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

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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 eleição das Comissões 

Permanentes para o biênio 2017-2018, entrega dos Títulos Nobre Cidadão e demais assuntos de 

interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PMDB - 

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

– Primeiro secretário.  Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-PMDB, José Ferreira de 

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

Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar 

Ferreira da Silva-PSC. À hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. 

Apresentou a Ordem do Dia. Colocou em votação, uma a uma, as atas das Sessões Extraordinárias 

realizadas em 01/02/2017 e 06/02/2017 e ata da Sessão Solene, realizada em 20/02/2017. Todas 

aprovadas por unanimidade. Realizou-se a inscrição para uso da tribuna. Após o Senhor Presidente 

desejou boas vindas a todas as pessoas presentes, observando ter se iniciado os trabalhos na 

última segunda-feira, manifestando satisfação por essa ser a quarta Sessão realizada neste ano, 

nas quais todos os vereadores estiveram presentes e espera que possam terminar o mandato 

dessa mesma forma, todos participando do maior número de sessões para que a população veja 

que estão empenhados a ajudar a solucionar alguns problemas no município. Falou que devido a 

alguns fatos ocorridos a população está ansiosa para saber como a Câmara Municipal irá se 

manifestar, dizendo que essa Casa não irá se omitir quando o assunto for de interesse da 

comunidade placaense, mas sempre dará resposta e procurará resolver os problemas. Após 

passou-se ao uso da palavra na tribuna pelos Senhores Vereadores, concedendo o Senhor 

Presidente a palavra ao Vereador Nelson Fetisch. Este, agradeceu as pessoas presentes. Enfatizou 

sentir-se envergonhado com a segurança publica no município, pelos descasos que vem 

acontecendo, dizendo que não podem ser omissos com essas situações, ressaltando que na 

semana anterior um pai de família foi assassinado e outros casos que tem ocorrido e estão ficando 

impunes, não sabendo o que está acontecendo, porém disse que devem cobrar uma resposta das 

Polícias Militar e Civil. Mencionou haver sugerido que se tomasse uma iniciativa da realização de 

uma audiência Pública para tratar sobre o assunto. Referiu sobre a fuga da Delegacia dos menores 

envolvidos no crime, a respeito do qual foi cobrado no último sábado, dizendo não haver 

justificativa se as Polícias Civil e Militar e o Tático ficam na Delegacia e alguém foge do local sem 

que ninguém veja, referindo-se a um cidadão que fugiu algemado, outro, algemado na grade e 

tirou a algema, sendo a primeira vez que ouve dizer que um preso consegue tirar algemas e fugir. 

Falou que os vereadores precisam reunir após a sessão para ir falar com a polícia e pedir 

explicação sobre o que está acontecendo. Disse que não tem medo de cobrar alguma coisa da 

polícia; e que se está faltando recurso para trabalhar, como viatura, petróleo, pessoal, que possam 

acorrer atrás para providenciar, mas se não falta sugeriu que sejam trocados os policiais, que 

estão se acovardando e deixando a população do município viver na ponta de resolver. Referiu 

haver conversado com o Delegado de Polícia a respeito do assassinato de seu irmão Luiz Fetisch, 

tendo respondido que inquérito do outro Delegado não iria dar sequência, coisa que não existe e 

que não irá aceitar. Falou que está passando por essa situação e outros também devem passar e 

se não tomar uma providência vai continuar acontecendo. Com relação ao fato de que não dará 
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prosseguimento aos inquéritos iniciados pelo Delegado anterior citou como exemplo a operação 

Lava Jato, que morrendo o Ministro, a situação não para, do mesmo modo que trocando de 

Delegado tem que dar continuidade aos processos. Citou o caso de um possível estupro ocorrido 

há dias atrás, o qual a justiça dirá quem é o culpado, informando ter sido dada uma pressão no 

médico para que fizesse o laudo, pois se não o fizesse, seria feito um procedimento e iria 

responder por isso, tendo o médico alegado que o hospital não teria condições de fazer um laudo, 

observando que não será a justiça, o Ministério Público ou o Promotor que vão condenar ou 

inocentar o cidadão, mas o laudo do médico, se positivo ou negativo, podendo condenar um 

inocente ou absolver um culpado, tendo em vista que o Hospital Municipal não oferece condições 

para fazer esse exame, o que poderia ser feito pelo IML ou outros órgãos, porém disse que para 

dar pressão no médico trouxeram o cidadão preso e sem explicação apareceu morto, enforcado 

com uma mangueira, falando que a partir do momento que se dá voz de prisão a pessoa passa a 

ser responsabilidade do Estado, questionando como se justifica arrombar uma sela, pois da 

mesma forma que um sumiu, alguém poderia entrar e assassinar o preso lá dentro. Pediu a 

compreensão dos vereadores para ajudar a cobrar a polícia. Disse que se falta material para 

trabalhar, que possam cobrar o apoio para eles, mas se não falta nada, se tem viatura, petróleo, 

pessoal, que possam cobrar uma explicação da policia para a população e convocar para vir a 

