fizesse o serviço e gasolina para serrar madeira, não tendo 

conseguido e os moradores serraram madeira, fizeram pontes e a Prefeita ajudou com alguns 

quilos de prego. Disse que falta empenho da gestora, sabendo que tem mais ramais onde vai ser 

colocado energia e espera que a Prefeita atenda as outras localidades, pois não conseguiu na sua, 

tendo passado por mentiroso, porque a administração garantia colocar maquina, anunciava aos 

moradores e a maquina não ia, como não foi, dizendo que o projeto da energia será concluído sem 

ajuda da Prefeitura, quando é do conhecimento de todos que a limpeza do ramal é 

responsabilidade da firma, mas o acesso, bueiros, pontes, ladeiras a empresa não tem como fazer, 

mencionando que irá tentar conseguir ajuda para um trecho de dois quilômetros e meio onde os 

moradores não tem condições de colocar máquina para fazer o acesso para que não fiquem sem 

atendimento, pedindo aos vereadores que ajudem cobrar, porque se a empresa sair da vicinal não 

retornará e esses moradores ficarão sem ser atendidos. Em aparte o Vereador Denilson 

parabenizou os Vereadores Nelson e Werles pelo serviço realizado na Vicinal 235 norte e colocou-

se a disposição para ajudar com relação ao ramal referido. O Vereador Nelson agradeceu a 

oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre reivindicações a estradas vicinais depois de inverno 

rigoroso, que deixou praticamente cem por cento das estradas vicinais em situação precária, 

mencionando que por morar em vicinal sabe das dificuldades. Mencionou que vem lutando, 

juntamente com outros vereadores a respeito das estradas vicinais e quando consegue algo que 

vem beneficiar a comunidade, agradece, porque quem mora dentro de vicinal sabe as 

dificuldades, dizendo que setenta por cento da população mora no interior e produz, mas 
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depende de estradas. Disse que os pedidos a gestora são para arrumar a estrada, pontes e 

bueiros. Registrou a presença de moradores da Vicinal do Ângelo, dizendo ser bom acompanhar os 

trabalhos para vê que não está reivindicando serviços para esta vicinal sozinho, mas outros 

vereadores também, tendo sido requerido. Disse que estão lutando por essa vicinal e em breve o 

serviço será concluído e o povo irá agradecer, dizendo que são anos de luta por aquela vicinal, 

mencionando que o Senhor Orlando Messias foi Secretário de Infraestrutura e lutou para levar 

máquinas e não conseguiu, pois estavam defasadas e a demanda no município era grande, mas 

agora está tudo encaminhado e em breve será feita, a respeito do que falarão com a senhora 

prefeita após a sessão, acreditando que a gestora está querendo trabalhar, agradecendo o 

Secretário Gilson que está começando, fazendo excelente trabalho, agradecendo duas obras 

concluídas em sua vicinal (Arrependido), assim como a população ficou agradecida, citando que 

em breve será concluirá a recuperação da estrada vicinal, o que muito cobrou na tribuna, assim 

como os ramais para o chacareiros, da mesma forma que será feito na vicinal do Ângelo, e 

agradeceu. A seguir o Presidente em exercício registrou presença do vice-prefeito Beto Dantas e 

do amigo Reinaldo, ex-vereadores e secretários municipais e presidente do partido PSC. Adiante 

foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou vereadores e pessoas 

presentes. Registrou posse dos Conselheiros de Direito, sendo sete das entidades civil e sete da 

gestão pública. Mencionou ter estado à frente do Conselho Tutelar, bem como do Conselho de 

Direito, sendo este último formulador de políticas públicas voltadas para a área da criança e 

adolescente, citando projetos que são políticas públicas, como a escola de musica e de futebol, 

pois tira as crianças da rua, envolvendo em atividade, trazendo para o convívio com a sociedade e 

garantindo um futuro promissor. Comunicou que a Secretaria de justiça do Estado do Pará estará 

nesta terça e quarta-feira tirando Identidade, Carteira de Trabalho e segunda via de Certidão de 

Nascimento, com o apoio da Deputada Ana Cunha. Em aparte o Vereador Denilson esclareceu que 

muitas agências bancárias não aceitam mais RG com mais de dez anos, principalmente quando a 

foto está bem diferente, informando que será feita Identidade, Carteira de Trabalho e Certidão de 

nascimento de todo o Brasil, agradecendo a Deputada e a Câmara que cedeu o espaço. 

