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

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 Werles Santos Silva-

SD – Presidente em exercício, Vereador Denilson Rodrigues Amorim-PSDB – Primeiro Secretário e 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro-DEM – Segundo Secretário. Presentes os Vereadores José 

Ferreira de Carvalho-PT, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcelo Wilton Rodrigues Leal-

PSC e Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB. Às dez horas e dez minutos o Presidente em exercício 

declarou aberta a Sessão, cumprimentando e agradecendo as pessoas presentes. Realizou 

inscrição para o uso da tribuna pelos Vereadores, concedendo-a ao Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim. Este, na tribuna cumprimentou todos presentes. Falou da honra de retornar a esta Casa 

depois de uma semana sem sessão, quando esteve juntamente com os vereadores Werles e 

Raimundo participando de evento em Altamira, na segunda-feira, organizado pela ABRACAM, 

sendo de grande importância para o legislativo e município. Disse ter conversado com o 

Presidente da associação Dr. Rogério a respeito do subsídio dos Vereadores, a respeito do quê 

informará aos vereadores sobre o posicionamento, tendo os Vereadores Werles e Raimundo 

retornado e permanecido naquela cidade para participar da capacitação organizada pela Escola de 

Contas do TCM, onde esteve o Senhor Presidente e outros funcionários desta Casa, onde também 

esteve o Presidente da ABRACAM, com o qual conversou, juntamente com o Senhor Presidente e 

jurídico do Tribunal de Contas a respeito de assunto interno desta Casa, o qual será repassado aos 

demais vereadores, mencionando ter adoecido e ido parar no pronto socorro, mas já recuperado. 

Referiu ter em mãos o Cauc do município, Executivo e Legislativo, ressaltando haver outros órgãos 

da Prefeitura Municipal que estão com pendências na justiça, situação que também se encontra 

este Poder Legislativo no recolhimento do FGTS e da Previdência, pedindo a esta Casa que tome a 

inciativa de responsabilizar quem de fato for o responsável, pois não o fazendo esta Casa 

continuará com os mesmos problemas e o município irá perder convênios, pois fica inadimplente, 

dizendo que cabe a cada um gestor as suas responsabilidades e os que não assumiram, que sejam 

responsabilizados. Referiu ser do conhecimento que o município não prestou contas nos anos de 

2015 e 2016, estando também com problema no Cauc, assim como algumas secretarias, dizendo 

que na era da informática, com o Portal da Transparência, não se faz as coisas como antigamente, 

mas é preciso que o município ande e para desengessá-lo é preciso que as coisas estejam corretas, 

esperando que possam cobrar para que essas situações sejam resolvidas. Informou que já abriu 

prazo para declaração do Imposto Territorial Rural – ITR e irá até o final de setembro. Mencionou 

que encontrava-se no município a engenheira que fez o projeto de urbanização da frente da 

cidade, tendo reunido com a mesma a respeito de situações com o INCRA, de documentos de 

terra, dessas áreas, assim como fez também ao Alterney em Altamira, pois da forma que está já é 

possível emitir Títulos Definitivos para alguns agricultores, desde que estejam nos lotes onde 

foram assentados, não sendo possível fazê-lo para os que negociaram ou repassaram seus direitos 

para outros, os quais deverão fazer outro recadastramento. Falou que a engenheira viajou e teria 

reunião nesta data com o Senhor Alterney, pois está se trabalhando a liberação de pelo menos 

cem casas rurais para os projetos existentes, dizendo que o município não pode estar perdendo, 

mas buscando melhorias que venham beneficiar os agricultores, como estradas, recursos para 
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casas e para isso é preciso que o município esteja cem por cento em dia. Informou que o projeto 

do Incra também está no Cauc, situação que trava o município, o que não se pode deixar 

acontecer. Desejou a todos um ótimo dia de trabalho. Colocou-se a disposição dos Senhores 

Vereadores para passar informações a respeito de assunto interno, já tendo informado ao 

assessor jurídico para que seja feito os devidos encaminhamentos, e agradeceu a oportunidade. O 

Presidente em exercício registrou presença do Técnico da Emater-Edmilson, Sr. Laercio Torres, 

