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ATA DA VIGÉSSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA 

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos vinte cinco dias do mês de setembro 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 

Projetos de Lei e tratar demais assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PMDB - Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD - Vice-

Presidente e Denilson Rodrigues Amorim-PSDB - Primeiro secretário. Presentes os Vereadores 

Evaldo Lima Machado – PMDB, José Ferreira de Carvalho-PT, José Sandeney Marques Monteiro-

DEM, Marcelo Wilton Rodrigues Leal-PSC, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch – SD, 

Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva. Às dez horas e dez minutos o Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Apresentou as 

matérias constantes na Ordem do Dia. O Vereador Marcelo Leal propôs a retirada da pauta dos 

Projetos de Lei nº 247/2017, que Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá outras 

providências e nº 248/2017,que Dispõe sobre alterações na Lei nº 179/2010 e dá outras 

providências, tendo em vista que ambos não têm pareceres respectivos das comissões 

permanentes de Economia, Finanças e Orçamento e de Educação, Saúde e Redação Final que 

analisa o mérito, fazendo-se necessário ouvir as pessoas interessadas para entender se as 

modificações atendem ou não o que pretendem. A respeito do Projeto nº 248/2017 o Vereador 

Raimundo falou ter conversado com os Conselheiros Tutelares, os quais disseram não vê nenhum 

impedimento nas alterações, fazendo-se necessário ouvir o Conselho de Direito a respeito. Todos 

os Vereadores foram favoráveis à retirada dos Projetos de Lei nº 247/2017 e 248/2017 da ordem 

do dia. O Vereador Marcelo sugeriu que não receba os projetos que não venham com requisitos 

mínimos aceitáveis e cópia digital. Após realizou-se inscrição para o uso da tribuna pelos 

Vereadores, concedendo-a ao Vereador Werles Santos Silva. Na tribuna cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente em mais 

um dia de trabalho, agradecendo a todas as pessoas presentes que sempre tem acompanhado o 

trabalho dessa Casa. Parabenizou o município de Placas que completa vinte e quatro anos de 

emancipação política nesta terça-feira, 26 de setembro de 2017, onde nasceu e se criou, 

agradecendo a Deus por morar nesta cidade, a qual já passou grandes dificuldades, mas também 

dias de glórias e os vereadores que foram eleitos devem continuar trabalhando para que dias 

melhores possam vir para essa cidade. Parabenizou ainda o PAA Banco da Amazônia que estará 

completando dez anos no município, citando ter acontecido reunião com o Gerente do BASA a 

respeito de transformar o PAA em Agência, onde tem grande movimento e quem se beneficia 

muito com as finanças do município é a agência de Rurópolis, que segundo foi colocado pelo 

gerente, setenta por cento da renda de Rurópolis é gerada em Placas, isso porque o banco em 

nossa cidade é apenas um posto de atendimento, esperando que possa ser transformado e com 

isso melhorar o atendimento. Parabenizou mais o evento realizado na comunidade da Vicinal 

Arrependido, onde o Vereador Vilmar representa, tendo sido inaugurada a iluminação do campo 

de futebol, quando aconteceu a final de campeonato, disputado entre as equipes Arcenal e Caiuá, 

sendo a primeira campeã, parabenizando-a. Registrou a realização da Copa Carlos Lázaro que 

acontece na quadra de futsal no centro da cidade, na qual mais de trinta equipes participam, 

parabenizando os atletas e solicitando aos organizadores para fechar a rua no momento dos jogos 

e para que os jogos se iniciem no horário marcado para não encerrar muito tarde. Agradeceu 
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todos que estão acompanhando os trabalhos do Legislativo, pedindo que continuem 

acompanhando, estando sempre a disposição para esclarecimentos. Parabenizou mais uma vez a 

cidade que estará completando vinte quatro anos de emancipação política nesta terça-feira, 

dizendo ser um momento de orgulho para os moradores desta cidade, desejando que possa 

progredir para o lado positivo. Referiu sobre visita do Ministro Helder Barbalho, do Deputado 

Federal Priante e Deputados Estadual Eraldo Pimenta e Ozório Juvenil, a respeito do que outros 

vereadores irão se pronunciar. Desejou a todos ótimo dia e agradeceu a oportunidade. A seguir foi 

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

presentes, desejando boas vindas. Parabenizou a Prefeita que através de suas viagens a Belém, 

pode perceber que muitas coisas estão acontecendo, mencionando que vereadores também 

estiveram na capital do Estado levando demandas e no sábado o município recebeu comitiva do 