Câmara e se possível convocar o Secretário de Segurança Pública, o Comandante regional da PM e 

trazer uma resposta para a sociedade para que não aconteça caso absurdo como esse e que fique 

sem nenhuma explicação. Acredita e espera que todos se manifestem a respeito do pedido, e 

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

Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Referindo-se a respeito do que o Vereador 

Nelson falou, registrou sentimentos aos familiares do Senhor Antônio, falecido, lamentando o 

ocorrido. Informou ter estado na sexta-feira na Secretaria de Assistência Social, juntamente com a 

Prefeita e a Secretária, quando foram entregues kits de bebê para grávidas e kits de material 

escolar, dizendo que as aulas estão se iniciando e algumas famílias não tem condições para 

comprar material escolar, sendo direito desses alunos ir para a escola, parabenizando a Prefeita e 

a secretária pela ação. Informou ter sido entregue ainda uma cadeira para criança especial, sendo 

o trabalho da assistência social que está sendo cumprido, parabenizando. A respeito do que foi 

falado disse que precisam tomar conhecimento do ocorrido, devendo procurar o Delegado, saber 

o que realmente aconteceu, pois os vereadores e o povo placaense precisam de resposta para os 

fatos que vem ocorrendo. Referiu com relação aos vendedores ambulantes, que vem de fora e 

passa trinta dias vendendo seus materiais, arrecadando um dinheiro que não gira dentro da 

cidade, mas girando em outros estados e municípios, percebendo que nem Alvará na Prefeitura é 

tirado, o que é errado e precisam procurar mudar isso, pois quem sofre é o comercio do 

município, devendo esses vendedores se legalizar, andar de acordo com as leis, sendo exigido o 

mesmo que se exige do comercio local, precisando verificar para que o município não perca. Falou 

que vendem e quando vem fazer as cobranças ouve muitas reclamações da população, pois 

chegam com arrogância, querendo receber a qualquer custo e ameaçando o cidadão, de modo 

que acredita que devem unir forcas e procurar trabalhar para que isso comece a mudar no 

município de Placas. Desejou bom dia, boa semana e bom trabalho a todos, e agradeceu a 

oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando 

agradeceu a Deus pela oportunidade. Cumprimentou a agradeceu a presença de todos. Falou que 

hoje estamos com alguns problemas na sociedade, referente a segurança pública. Ao Vereador 
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Nelson Fetisch falou que compartilha de toda a necessidade que está acontecendo no município, 

citando que na sexta-feira esteve, juntamente com o Vereador Marcione com o Delegado, sendo 

bem recebidos, porém foi bastante instigante em algumas respostas dadas a respeito de algumas 

situações que estão acontecendo no município. Falou que há muito tempo a população cobra 

segurança da Polícia Militar, que hoje encontra-se equipada com transporte, com doze policiais,  

Tático, Delegado, escrivão e três investigadores e roubos e assassinatos acontecem e os 

vereadores estão sendo cobrados e sendo motivo de chacota nas redes sociais, dizendo que nessa 

semana irão dar andamento a ideia de propor uma Audiência Pública. Mencionou ter no final de 

semana acontecido o carnaval “Placas Folia 2017”, dizendo não ter concordado com algumas 

situações, tendo em vista ser uma festa de rua, para ser realizado nas avenidas e ter sido realizado 

na associação AAP, um local particular, sem o Conselho Tutelar operante, pois está totalmente 

inoperante, com muitas crianças adentrando ao local, usufruindo de bebida alcoólica. Falou que 

foram vendidas quase setecentas caixas de cerveja, que não foi cobrado entrada, mas não se 

podia entrar com bebidas compradas em outro local mais barato, fugindo do contexto dos 

carnavais realizados no município, o que podem perguntar ao Secretário de Esporte, Cultura e 

lazer, assim como ao Executivo que patrocinou essa festa, sendo uma festa praticamente 

particular. Referiu ter observado algumas situações com relação ao pagamento dos funcionários 

da saúde. Disse que a maioria dos funcionários foram contratados na primeira semana de janeiro, 

recebendo o primeiro pagamento somente depois do dia vinte de fevereiro, com mais de vinte 

dias de atraso, situação que devem pensar, pois se deixarem as coisas frouxas, tende a piorar mais 

ainda. Falou que devem estar atentos a situação, pois pode respingar nessa Casa de Leis, podendo 

serem questionados por situações complicadas logo no inicio dessa gestão. Referiu sobre o 

transporte escolar, observando que na cidade as aulas se iniciaram na segunda-feira passada e até 

a presente data nenhum veiculo está fazendo o transporte, seja de alunos do fundamental ou 

médio, dizendo que os alunos estão vindo da vila ou vicinais de moto, o que é muito perigoso e 

colocando em risco a integridade física dos alunos, e observando que a licitação aconteceu no 