Gênio-motorista da Secretaria de Saúde e Sra. Marizete. Comunicou que devido a motivo de força 

maior o Presidente desta Casa, Vereador Gilberto Matias Rodrigues não pode estar presente a 

esta Sessão e passou a palavra ao Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Na tribuna cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Registrou campeonato ocorrido na Vicinal do Nonato, no qual a 

Câmara Municipal participou, parabenizando o Presidente (Vereador Gilberto Matias) pelo 

belíssimo campeonato, enfatizando não ter podido ficar até o final e lamentar incidente ocorrido, 

razão pela qual o Senhor Presidente não se encontra presente. Registrou que no último dia 

dezesseis esteve, juntamente com o Senhor Presidente e Vereador Marcelo, acompanhando 

equipe do SETRAN e SEDOP fazendo visita em pontes nas vicinais do município, que encontram-se 

em situação crítica, por onde nem caminhão pesado pode mais passar, e considerando ter 

orçamento previsto para construção e reforma, tendo sido feito esse levantamento, esperando 

que seja concretizado, citando ter estado nas vicinais da Cinquenta e oito, Cinquenta e sete, 

Sessenta, Arrependido, Lama e Goianos, esperando que seja concretizada essa obra. Informou que 

no dia quinze esteve no gabinete da Prefeita reunido com o Vice-Prefeito e o Senhor João Lopes-

Presidente da Comunidade Lote Dez e a Fundação Viver, Produzir e Preservar, que veio fazer 

entrega de documentos para a Prefeitura, onde será documentado os loteamentos das Vilas Lote 

Dez e Vila Bela Vista, informando que o documento será expedido pelo setor de Terras e vieram 

entregar a planta, dando condições para o Setor de Terras possa expedir o Título Definitivo desses 

loteamentos, parabenizando os moradores dessas vilas. Registrou, assim como falado pelo 

Vereador Denilson, que esteve na segunda-feira passada em reunião em Altamira, com a 

ABRACAM, quando foi abordado o papel do Vereador, sendo muito proveitoso. Registrou ainda 

ter estado no município representantes da Celpa fazendo atendimento ao público, mencionando 

ter acontecido reunião entre estes e os vereadores não podendo participar, pois teve que viajar 

para a cidade de Uruará em outro compromisso, porém disse ter conversado com representante 

da Celpa a respeito do funcionamento do escritório no município, que funcionará na Papelaria 

Estudante. Registrou trabalho de recolhimento de limpeza feito pelo setor responsável, devendo a 

população colaborar para que tenhamos uma cidade mais bem organizada. Desejou um bom dia a 

todos e uma boa semana de trabalho, pedindo que Deus os abençoe, e agradeceu a oportunidade. 

A seguir foi a tribuna o Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Falou da satisfação de estar nesta Casa com saúde, agradecendo 

a Deus. Parabenizou o Vereador Gilberto pelo evento realizado na sua comunidade, o que 

acontece todos os anos e sempre é um sucesso. Parabenizou ainda a Loja Maçônica de Placas 

Templário de Salomão por mais um grande evento realizado, com pessoas de todo o Estado, com 

iniciação de mais três pessoas que passam a fazer parte da maçonaria, sendo Professor Betinho, 

Fagner, da Polícia Civil e Orlando, da Sessenta. Falou que a ordem está crescendo, o que é uma 

coisa boa para o município. Manifestou-se aliviado pelo fim da greve, após negociação da Prefeita 

com a categoria, lamentando, pois poderia ter acontecido bem antes e evitado os transtornos que 

aconteceram, mas foi feito acordo, os trabalhadores retornaram e as coisas voltaram a 
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normalidade, alertando para a operacionalização da Lei, que começou a ser colocada em prática e 

tem muitas coisas confusas que precisa de atenção quanto ao enquadramento de cada servidor na 

sua função, função salarial, horário de trabalho, carga horária, devendo ter um cuidado grande, 

pois está mexendo com a vida de pessoas, já tendo havido uma mexida muito grande, devendo 

fazer com cuidado para não prejudicar a vida dos trabalhadores da educação, dizendo que irá 

acompanhar para que aconteça dentro daquilo que foi aprovado, entendendo que de agora para a 

frente é que as coisas melhorem, manifestando preocupação, pois a viabilidade do plano de 

carreira se dá dentro de alguns fatores, tendo sido corrigido algumas coisas, porém disse que a 

questão orçamentária, a captação de recurso não cabe a Câmara, a capacidade de financiamento 

da educação municipal depende de alunos, de censo escolar bem realizado e que o plano se 

sustente e os trabalhadores da educação tenham um plano de recomposição de alguns direitos 

para que as coisas possam se normalizar a médio e longo  prazo. Referindo-se a fala do Vereador 