Prosseguindo o Vereador Raimundo agradeceu o vereador pelos esclarecimentos. Informou que 

no próximo dia quinze haverá reunião na Lagoa Grande da Cargil, citando que a mesma está 

montando uma filial em Uruará e irá orientar os produtores sobre como vender seus produtos de 

forma melhor, dizendo que quanto mais empresas na região, melhor. Associou-se as palavras dos 

Vereadores Denilson e Werles a respeito do projeto de parcelamento com a Celpa, votado por 

esta Casa, citando que tem recebido cobranças de pessoas que alugaram casas para a Prefeitura e 

encontram-se com pendencias para resolver e estiveram em Altamira, mas ainda não foi resolvida 

a situação, esperando que seja resolvida o quanto antes para que essas pessoas possam resolver 

suas pendencias para que possam ter energia em seu nome. Mencionou ter o município casa e 

carros alugados, porém disse que deve ter o compromisso para pagar, pedindo que o Executivo se 

planeje e pague seus compromissos em dia. Parabenizou a Jaqueline por ter sido eleita Presidente 

do Conselho de Direito, cujo trabalho não é remunerado, mas que precisa de pessoas para fazê-lo. 

Manifestou apoio aos moradores da Vicinal do Ângelo, os quais estão corretos em cobrar, e 

agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou o Sitio Castanheira que no último 

sábado realizou grande festa entre sócios e a sociedade placaense, onde é sócio, assim como 

outros vereadores e o Vice-Prefeito, parabenizando o presidente da associação, sócios e as 
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equipes finalistas UFC (Oficina do Luizinho) e Real Madri. Parabenizou o Partido Democratas que 

lançou a candidatura a Governo do Estado do Deputado Marcio Miranda, pessoa de história no 

estado,  por quatro mandatos presidente da ALEPA e toda um história de vida construída no 

Estado do Pará. Parabenizou os colegas do partido Solidariedade, na pessoa do vice-prefeito, pelo 

papel atuante, buscando melhorias para o município, e os Deputados tem representado muito 

bem o município, a nível estadual e federal, destinando recursos e emendas, de modo que os 

membros do partido podem defender seus candidatos, pois terão argumentos para isso. Aos 

moradores da Vicinal do Ângelo informou que após a sessão irão reunir com a Prefeita e 

Secretário de Infraestrutura para tratar sobre a recuperação dessa vicinal que está em situação 

precária, assim como outras vicinais que precisam ser reparadas o mais rápido possível, como a 

Vicinal duzentos e quarente, mencionada pelo vereador Denilson. Referiu sobre o retorno do 

Programa Luz para Todos ao município, destacando o empenho dos Vereadores José Sandeney, 

Raimundo, Werles, mencionando que também esteve por três vezes em Belém e duas em 

Altamira brigando pela retomada do programa no município, pois tem muitas famílias com 

pendencias de energia, parabenizando o Vereador Nelson pela retomada ter se iniciado na vicinal 

cinquenta e nove, ressaltando a dificuldade pela falta da parceria, necessária entre empresa e 

poder executivo para que os moradores não percam a energia, sua qualidade de vida e a 

valorização de sua propriedade, e com a empresa na vicinal e o morador perder por causa do 

acesso, é triste, por falta de uma parceira de uma ou duas horas de maquinas que não consegue 

com o Executivo Municipal. Manifestou repúdio pelo serviço prestado pela operadora Claro no 

município, cujo sinal fica oscilando, dizendo que estará tomando providencias, sendo a situação 

cabível de processo contra a operadora, tendo em vista que já viu pessoas receberem até dez mil 

reais da TIM pelo má serviço prestado e estará fazendo com a operadora claro, pois os usuários 

acabam perdendo seus créditos devido a falta de serviço. Referente a reunião que será realizada 

pela Cargil, citada pelo vereador Raimundo falou ser de suma importância cadastrar os produtores 

de cacau para que possam ter conhecimento de como vender seu produto e o preço, ressaltando 

ser importante a participação dos agricultores nessa reunião. Ressaltou a importância da ação 

social que acontecerá nesta terça e quarta, nesta Casa. Referiu sobre reajuste salarial que está 

sendo cobrado pela classe salarial da educação, que tem o apoio do legislativo, esperando que a 