último dia dezessete. Disse que estão sendo um pouco tolerantes, dando um prazo para que se 

coloque a casa em dia, mas chegará um momento que não poderão ficar calados, terão que 

cobrar, pedindo que o Executivo comunique essa Casa de algumas situações. Referindo sobre as 

Polícias Militar e Civil disse está totalmente de acordo, pois a situação está fugindo do controle e 

devem procurar soluções e essa Casa irá procurar trabalhar junto para que a população sinta 

orgulho desses vereadores, dizendo ter certeza que farão um bom trabalho, mas para isso deverão 

trabalhar em conjunto. Desejou a todos excelente dia e semana e um ótimo trabalho, e agradeceu 

a oportunidade. Após o Senhor Presidente desejou boas vindas ao ex-vereador Vilmar Ruschel, ao 

Chefe de Gabinete e ao pai do Vereador Marcelo Leal. Apresentou o Assessor Jurídico da Câmara 

Municipal Dr. Tabajara e passou a palavra ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro. Na Tribuna 

cumprimentou a Mesa Diretora, pessoas presentes, agradecendo a presença dos amigos Altair e 

Moises, representando a Associação Comercial, desejando boas vindas a estes e as demais 

pessoas. Registrou seu repúdio ao trabalho que vem sendo prestado pelas polícias civil e militar no 

município, dizendo que essa Casa não irá se omitir em fazer seu papel, pois está sendo cobrada 

pela população de Placas, que está insatisfeita; que não tem acesso ao serviço que está sendo 

prestado pela Polícia Militar, tendo em vista que todos os casos no município estão sendo 

impunes, não se vê nenhum caso, seja assassinato, homicídio ou roubo sendo resolvido. Disse vê 

publicação em rede social que no município vizinho de Uruará um investigador pegou um cidadão 
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com drogas e roubos de motos sendo solucionados, questionando o por quê isso não tem 

acontecido em Placas? Falou que seria bom que estivesse alguém das polícias civil e militar para 

ouvir essa Casa na presente data, dizendo que não se omitirá, que não temerá por trata-se de 

Delegado ou de policial militar, mas fará seu papel. Disse que será enviado ofício ao Major, 

responsável pela Polícia Militar de Placas, para que além de fazer Audiência Pública seja trocado o 

efetivo do município, porque oportunidade de fazer e mostrar um bom trabalho já tiveram, pois 

estrutura tem, mencionando que antes reclamava porque não tinha uma delegacia, não tinha 

viatura e o efetivo era pouco e hoje dispõe de tudo isso, de uma Delegacia de qualidade, de boas 

viaturas, não falta combustível, não falta alimentação, dizendo ter o salário livre, porque a 

Prefeitura mantém a alimentação e ainda ajuda do comércio local, o que disse ser errado, citando 

que a polícia vai a um bar, toma cerveja e não paga, o que não pode acontecer no município, 

imaginando se cada cidadão dos departamentos fizessem isso,  o município vivaria bagunça. Falou 

que essa Casa tem por obrigação fazer o seu trabalho no que diz a segurança pública, pois é o que 

mais a população clama. Disse que não se omitirá, que abraça essa causa para realização de 

Audiência Pública, referindo sobre o último caso ocorrido, o assassinato do Senhor Antônio, um 

senhor que vivia refém dentro de seu próprio estabelecimento, citando que várias vezes foi 

comprar no seu comercio e pegava a mercadoria por uma grade que fechava a porta de seu 

estabelecimento, pois já tinha sido assaltado por três ou mais vezes e as providências não foram 

tomadas, sendo assassinado de uma forma irresponsável e o cidadão foi preso e no outro dia fugiu 

da Delegacia, mencionando que da sela onde estavam os presos para o alojamento da Polícia não 

dá dez metros, questionando se todo o efetivo estava na rua, trabalhando, pois ninguém escutou 

dois menores quebrarem a sela e fugindo, tendo certeza que saíram pela porta da frente daquela 

delegacia. Manifestou-se de acordo que após a sessão possam ir a Delegacia de Polícia pedir 

explicação e resposta o mais rápido possível a respeito do que vem acontecendo. Disse que vê a 

polícia operacionalizar quando um cidadão sai com uma espingarda para ir caçar, quando é levado 

para a Delegacia e se não tiver um salário mínimo para pagar, ficará detido, dizendo que não 