Denilson sobre o evento realizado em Altamira, manifestou preocupação com o ranking de 

transparência apresentado, dizendo que Placas não ficou muito bem na nota, que vai de zero a 

cem, e o município está com pouco mais de cinquenta e quatro por cento, dizendo não ser nada a 

se comemorar, seja a Câmara ou seja o governo municipal precisam se atentar para a 

transparência que é o direito do cidadão e dever dos governantes para que a população tenha 

acesso as informações, o que disse já ter melhorado bastante, tendo em vista que no ano anterior 

esse percentual não ultrapassava vinte por cento, ressaltando a importância de se colocar em 

evidência, pois esse é um fator impedidor para que o município não tenha acesso a convênios e 

outros benefícios. Ressaltou que uma característica desse governo federal é a possibilidade para 

os municípios terem acesso a convênios, ao financiamento direto de suas obras, aos repasses 

feitos diretamente aos municípios, citando que alguns municípios estão com cadastro de obras de 

mais de dez, quinze, vinte milhões e precisam se atentar as regularidades fiscais, de prazos, metas, 

transparência, prestação de contas para ter acesso a esses benefícios, citando que o município de 

Placas com um gasto de pessoal com mais de cinquenta e cinco por cento, sendo que com gastos 

acima de cinquenta e um por cento não consegue acessar mais formas de financiamento que 

existem no governo federal, como bancos, mencionando que a Câmara Municipal não conseguiu 

fazer empréstimo para seus funcionários na Caixa Econômica porque o município está acima do 

limite de gastos com pessoal, de modo que a prefeitura precisa colocar o governo em condições 

de receber recursos e poder dar uma boa resposta a sociedade, precisando estar atentos a essa 

situação, estar atento ao gasto com pessoal no segundo quadrimestre, vê se tem adotado as 

medidas necessárias, porque se não cumprir não consegue ter acesso a recursos oferecidos pelo 

governo federal, mencionando que tem Deputado procurando município para colocar emendas, 

ressaltando que estas agora são impositivas, ou seja, se estão no orçamento o governo precisa 

pagá-las, mas se os município não tiverem em condições de recebê-las, estando em dia com as 

suas obrigações tributárias, fiscais e de prestação de contas, o município não vai receber e serão 

alocadas para outros municípios que estão em condições de receber esses recursos. Falou que é 

preciso limpar o município no Cauc, Cadin, mencionando que essa é uma história que vem desde o 

início do mandato de Placas e a não ser quando se consegue ordem judicial, vem de problemas 

fáceis e outros impossíveis de serem resolvidos a não ser com Ordem Judicial, mas o município 

precisa se enquadrar e tem certeza que se fizer o dever de casa muitas obras virão para melhorar 

a qualidade de vida da população, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu 
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a Deus por mais uma oportunidade de está nesta Casa falando aos senhores e senhoras presentes. 

Registrou ter estado na Vicinal do Macanã fazendo uma visita, onde verificou a situação precária 

que a estrada se encontra, registrando ter conhecimento que há emenda do Deputado Vlad para 

duas vicinais, sendo para esta e para o Panorama, mas até o momento o projeto para ser entregue 

no INCRA ainda não foi feito, quando já está se finalizando o mês de agosto e a Vicinal do Macanã 

está impossibilitando o trânsito do transporte escolar, ressaltando já ter falado nessa tribuna 

outras vezes a respeito dessa situação que é muito séria no município, estando encerrando o mês 

de agosto e não foi solucionado totalmente, onde em determinadas localidades há falhas de 

semana e de até quinze dias e o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação não 

conseguiu resolver, esperando que a curto prazo se resolva essa problemática. Falou ter estado na 