Prefeita possa atendê-los. Falou que no ano passado muito se falou que a Prefeitura não tinha 

recurso para compra de óleo, pois usava todo o recurso para pagar o transporte escolar, porém 

neste ano a realidade é diferente, lembrando que esta Casa foi muito massacrada quando fizeram 

reforma do PCCR da educação, porém neste ano tem margem de sobra de recurso que pagava o 

transporte escolar no ano anterior e neste não paga e se esse recurso for usado para compra de 

óleo o município não irá precisar de PDRS e do Governo do Estado, pois terá condições de 

trabalhar e de atender todos  os munícipes com melhorias de estradas vicinais para que os 

serviços não cheguem as comunidades somente após o povo vir a esta Casa para reivindicar seus 

direitos, que possa chegar sem a necessidade de deslocamento para cobrar o que é direito da 

comunidade. Agradeceu a Deus pelo dia de hoje, por estar nesta Casa e pelo livramento ao 

Secretário de Educação, que se envolveu em acidente, mas saiu com vida. Desejou uma ótima 

semana a todos, e agradeceu. Após passou-se a Ordem do Dia. O primeiro Secretário apresentou 

Projeto de Lei Nº 261/2018 que “Dispõe sobre a regulamentação do Mercado Municipal e dá 

outras providências”, determinando o senhor Presidente seu encaminhamento as comissões 

competentes para análise e manifestou preocupação tendo em vista que restam apenas duas 
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sessões para o recesso de julho e ainda falta votar a LDO que deverá ser votada em dois turnos, 

projeto que tranca a pauta, devendo, portanto, votar o presente projeto somente após o recesso 

ou suspendê-lo, devendo a LDO entrar para votação em primeiro turno na próxima sessão. Após 

passou-se a apreciação de requerimento em pauta. A Relatora da Comissão de Constituição e 

Justiça apresentou Parecer favorável ao prosseguimento da tramitação do Requerimento. Na 

tribuna o Vereador Nelson fez a defesa do Requerimento nº 024/2018 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. Discutido foi o requerimento aprovado 

por unanimidade. Após o Senhor Presidente apresentou Oficio subscrito pela vice-presidente do 

Partido dos Trabalhadores o qual solicita vaga de vereador, por entender que o vereador titular 

passa por problemas de saúde e não concordar que o partido fique sem representação nesta Casa, 

tendo em vista a vaga ser legalmente do partido dos Trabalhadores, e solicita ainda que seja 

convocada a suplente do partido para assumir a vaga, e determinou encaminhamento à Comissão 

de Constituição e Justiça para análise, porém adiantou que ainda não venceu os cento e vinte dias 

de licença ao qual tem direito, conforme o Regimento Interno desta Casa, situação que deve ser 

corrigida com a reformulação do Regimento Interno para que tão logo um vereador se afaste o 

suplente seja convocado a assumir para que não haja vacância da vaga. Informou aos Senhores 

sobre reunião com o SINTEPP as duas horas, não podendo o Secretário de educação participar em 

virtude de não está bem de saúde devido a acidente sofrido no dia de ontem, tendo solicitado se 

possível que fosse adiada para o final de semana quando estará melhor e poderá participar para 

que possa tomar encaminhamentos. Agradeceu a presença de todos, principalmente a comissão 

da Vicinal do Ângelo, esperado vê-los mais vezes nesta Casa, não para cobrá-los, mas para visita-

los, ressaltando saber a situação da vicinal, manifestando apoio, citando que no dia de ontem 

esteve com a Prefeita quando cobrou a respeito de estradas vicinais e esta mencionou que são 

trinta e oito vicinais para serem recuperadas e todos querem ao mesmo tempo. Falou que o bom 

dessas reuniões é que se defina prazos e cumprindo o primeiro os demais aguardam, mas não 

cumprindo o primeiro os demais já ficam desesperados, esperando que nessa reunião saiam com 

uma data prevista para a recuperação, 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. 
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