precisa de Policia Militar para operacionalizar esse tipo de serviço, mas que esse serviço público 

seja oferecido de qualidade, pois se isso não acontece essa Casa é cobrada. Disse ter ouvido muito 

nos últimos dias se a Câmara não vai fazer nada, propondo que seja enviado oficio ao comando 

geral cobrando eficiência no trabalho prestado pelas Polícias Civil e Militar. Falou que muitos 

cidadãos tem receio de chegar a Delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência, devendo 

conscientizar a comunidade que aquele local é nosso, que as pessoas que ali trabalham são pagas 

com os impostos do comerciante e de cada cidadão, mencionando ter visto uma mobilização nas 

redes sociais pela Caminhada da Paz que acontecerá no próximo dia primeiro, convidando toda 

população, associações para participar e a partir daí dá um pontapé inicial. Finalizando falou que a 

segurança pública em Placas precisa melhorar para que o cidadão possa andar de cabeça erguida 

pelas ruas de nossa cidade. Desejou uma ótima semana a todos, pedindo a Deus que possa nos 

abençoar, nos conduzir e dar sabedoria para que possamos fazer o trabalho com seriedade e que 

seja satisfatório a comunidade placaense que tanto almeja e quer vê essa resposta e 

responsabilidade do legislativo Municipal, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcelo 

Wilton Rodrigues Leal, quando cumprimentou o Senhor Presidente, Mesa Diretora, Vereadores e 

pessoas presentes, desejando boas vindas a essa sessão, quando iniciam os trabalhos ordinários 

no período 2017-2020, esperando está junto e fazer o que foi outorgado pela população, dando o 

direito aos onze de representar a população. Referindo sobre Segurança pública, mencionou já 
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haver sido feita uma reunião com o Delegado nessa Casa, quando foi cobrada uma atitude mais 

efetiva das Polícias Civil e Militar, tendo sido garantido que a situação iria melhorar, tendo sido um 

embate de quase duas horas, conversando, cobrando, se colocando a disposição para que os 

problemas fossem resolvidos, caso houvesse alguma coisa que a Câmara pudesse fazer e o que 

cabe a essa Casa, o que foi pedido, encaminhou, mas pelo que parece as coisas não estão 

andando, chamando de tragédia anunciada o que iria acontecer com esses jovens dessa família, 

pois os meninos já vem dando problemas há mais de seis anos, chegando numa situação de ceifar 

uma vida por uma série de fatores que se tornaram falhos ao longo desse processo. Falou que 

segurança pública é uma atividade integrada que exige políticas protetivas, polícia que faça a 

prevenção, políticas sociais, psicólogos e uma série de fatores e todos falharam, principalmente os 

órgãos de proteção social que passaram três, quatro anos com esses jovens e hoje bandidos e não 

conseguiram resolver. Falou que hoje a Segurança está falha em todos os sentidos, na Polícia 

Militar que não cumpre seu papel ostensivo de vigiar as ruas durante dia e noite, fazer as 

patrulhas para prevê para que as coisas não aconteçam e na Polícia Civil que não investiga, não 

produz e não esclarece nada do que acontece no município, mencionando que a impunidade tem 

a ver com o aumento da violência e aqui em Placas dificilmente vai alguém preso, porque a policia 

é ineficiente e quando prende faz processos mal feitos que qualquer advogado derruba e solta; 

nos órgãos de proteção social Conselho de Direito e Conselho Tutelar, dizendo que assim como 

colocado pelo Vereador Sandeney tem saído a noite e não tem visto o Conselho Tutelar fazendo 

seu papel de proteção nas festa, nos movimentos, e as crianças vão para as festas, consomem 

bebida alcoólicas, as bebidas são vendidas livremente para essas crianças e acontece o que está 

acontecendo, começando pela base até chegar a uma situação dessa, bandidos jovens que matam, 

tiram a vida das pessoas e ficam transitando impunemente em meio a sociedade, como tem casos 

de adolescentes que furaram, tentaram matar e estão no meio da sociedade, oferecendo perigo 

para todos os cidadãos placaenses. Falou que a Prefeitura também pode contribuir com segurança 

pública, melhorando a iluminação pública da cidade, dando condições de trabalho. Falou ainda 

que Segurança Pública também tem haver com o Judiciário e com o Ministério Público; juiz que 

não prende ninguém, passando a sensação de impunidade para a sociedade, razão pela qual a 

Audiência Pública é importante, devendo estar presente todos que fazem parte dessa 

responsabilidade, como Governo do Estado com as polícias, Ministério Público, Judiciário, 