Vila do Macanã onde a situação da água é muito complicada, mas pedem que seja priorizado 

serviço na estrada, tendo em vista que há cerca de cinco anos que não é colocado máquinas para 

fazer aquela estrada, estando visitando essas comunidades para resolver esses problemas de uma 

forma geral. Registrou ter estado no município o consultor Ênio da Celpa e atendentes fazendo 

atendimento à população do município e prestando esclarecimentos. Informou que na última 

quinta-feira reuniu-se, juntamente com o Vereador Werles, com esses funcionários, tendo 

solicitado que seja realizado com a máxima urgência uma audiência pública para esclarecer a 

população sobre os projetos da Celpa, sobre iluminação pública e repasses, informando que a 

empresa já repassou para o município cerca de oitenta e cinco mil reais e observa que a situação 

da iluminação pública continua na mesma, informando haver sido solicitado informação através 

de oficio e o Secretário de Administração respondeu informando que estava sendo realizada 

licitação, dizendo já ter dado tempo para ser realizada e comprado o material e até o momento o 

serviço não foi melhorado, continuando de mal a pior. Informou que já oficializou e requerimentos 

serão apresentados a esse respeito, pedindo o apoio dos Vereadores para que possam dar uma 

melhorada na iluminação, assim como na segurança pública, o que é alvo de outro requerimento 

para realização de audiência. Enfatizou que os órgãos públicos do município, entre escolas, postos 

de saúde, secretarias municipais e outros já devem quase setecentos mil reais para a CELPA, o que 

disse ser muito complicado, pois a Prefeitura não será atendida em novas ligações, caso venha 

solicitar, situação que o município deve ter cuidado. Referiu sobre o Portal da Transparência, 

dizendo que no município de Placas, não funciona, pois sempre verifica e o que se vê são coisas 

postadas no mês de maio, quando outros municípios estão sempre alimentando seus portais, 

referindo-se a Prefeitura e Câmara Municipal. Mencionou que a Celpa tinha um projeto de cento e 

sessenta geladeiras para serem trocadas por antigas para pessoas de baixa renda no município e 

Placas não foi contemplada porque está com essa dívida muito alta, referindo-se a respeito da 

inadimplência no Cauc e Cadin, podendo perder muitas emendas parlamentares e serão 

destinadas a outros municípios que estão adimplentes, destacando a situação de Santarém que 

tirou o município do Cauc em três meses, pois sabe que estando adimplente consegue receber 

emendas e em nosso município não está acontecendo isso. Informou que o Posto de Atendimento 

da CELPA irá funcionar no município para melhorar a situação dos consumidores da cidade e zona 

rural. Parabenizou o Vereador Gilberto pelo evento em sua comunidade, quando mais de trinta 

equipes participaram do torneio, que teve o apoio do Vereador, Câmara e Prefeitura Municipal. 

Registrou torneio de futsal ocorrido no Moura e final de futsal na Comunidade Ouro Verde, 

organizado pela Secretaria de Esportes e apoio da Prefeitura Municipal, ocorrida no sábado. 

Referiu sobre a plenária realizada pela ABRACAM em Altamira, na qual os Vereadores Denilson, 
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Werles e Raimundo participaram, observando que assim como falou o Vereador Werles os 

trabalhadores da Educação tem o SINTEPP para defende-los e os Vereadores tem essa associação, 

mencionando ter os vereadores que participaram falado de terem visto o verdadeiro papel dos 

Vereadores, dizendo que o papel do Vereador é estar ao lado do povo e que vai aprendendo com 

os próprios erros. Enfatizou está a disposição para trabalhar, desejou uma excelente semana a 

todos presentes e concedeu aparte ao Vereador Denilson, o qual informou que a ABRACAM 

conseguiu em Brasília o décimo terceiro salário e 1/3 (um terço) de férias para os Vereadores. O 

Vereador José Sandeney agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador José 

Ferreira de Carvalho, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus 

por mais esse dia de trabalho, pedindo que tenhamos uma semana de trabalho produtiva. 