PMDB, na qual veio o Deputado Eraldo Pimenta, que tem desempenhado muito bem o seu papel 

nessa região, sendo parceiro e atuante e tem demonstrado humildade e atuação, tendo colocado 

emenda impositiva de quinhentos mil reais para construção de uma praça, a respeito do que 

devem cobrar do Sr. Megale para que disponibilize esse recurso, tendo se comprometido em 

nome da bancada do PSDB em fazer essa cobrança. Lembrou ter sido colocado que está quase 

certo a liberação de uma ambulância para o município de Placas, com o que fica feliz, por saber 

que está lutando pelo município.  Mencionou ter estado o Deputado Priante, citando que uma 

emenda sua é o papa-lixo que já está no município e também disponibilizou quatrocentos mil para 

a construção de um poço artesiano no Bairro Alto Pará, sendo uma luta dos vereadores e da 

Prefeita Municipal, tendo informado está empenhado mais quatrocentos mil para iluminação do 

campo no Bairro Alto Pará, ressaltando ser muito bom para o município.  Informou está sendo 

disponibilizado quatrocentos mil reais para conclusão da feira, esperando que seja finalizada. 

Registrou ainda a presença do Ministro Helder Barbalho, trazendo convênio para urbanização da 

frente da cidade, a respeito do que a Prefeita vem lutando, no valor de um milhão de reais que 

será disponibilizado neste ano e mais um milhão no início do próximo ano, o que disse ser motivo 

de alegria, esperando que essas situações de fato sejam concretizadas para que o município se  

desenvolva. Falou que o país passa por um momento crítico, mas não podem baixar a cabeça, mas 

lutar para que as coisas aconteçam, mencionando que todos os municípios passam por 

dificuldade, mas esperam superá-las a cada dia. Parabenizou a Prefeita e todos os Deputados que 

aqui estiveram e também o Deputado Estadual Ozório Juvenil, dizendo ser gratificante saber que 

tem muitas promessas de coisas boas para acontecer nos próximos meses. Parabenizou ainda o 

Vereador Vilmar Ferreira, o Presidente da Câmara e vereadores pelo campeonato realizado na 

Vicinal Arrependido, onde esteve o Deputado Eraldo Pimenta, demonstrando simplicidade, tendo 

jogado por cerca de quinze a vinte minutos, parabenizando a equipe campeã Arcenal e vice-

campeã Caiuá, dizendo que o esporte é alegria, que faz parte do dia a dia, ficando feliz quando 

tem esses campeonatos e saem tudo bem. Desejou um bom dia a todos e agradeceu a 

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

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia com saúde e fazendo seu 

trabalho nesta Casa. Parabenizou os Vereadores do PMDB por serem vistos pelos seus 

representantes estaduais, o que não acontece com o Democratas, pois não são vistos e não têm a 

felicidade de anunciar investimentos, o que também não acontece com os outros partidos que 

compõe esta Casa, mas feliz pela bancada que trouxe investimentos que trarão melhor qualidade 

de vida para a população placaense, agradecendo e parabenizando o Ministro e Deputados que 
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estiveram no município, pois os investimentos que trouxeram salva qualquer gestão se for 

investido de forma correta, ressaltando que irão fiscalizar para que seja investido da forma que 

está nos projetos. Mencionou ter acompanhado o Presidente e o Vereador Marcelo a Uruará, 

onde foi protocolado oficio solicitando a transformação de PAA em Agência do Banco da 

Amazônia. Parabenizou evento ocorrido na vicinal do Arrependido, que teve como anfitrião o 

Vereador Vilmar Ferreira e esteve prestigiando. Referiu sobre Projetos protocolados, dizendo que 

é preciso fazer o papel de casa com mais rigidez e seriedade, que as coisas possam ser enviadas 

para essa Casa de uma forma adequada, tendo surgido dúvida se os projetos estão sendo 

recebidos com cópia digital, conforme determina lei. Falou a respeito de como irão se portar 

frente a administração municipal, a respeito de quem são os secretários municipais, pois estão 

sabendo por terceiro, mas precisam ser informados oficialmente para que saibam a quem 

direcionar documentos, tendo reunião com a Prefeita Municipal, mas essa Casa deve se portar 

quanto a isso para que possam pontuar as questões que são fundamentais para o dia a dia do 