Conselho Tutelar, Conselho de Direito, Câmara Municipal, Prefeitura para que possam fazer algo 

concreto para que essa situação possa ser resolvida ou ao menos dando uma sensação de 

segurança a sociedade que precisa caminhar, transitar sem sofrer ameaças todos os dias por 

roubos e a própria vida, principalmente por menores que estão fazendo o que bem quer na nossa 

cidade. Esclareceu situação recorrente que tem acontecido nas escolas sobre a contratação de 

temporários, tendo alertado quando da votação da Lei da contratação de temporários por 

excepcional interesse público, atendendo o Inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal. Disse que 

nas escolas se pregam que a Câmara autorizou a contratar temporário do jeito que o município 

quer, sem pagar os direitos e etc, solicitando que seja encaminhado as escolas e órgãos públicos 

para que se tenham conhecimento do que realmente foi aprovado, esclarecendo que o que foi 

aprovado, como é do conhecimento de quem acompanhou as votações, foi a autorização de 

contratação por excepcional interesse público, não tendo nada a ver com concurso e com o que o 

cidadão vai receber, o que cada um vai receber diz respeito a municipalidade, ao Executivo, 

responsável por elaborar o contrato, que diz quanto e como pagar, não tendo nada a ver com  a 
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aprovação legislativa, sendo mais uma falácia que se coloca por aí, por gente que não acompanha 

o trabalho ou mal intencionada, joga a responsabilidade sobre aqueles que nada tem a ver com o 

ato, mas que manifestaram preocupação na hora da aprovação do projeto, como consta nas atas 

de aprovação doa referido projeto. Referiu sobre o trabalho do Vereador para que não fique nos 

corredores dizendo que vereador só sabe ir às secretarias para pedir empregos, como tem 

acontecido. Disse que devem começara a trabalhar efetivamente nas comissões, chamar os 

secretários, conversar, propor, saber o que está acontecendo para que possam fazer realmente o 

trabalho de legislador e poder dá uma resposta para a sociedade, eliminando os problemas 

quando eles surgem, sendo muito mais fácil corrigir no início do governo com ação propositiva, 

trabalhando com planejamento, do que deixar os problemas se arrastarem e não ter mais como 

resolver, propondo que as comissões comecem a se reunir, que convidem os secretários, saber o 

planejamento de cada secretário e do governo para o ano que já completa dois meses, para que 

possam saber os problemas do município e os gargalos que hoje existem como a situação dos 

vendedores que passam no município, sem qualquer fiscalização, dizendo que o município precisa 

criar instrumentos que fiscalize essa questão de barracas sendo montadas a todo momento na 

frente da cidade, prejudicando o comerciante que paga seus impostos, que trabalha e 

efetivamente contribui para  o crescimento do município, devendo o município atuar nesse 

sentido, podendo começar a fazer esse trabalho nas comissões, fazendo um trabalho propositivo, 

de melhoramento das condições da cidade e por conseguinte o melhoramento das condições de 

vida do povo, sendo esse o objetivo do trabalho, o qual farão e contribuirão para construir um 

município melhor para todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima 

Machado, quando cumprimentou o Senhor Presidente, Vereadores e a população presente. Ao 

Vereador Nelson falou que após o término dessa Sessão irão olhar de perto o que está 

acontecendo, referindo-se ao rapaz que foi solto da Delegacia e conversar com o Delegado e 

Sargento da PM, dizendo que se for preciso ir a cidade vizinha com o Major, irão; se preciso ir em 

Itaituba com o Delegado Regional também irão, colocando-se a disposição para resolver os 

problemas dessa comunidade, e agradeceu. 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. Lamentou pela situação que os demais colegas já mencionaram quanto a 

segurança no município, dizendo que não sabe até quando isso vai acontecer, mas todas as 

regiões do município estão sofrendo com essa situação e lamentavelmente muitos pais de famílias 

e jovens estão perdendo a vida e muitos jovens se perdendo nas drogas, nas noitadas, por causa 

da falta de segurança. Acredita que a parte do município está sendo feita, mas tem muito a ver 

com o Estado, mencionando que conversando com o comandante da Polícia Militar, este 

reclamava da falta de suporte da parte do Estado, observando que todos estão preocupados com 

essa questão, que se encaminhe correspondência ao comandante regional, ao Secretário Estadual 

de Segurança Pública porque o município precisa de providências urgentes. Espera que cada qual 

possa fazer com urgência a sua parte e que chegue ao conhecimento do Estado a situação que 

tem passado no município. Referiu a respeito da saúde, mencionando que o posto de saúde na BR 

163 funciona como um pronto socorro regional, pois atende cerca de vinte comunidades daquela 

região, desde o Sombra Santa ao Travessão do Codó, observando ser uma região polo, onde tem 

mais de quatro mil habitantes e há somente aquele posto e o atendimento pela parte do governo 

está devagar, citando que na localidade tem uma ambulância pronta para trabalhar, mas sem 

gasolina, tendo sido levado neste ano apenas quarenta litros, mencionando que somente na 
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semana anterior ocorreram três casos de urgência, que tiveram que tirar pessoas para Rurópolis e 