Registrou que no último dia dezenove reuniram-se na cidade de Rurópolis os novos Diretores do 

Partido dos Trabalhadores para posse coletiva, de vários municípios da região, quando estiveram 

presentes o Senador Paulo Rocha, os Deputados Federal Zé Geraldo e Roberto Faro, o Deputado 

Estadual Airton Faleiro, o Presidente do Partido, a Secretária Geral – Sra. Claudinha e o Prefeito de 

Rurópolis que recepcionou. Informou que esteve no decorrer dos últimos dias visitando as vicinais 

Cento e cinquenta e um e Cento e cinquenta e sete, informando que esta continua aguardando 

recuperação e essa tem um trator há quase dois meses para fazer um trecho de oito quilômetros e 

ainda não concluiu devido a pequenos problemas, dizendo que isso é moleza da parte do governo 

que já deveria ter resolvido. Elogiou a atitude da Prefeita por ter feito acordo com a categoria da 

educação, lamentando por ter demorado tanto, pois deveria ter acontecido no dia primeiro de 

agosto quando era para retornar os trabalhos, tendo mal entendimento causado tanto desgaste, 

tanto na categoria como no governo, o que é ruim para ambos e mais ainda para os alunos que 

perderam dias de aula que precisarão repor ao final do ano, porém, apesar dos problemas 

agradeceu o governo por essa negociação. Parabenizou o Presidente desta Casa, Vereador 

Gilberto, pelo evento realizado na sua comunidade, lamentando pelo incidente ocorrido, sendo o 

motivo de sua ausência à sessão. Referiu sobre sua região, a qual disse ser cem por cento agrícola 

e está quase no rumo de perder o ano de benefícios/financiamento, sendo algo que ajuda muito a 

região, quando conseguem financiar vários agricultores, pois gira recurso na região e no município 

e isso gera desenvolvimento. Lamentou, registrando a presença do Chefe da Emater, com o qual 

tem conversado bastante e este tem dito que a dificuldade maior é com relação a transporte e 

apoio da parte do governo, não criticando, mas falando das dificuldades, porém disse que são 

coisas que podem ser resolvidas, tendo conversado há dias atrás com o Secretário de Agricultura 

falando da dificuldade da EMATER e da necessidade de apoio para que a região não perca o 

calendário agrícola do ano, pois é grandioso levar os agricultores a ser beneficiado através de 

financiamento, pois o banco está para ajudar, observando que a burocracia vem em primeiro lugar 

e estão esperando isso acontecer e sabe que a Emater está com boa vontade para fazer esse 

atendimento, mas com pequenas dificuldades, esperando que sejam resolvidas. Desejou excelente 

semana a todos, e agradeceu a oportunidade. Após foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha 

Ribeiro, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Parabenizou a Igreja Adventista 

que realizou nesses últimos dias a CAMPAL, falando da honra de participar desse evento, onde 

encontram-se as igrejas da região. Cobrou a respeito de Requerimentos de sua proposição, 

aprovados por esta Casa para formação da Comissão para reforma do Regimento Interno e Lei 

Orgânica Municipal e criação da Comissão de Ética, ressaltando que muitas vezes essa Casa tem 

discutido em tempo recorde as matérias de interesse do Poder Executivo Municipal, enquanto que 
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não tem cuidado da própria casa, quanto a fazer a reforma dessas leis. Ressaltou que nesses 

últimos quinze dias têm andado bastante no município, tendo visitado a Vicinal do Nonato onde 

máquinas estão fazendo o trabalho de recuperação. Agradeceu a Secretaria de Infraestrutura e o 

Executivo por haver atendido solicitação verbal e enviado máquina para fazer ramal de dois 

quilômetros na vicinal Duzentos e trinta, para que os moradores sejam atendidos com energia 

elétrica. Agradeceu ainda a retomada dos trabalhos na vicinal do Lama, onde estará fazendo uma 

visita na tarde deste dia, juntamente com a equipe de assessoria da Prefeitura para registrar, 

convidando os vereadores para acompanhar. Parabenizou pela retomada dos trabalhos na vicinal 

do Panorama, onde tem um trator recuperando aquela vicinal, informando que nesta semana 

máquina entrará na Vicinal Poeirinha, onde reside sua família, atendendo mais um requerimento 

seu, manifestando-se grato e feliz por ver o trabalho dos vereadores, em parte, indo ao encontro 

dos interesses do Executivo, atendendo os anseios da comunidade, oferecendo melhor qualidade 

de vida para aqueles que ali habitam. Falou que as dificuldades são grandes, são muitas vicinais, 

todos querem serviços, mas o cronograma e as condições da Secretaria de Infraestrutura não são 

boas com relação a máquinas, mas na medida do possível vem sendo atendido, acreditando ter 

feito muito serviço pelo pouco de máquina que tem e as condições que se encontram hoje. 