Executivo, porque estão parabenizando por muitas obras, mas precisam ver o cotidiano da 

Prefeitura, de que forma está funcionando, se de contentamento aos olhos da população 

placaense, informando que Vereador não tem autonomia para contratar, mas como fiscalizador, 

no decorrer desta semana irão propor alguns indicativos  à Prefeita Municipal, parabenizando-a 

por ter sido a Prefeita contemplada com esses recursos, reconhecendo ter brigado por isso, tendo 

ido várias vezes a Belém, na companhia do Deputado Eraldo, dizendo que para as buscas de 

recursos que a Prefeita tem feito fora do município dá nota dez, mas no cotidiano da 

administração municipal tem muito a corrigir, ressaltando serem os vereadores o para-choque da 

administração. Mencionou que máquinas estão na Vicinal Poeirinha há quatro semanas, porém 

enfatizando que nem todos os dias são trabalhados, informando está ficando um serviço de 

qualidade, a contento da população, agradecendo a Prefeita Municipal, o Secretário Municipal de 

Infraestrutura – Sr. Orlando Messias e o senhor Maxweel Brandão, por ter sido parceiro e com 

quem tem conseguido se comunicar, dizendo ser a pessoa que tem ouvido a Câmara, que tem sido 

parceiro. Solicitou ao Senhor Presidente para que após a sessão possam se reunir para tomar 

alguns indicativos. Pediu a Deus uma semana abençoada, de paz e que a curto prazo possam ter 

êxito na administração municipal, pois essa administração não é só da Prefeita, mas também dos 

vereadores. Falou que muitos se perguntam se é base ou oposição, dizendo ser base dessa 

administração, colaborando, mas também pontuando quando necessário e pretende continuar 

essa parceria, pois acredita que possa dar certo e que terão dias melhores e de ganho para os 

poderes Executivo e Legislativo municipal, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Marcelo Wilton Rodrigues Leal, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Falou de 

uma pessoa muito importante para a cidade de Placas, que o município talvez não o valorize como 

mereceu, que foi o eterno Deputado Nicias Ribeiro, dizendo que se houve alguém de fora do 

município que merecia muito mais reconhecimento foi este e que contribuiu para a emancipação 

de nosso município muito mais que certas lideranças políticas que existem, que votaram contra a 

emancipação, mas ele abraçou o projeto, recebeu as lideranças políticas do município em Belém, 

fez de tudo para que Placas e vários municípios dessa região tivessem sua emancipação, dizendo 

que deveria ter sido valorizado mais em vida, mas já que não o fizemos poderá ser feito pós 

morte, pois se tem alguém que merece se chama Nicias Ribeiro, pois aqui em Placas tem mãos e 

pés dele, desde o projeto, assessoria jurídica, passagens, hospedagem em Belém e toda a força 

política, de modo que sem ele Placas não teria sido emancipada naquele período e talvez até hoje, 
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tendo em vista que depois a regra mudou, passando a responsabilidade para o governo federal e 

ninguém mais conseguiu, devendo valorizá-lo. Informou que irá propor uma sessão até o final do 

ano para tratar do saudoso Nicias Ribeiro, que ajudou, junto com lideranças políticas que hoje 

talvez estejam esquecidas pelas autoridades desse município, a construir o que esse município é 

hoje e essas pessoas precisam ser valorizadas em vida. Falou que Nicias Ribeiro contribuiu com 

Placas mais do que a maioria dos Prefeitos que por aqui passaram e merece o nosso respeito, 

admiração e homenagem. Fez homenagem póstuma ao pioneiro de nossa cidade, Sr. Elemar, que 

faleceu abruptamente, que trabalhava anonimamente ajudando o município a crescer, cuidando 

de suas coisas, dizendo que o tempo está passando e os pioneiros estão partindo, registrando sua 

homenagem especial. Referiu sobre a visita do Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, 

dizendo que deu um voto bem dado votando nele para governador, dizendo que não ganhou, mas 

está sendo o governador de Placas, porque através dele, de seu esforço e do PMDB o município 

tem alçado benefícios, associando-se ao discurso do Vereador Marcione quanto a liberação de 

recursos para Placas, dizendo quem dera seu partido liberasse cem mil, enquanto que o PMDB, 

através de suas autoridades constituídas o Deputado Federal Priante, o Deputado Estadual Eraldo 