Santarém e o veículo não pode ir por falta de combustível, tendo que arrumar veículo particular 

para fazer esse transporte. Pediu a Secretaria de Saúde, a Prefeita e sua equipe de governo que 

tome as providencias, pois o povo está sofrendo e o Posto atende toda a região e pessoas de 

Rurópolis, Belterra e Mojuí, porém os funcionários ficam de mãos atadas e a comunidade que 

algumas vezes tem que fazer coleta para socorrer os casos de urgência. Mencionou que após a 

Sessão irá juntamente com o Vereador Evaldo a Secretaria de Saúde falar com o Secretário para 

que tenha mais cuidado com a região. Desejou a todos um bom dia e uma ótima semana, e 

agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou a 

Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Referindo-se a questão de segurança pública 

falou que a população de Placas clama por justiça, dizendo que a segurança está em situação 

precária, citando que no sábado esteve no velório de senhor que por três ou quatro vezes já havia 

sido assaltado e acabou sendo morto em decorrência de um assalto. Falou que todos têm 

conhecimento de várias situações a respeito das quais não se tem tomado providências, muito 

voltadas para essa Casa de Leis, pois quando acontece algo os vereadores precisam tomar algumas 

providências e tendo que buscar uma explicação para a população, pois merece respeito e saber o 

que está acontecendo dentro do município. Disse que alguns vereadores já se reuniram para 

tomar algumas providências. Referiu trabalhar no comercio há mais de dez anos e alguns terem 

sido assaltados e nunca se tomou providência a respeito; jovens e adolescentes que roubam e 

matam e não se toma nenhuma providência porque a lei os ampara, questionando quem ampara 

as famílias que foram assaltadas, que tiveram algum integrante morto? Falou que a população 

questiona, pois é a realidade do município. Referiu sobre pessoas que vem de outros estados 

vendendo com prazos grandes, levando o dinheiro do município e o comercio reclama por essa 

situação. Disse que quando vem para receber chega com ignorância, pedindo providencias. A 

respeito do pagamento dos servidores da saúde, conforme mencionado pelo Vereador José 

Sandeney disse que precisam tomar providências, dizendo que as situações positivas serão 

elogiadas, mas as negativas irão cobrar, pois foram eleitos para cumprir com o dever que lhes 

compete e farão, pois todos merecem ser respeitados e respeitar o cidadão placaense. Agradeceu 

pela oportunidade, convidando a população que acompanhe os trabalhos, dizendo que quando 

busca informações está ajudando os vereadores em seu trabalho, e agradeceu a oportunidade. 

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

e pessoas presentes. Falou ser parceiro nessa luta, nessa caminhada para fazer uma Audiência 

Pública, o que já aconteceu anteriormente, com a presença do Ministério Público, Executivo, 

Legislativo, Polícias Militar e Civil, mostrando que o Legislativo está atento e procurando melhorar 

a segurança pública no município, ressaltando a importância da população participando, 

observando que a crítica construtiva é importante, enquanto que a destrutiva só atrapalha. Disse 

que irá trabalhar nesse sentido para ter solução, ressaltando que menor no Brasil tem muitas 

regalias, onde praticam absurdos e são soltos. Mencionou que dias atrás esteve em Uruará 

quando aconteceu audiência com o menor Francisco, “o que praticou o ato” e outro, os quais 

estavam detidos e foram colocados na rua por serem menores, vindo a ceifar a vida de um 

cidadão inocente, mencionando ter estado no Fórum, onde fez questão de falar para a juíza o que 

havia acontecido, porém disse que a justiça é muito falha e tem muitas coisas que precisam ser 

corrigidas, devendo ser feito um movimento a nível de Brasil que venha dar mais segurança a 

população. Informou que outra CPI que está sendo pleiteada no Senado é da previdência, 
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mencionando ser nosso município totalmente dependente da previdência em relação aos 

agricultores e a benefícios que vem para o município e se fala em tanta mudança, sobrando só 

problemas e dificuldades para o povo. Disse já ter as assinaturas necessárias e crê que será 

apurada em cento e vinte dias. Referiu a respeito da situação dos combustíveis, a respeito do que 

essa Casa deve tomar providências, citando que passa no município onde está sendo vendido a 

quatro reais e sessenta e sete centavos indo para Uruará há mais sessenta quilômetros onde é 

vendido a quatro reais e quarenta e poucos centavos, mencionando que teve posto acenando que 

para vender gasolina a prazo seria a quatro reais e oitenta e sete centavos o litro, o que considera 