Registrou retomada do programa Luz para Todos no município de Placas, lembrando ter sido uma 

briga dos vereadores que foram por duas vezes em Belém e outras três em Altamira cobrando que 

viesse empresa para o município para retomar os trabalhos do programa, pois só tem até 2018 

para concluir o atendimento as famílias que não foram atendidas no município de Placas. 

Informou que a empresa iniciou os trabalhos no quilômetro duzentos e trinta da BR 

transamazônica e irá atender a vicinal duzentos e quarenta, Sessenta, onde vereadores estiveram 

na semana passada, visitando também a vicinal São Paulo, Pulu e Ângelo e fazendo levantamento 

daquelas famílias que estão nessas localidades, dizendo da importância de fazer essas visitas 

colhendo os anseios da sociedade. Falou que não poderão permitir que a empresa que esta no 

município vá embora sem que conclua cem por cento, mas ao menos noventa e cinco por cento da 

obra e por isso essa Casa tem acompanhado e apoiado. Aproveitando uma representação 

significativa de funcionários da saúde sugeriu que esta Casa possa requerer ao Secretário de 

Saúde, já que esta Casa não pode fazer, a reforma na Lei de Cargos e Salários da Saúde, assim 

como foi feita na educação, que seja reajustado, tendo em vista ser uma lei defasada, podendo 

regularizar para que o que ganham hoje seja transformado em salário base, sendo esse o papel 

desta Casa, o qual acredita que podem exercer. Disse não ver passos positivos quando aprovaram 

o PCR da Educação aos olhos dos trabalhadores da educação, mas espera que ao longo dos anos 

possam colher os frutos dessa ação tomada pelo Legislativo, mas que a curto prazo possam fazer e 

vê o contentamento dos funcionários da Infraestrutura, da saúde e de toda a administração 

municipal. Cobrou ao Presidente em exercício que repasse ao titular para que o mais rápido 

possível possa ser criadas as comissões para que possam reformular o RI e LOM, referindo-se a 

respeito da fala do Vereador Denilson a respeito de décimo terceiro e férias para os vereadores, 

acreditando que é preciso incluir nessas leis para que seja garantido, não sabendo se pode fazer 

isso antes que esteja contido nessas leis. Em aparte o Vereador Denilson confirmou que será 

necessário incluir na LOM e RI, devendo começar a trabalhar para inclusão no orçamento para 

vigorar no próximo ano. Prosseguindo o Vereador Marcione falou que essa é a razão de estar 

cobrando a reforma dessas leis para que possa incluir também os direitos dos vereadores e dando 

oportunidade da população opinar nessa reforma, podendo contribuir. Desejou feliz semana a 
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todos, esperando que os vereadores possam recorrer o município, por onde tem trabalhos, 

conversando com a comunidade e produtores rurais, e agradeceu a oportunidade.  

A seguir manifestou-se o Presidente em exercício Vereador Werles Santos Silva, mencionando 

que há quinze dias esteve na Celpa, em Altamira cobrando algumas situações que vinham 

acontecendo no município quanto a erros em faturas de cobrança com valores altíssimos, 

destacando a situação desta Casa que no mês em que estava de recesso veio uma fatura de quase 

nove mil reais, o que também aconteceu com outros consumidores de nosso município e cobrou a 

respeito, assim como quanto ao posto de atendimento, o que foi cobrado por várias vezes por 

equipes de vereadores que estiveram no local. Falou que conversando com o representante da 

Celpa, Sr. Ênio, que esteve na cidade no período de vinte dois a vinte cinco, com mais três 

funcionários fazendo um trabalho de esclarecimentos e atendimentos a população, este informou 

que em breve o posto de atendimento estará funcionando na cidade, na Papelaria Estudante. 

Falou que nesses últimos quinze dias têm andando muito nas vicinais. Mencionou ter estado na 

ETE em Altamira tratando a respeito do Programa Luz para Todos, o qual se encerra no ano de 

2018 e segundo informações a empresa estaria no município, tendo sido procurado pelo 

proprietário da empresa Vargas e Silva, Sr. Vando, já tendo sido iniciado os trabalhos no 

município, como na Rodovia Transamazônica e acompanhou-o, juntamente com o Rodrigo, do STR 

fazendo visitas a vicinais onde os projetos estão muito atrasados, os quais constam no mapa que 

já estariam concluídos e muitas pessoas que estavam fora do projeto e ainda não possuía energia 

em suas residências. Falou que o Vereador Marcione também esteve acompanhando a empresa 

que veio fazer esse cadastro para atender as propriedades que ainda não foram beneficiadas. 

Parabenizou a Secretaria de Esportes pelos eventos que vem acontecendo. Parabenizou o Sr. 

Moura que realizou um campeonato grande em sua propriedade, tendo como campeã a equipe 

masculina, do Holanda e feminina a equipe Impacto. Referiu sobre o grande torneio que acontece 

todos os anos na Comunidade do Presidente Gilberto, participando mais de trinta equipes, 

mencionando ter estado presente e ter sido um sucesso. Mencionou ter estado na última 

segunda-feira em Altamira participando de reunião com a ABRACAM, dizendo ter sido muito 

produtiva para os vereadores, ressaltando ser uma associação que defende o direito dos 

vereadores, crendo que haverão outras oportunidades para aprofundar mais a respeito. 

Parabenizou toda a equipe da Infraestrutura que esteve na Vicinal do Nonato, onde teve a 

oportunidade de estar, juntamente com o Vereador Marcione, estando praticamente concluída, 

parabenizando a Prefeita Municipal por estar concluindo mais essa obra e o moradores por ter 

uma estrada boa para trafegar. Lamentou quanto aos requerimentos que foram feitos nesta Casa 

e ainda não foram atendidos, como a recuperação da vicinal Duzentos e quarenta, para a qual tem 

sido cobrado e crê que será atendido. Referiu sobre a Vicinal Duzentos e trinta e cinco onde foi 

iniciado um serviço, mas ainda não foi concluído e onde está tendo muita dificuldade, onde o 

transporte escolar está chegando por volta de oito ou nove horas da noite, tendo em vista que 

também entra na vicinal Duzentos e trinta e cinco sul e os moradores têm reclamado, a respeito 

do que também deve-se tomar providências para que não aconteça danos piores. Após passou-se 

a Ordem do Dia, apresentando matérias que serão encaminhadas para a Comissão de 

Constituição e Justiça para análise e Parecer, sendo: Requerimento nº 051/2017, de proposição 

dos Vereadores Werles Santos Silva e Raimundo Ribeiro da Silva, que requer a Prefeita Municipal e 

o Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal do Anjo, 
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município de Placas; Requerimento nº 152/2017, de proposição do Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro, que requer providências para a substituição de nº de ruas por nomes, das 

seguintes ruas 14, 16, 18 e 20, localizadas no Bairro Boa Esperança; e Requerimento nº 153/2017, 

de proposição do Vereador José Sandeney Marques Monteiro e Werles Santos Silva, que requer 

providências necessárias pela Presidência desta Casa para a realização de audiência Pública com a 

CELPA – Centrais Elétricas do Pará para tratar sobre o serviço prestado pela empresa no município, 

determinando encaminhamento a CCJ. Em seguida apresentou solicitação do morador Edvaldo da 

Silva Soares, do Travessão do Pulu, de reunião com os Vereadores para tratar a respeito de 

invasão em sua propriedade, nessa vicinal; ofício dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio 

solicitando reunião com os vereadores para tratar assuntos de interesse da turma; e solicitação e 

convite da Direção do Ensino Médio da Escola Tancredo Neves para júri simulado que acontecerá 

no próximo dia trinta de agosto. Após colocou em votação a ata da 18ª Sessão Ordinária. 

Aprovada por unanimidade. Informou haver ofício do Sr. Barbosa solicitando o uso da tribuna, o 

qual será encaminhado para Parecer. O Senhor Presidente fez agradecimentos às pessoas 

presentes. O Vereador Marcelo parabenizou a Igreja Adventista pelos eventos realizados no 

município Quebrando o Silencio e Campal, agradecendo. 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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