absurdo, devendo verificar o que está acontecendo no município, porque não é possível pagarmos 

mais caro que nos municípios vizinhos, se preciso convocar os donos de postos para saber o que 

está acontecendo e fazer algo para baixar os preços porque não podem permanecer esses preços 

abusivos e ficarmos olhando de camarote. Informou que na próxima quinta-feira, dia primeiro de 

março, começa o período para Declaração do Imposto de Renda, informando que a tabela para 

pessoa física está em vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos, 

colocando-se a disposição para orientar. Esclareceu a respeito do FGTS inativo para quem 

trabalhou até dezembro de 2015, que pediu contas e hoje tem dinheiro a ser restituído, devendo 

orientar, pois será dinheiro que irá circular no município. Referindo-se a pessoas que vem de 

outros estados vender no município, concordou com a posição do Vereador Werles, devendo 

reunir com a Associação Comercial, Legislativo e Executivo e tentar fazer que no mínimo estes 

sejam passiveis de pagar impostos, observando que o comerciante local paga imposto, emite Nota 

Fiscal, devendo fazer algo para que não sejam prejudicados. Finalizando colocou-se a disposição 

para reunir e buscar soluções para o problema de segurança pública, e agradeceu. Adiante foi a 

tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Concordou com o Vereador Nelson a respeito da segurança pública para que após a 

sessão possam ir à Delegacia verificar o que está acontecendo, iniciativa que já deviam ter 

tomado, pois hoje vê o clamor da comunidade, sendo a iniciativa boa, a de trazer o defensor 

público já estava nos seus planos, tendo acumulado as coisas, dando-se o pontapé inicial nesta 

sessão. Agradeceu a população da Vicinal do Arrependido, citando que no sábado chegou uma 

equipe, porque o caminhão da energia caiu em um buraco, o trator foi puxar e quebrou dois 

bueiros e só tinha oito dias para concluir aquele trabalho e estavam preocupados, tendo chegado 

uma equipe de moradores querendo energia, os quais estão muito alegres, porque o problema foi 

solucionado, mencionando que o maquinário da prefeitura encontra-se na Vicinal São Paulo 

dando socorro, tendo em vista a situação precária, mas se resolvendo, iniciando os bons trabalhos 

pela gestão, que conseguirá consertar muitas vicinais para garantir o acesso e depois as máquinas 

irão para a sua vicinal onde garantirá acesso a energia a dez moradores, onde já tem torre de 

internet. Desejou bom dia a todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir manifestou-se o Senhor 

Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando agradeceu a presença de cada um 

presente. Falou que não é de hoje que algumas coisas acontecem no município, citando que no 

final do ano anterior uma pessoa foi presa devido a roubo de motos, deu endereço de onde 

estavam as motos e não foi recolhida nenhuma e o cidadão também sumiu da Delegacia, situação 

que está se tornando rotina no município. A respeito de audiência, mencionou ter acontecido uma 

a cerca de três anos atrás, quando veio o comando da polícia e alguns dos colegas vereadores 

foram parabenizar a polícia na frente do comandante, o que não quer que aconteça, se for 

realizada nova audiência que participem e falem o que realmente acontece em Placas, pois se 
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parabeniza, irão pensar que está tudo bem, situação que o deixou indignado, que se for para fazer 

uma situação como aquela não participa, porque sabem das coisas que estão acontecendo. Falou 

a respeito do goleiro Bruno saindo da prisão e falando que se tivesse prisão perpétua no Brasil que 

não traria a vida daquela moça que assassinou de volta, tendo ficado indignado, pois não se 

arrependeu do que fez e foi liberado e está vivendo como um cidadão comum, como qualquer 

cidadão de bem, mas se tratando de Placas, disse que não acontece coisas erradas só na polícia, 

citando ter ocorrido no BASA e tem como comprovar, saques sem autorização, tendo o assessor 

jurídico dessa casa conhecimento, pois passou para suas mãos, sugerindo as pessoas que tenham 

cuidado com suas contas. Citou que um cliente é seu tio, da conta do qual foi sacado dois mil e 

seiscentos reais sem autorização, tendo sido devolvido apenas seiscentos reais até a presente 

data, citando que de outro cidadão foi tirado mais de sete mil reais e quando passou para o 

advogado começou a devolver o valor para o cidadão, devendo os clientes tomarem cuidado, 

tendo conhecimento de quatro casos em que o dinheiro sumiu, tendo que fazer algo, pois não 

basta apenas devolver os valores, pois com ordem de quem alguém acessou a conta da pessoa e 

fez saque, estando registrado os horários e para qual conta foi feita a transferência e o gerente diz 

não saber quem fez os saques, situação que o deixa indignado, por ser o banco de maior 

movimento na cidade, o que é muito preocupante, pois outras pessoas podem ter tido o mesmo 

problema e não ter percebido, devendo tomar cuidado. Mencionou haver sido questionado a 

respeito de que não teria cedido o espaço da Câmara para a realização das licitações, o que não 

aconteceu, pois sempre houve essa parceria e continuará havendo. Esclareceu ter chegado a seu 

conhecimento que alguém disse que não havia cedido a Câmara para a realização da licitação do 

Transporte Escolar, informando nunca ter sido solicitado, prova é que no edital consta como local 

a Prefeitura Municipal, dizendo que a conversa de que não tinha cedido o espaço não procede, 

pois essa Casa sempre manteve uma parceria com a comunidade, cedendo o espaço para 

reuniões, devendo ser solicitado através de oficio, e continuará fornecendo se solicitado por 

setores da administração, tentando ajudar. Manifestou preocupação com o transporte escolar, 

pois alguns para ganhar baixaram muito os valores e alguns estão dizendo que pelo valor não tem 

condições de trabalhar e como morador da Vicinal do Nonato, onde tem dois veículos do 

transporte escolar preocupa-se e no dia que faltar virá a Prefeitura cobrar, pois se ganhou é 

porque tem como puxar os alunos, pois podem ser prejudicados, observando que as aulas já estão 

começando um pouco atrasadas e se começar a falhar dez, quinze, vinte dias seguidos terão um 

ano letivo muito complicado e quer, assim como a administração, que as coisas se encaixem para 

que os alunos tenham um bom ano letivo. Após passou-se a Ordem do Dia, comunicando da 

necessidade de indicar um representante dessa Casa para compor o Comitê Gestor do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, tendo o Vereador Marcelo sugerido que a Comissão de Meio 

Ambiente escolha o representante e comunique a presidência para que faça o encaminhamento 

da indicação.  Em seguida passou-se a apresentação de Requerimento, concedendo a 

oportunidade ao Vereador José Ferreira de Carvalho, que na tribuna apresentou Requerimento nº 

001/2017, que requer providencias para fazer a abertura de um poço semi-artesiano na Escola 

Pequeno Polegar, Vicinal 157, Comunidade Santa Efigênia, BR 163, determinando o Senhor 

Presidente encaminhamento a Comissão de Constituição e Justiça para análise. O Vereador 

Marcelo Leal lembrou haver sido aprovada lei na legislatura passada que cria programa que prevê 

distribuição de água de qualidade às escolas, lembrando que quando secretário foram construídos 

oito poços dentro do programa, devendo reativar e que essa escola seja uma atendida no 
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presente ano. Após passou a Eleição das Comissões Permanentes para o biênio 2017-2018, de 

acordo com o Art. 23 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Placas, as quais foram 

aprovadas por unanimidade, ficando assim constituídas: 1ª Executiva: Presidente: PMDB - Gilberto 

Matias Rodrigues, Relator: PSDB - Denilson Rodrigues Amorim e Membros: SD -Werles Santos Silva 

e DEM - Marcione Rocha Ribeiro; 2ª Constituição e Justiça: Presidente: PSDB  - Raimundo Ribeiro 

da Silva, Relator: PSC - Marcelo Wilton Rodrigues Leal e Membro: DEM – José Sandeney Marques 

Monteiro; 3ª Economia, Finanças e Orçamento: Presidente: PSDB – Denilson Rodrigues Amorim, 

Relator: PSC – Vilmar Ferreira da Silva e Membro: PMDB – Evaldo Lima Machado;  4ª Educação, 

Saúde e Redação Final: Presidente: PSC - Marcelo Wilton Rodrigues Leal, Relator: DEM - José 

Sandeney Marques Monteiro, Membro: PSDB – Raimundo Ribeiro da Silva; 5ª Terra, Obras e 

Patrimônio: Presidente: SD - Nelson Fetisch, Relator: PSC – Vilmar Ferreira da Silva e Membro: PT– 

José Ferreira de Carvalho; e 6ª  Meio Ambiente e Turismo: Presidente: DEM – Marcione Rocha 

Ribeiro, Relator: SD – Werles Santos Silva e Membro: PMDB – Evaldo Lima Machado. Em seguida o 

Senhor Presidente apresentou convite para a Caminhada da Paz que acontecerá no dia primeiro 

de março, a partir das oito horas. Após passou a entrega do Título Nobre Cidadão, em 

cumprimento a Resolução nº 004/2014, convidando os Senhores José Geraldo Danetti e Sr. 

Lourival Müller para receber, por terem estado no maior número de sessões ordinárias no ano de 

2016, sendo vinte e três das trinta e cinco sessões ordinárias realizadas. Em seguida o Senhor 

Presidente observando não haver nada mais a tratar, desejou uma semana abençoada 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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