Pimenta estão fazendo seu papel da forma como deve ser e tem ajudado o município a sair do 

vermelho. Disse quem dera que o governo municipal valorizasse o PMDB como este tem 

valorizado o município de Placas. Disse ser do PSC, mas o PMDB tem sido jogado de escanteio pela 

administração municipal e este tem feito sua parte, tendo a impressão que aqueles que ajudam de 

verdade são os que precisam ser mais valorizados, porque muitos não tem votos, não ajudam em 

nada e são os que tem valor na administração, precisando corrigir, pois sem esses recursos Placas 

iria para o buraco, tendo sido anunciado a liberação de dois milhões  para urbanização da cidade, 

dizendo não saber que projeto é esse, pois viu imagens e qualquer um faz, querendo ver o projeto 

e opinar, por isso propôs uma audiência pública para chamar representantes do Ministério da 

Integração, do DENIT, da Prefeitura, engenheiros, Vereadores para que possa conhecer de fato e 

opinar antes de terminar para não receber algo pronto e que não seja viável para o município, 

citando como exemplo a cidade de Uruará que teve sua frente urbanizada e não tem serventia, os 

quiosques estão desocupados, caindo aos pedaços, que a princípio ficou bonito, mas com o passar 

dos tempos a qualidade da obra não é boa, as coisas acontecem e não são da forma adequada e 

termina virando elefante branco sem uso da população, razão pela qual propôs essa audiência 

para que os engenheiros mostrem o que vai ser feito, o que vai ser tirado ou colocado, onde vai 

ser investido cada centavo e que fiscalize, pois é muito dinheiro e Placas tem um histórico de vim 

convênio, obras e não acontecer, ressaltando não estar acusando o governo, pois merece crédito. 

Em aparte o Vereador Evaldo parabenizou o Vereador Marcelo pela preocupação para que possam 

acompanhar e saber o que será feito. Prosseguindo o Vereador Marcelo falou que a população 

tem questionado o que será feito. Mencionou haver sido anunciado dois milhões para 

urbanização, quatrocentos mil para o campo e quatrocentos mil para a feira, emendas do 

Deputado Priante; o Deputado Eraldo colocou quinhentos mil de emenda impositiva, que é 

obrigado a sair para uma praça e o Priante ainda anunciou emenda para poço artesiano no Bairro 

Alto Pará, somando  no total mais de três milhões e quinhentos mil de reais em obras, em dois 

anos, o que disse ser muita coisa e devem fiscalizar, acompanhar para que as coisas sejam feitas e 

tenha retorno para a sociedade, não importando o partido que trouxe. Ainda, referindo-se as 

obras, parabenizou o Ministro Helder, o Deputado Wlad pelas tentativas de trazer emendas e 

recursos para Placas, ficando feliz quando os Deputados honram seus votos e trazem benefícios 
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para a população, enfatizando que isso não é trazendo assessoria para políticos. Parabenizou o 

Vereador Vilmar e a comunidade do Arrependido pelo evento realizado e iluminação do campo, 

dizendo que o esporte é algo barato e que trás  benefícios para toda a sociedade, que investir no 

esporte é investir na qualidade de vida das pessoas. Parabenizou as igrejas de Placas pela 

realização do evento Marcha para Jesus, regulamentado por lei, dizendo que na marcha tinha 

poucas pessoas, mas o evento na AAP foi muito bom, com bastante participação popular, 

parabenizando a organização das igrejas e o apoio da Prefeitura. Referiu sobre viagem a Uruará 

para entregar ofício ao Superintendente do BASA solicitando que Placas saia de Posto Avançado, 

ressaltando ser uma luta desta e de outras duas legislaturas, para que o posto seja transformado 

em agencia e traga benefícios para a população. Compactuou do final do discurso do Vereador 

Marcione no que diz respeito a Prefeita está buscando recursos, dizendo que nunca esteve tão 

propício para que o município receba recursos diretos, citando que nos governos anteriores havia 

muitos recursos, mas destinados a programas, aos quais os municípios deveriam fazer um Plano, 

fazer adesão e Placas recebeu muito recurso do Governo Federal, como creches, postos de saúde, 

hospitais, etc e hoje os recursos estão mais direcionados no campo político, ressaltando, 

particularmente, ser contra, mas os Deputados estão tendo muito recurso para disponibilizar aos 

município,  parabenizando a Prefeita Raquel que tem ido atrás e tem conseguido muita coisa, 

porém disse que conseguir não quer dizer que se execute, devendo entrar a parte do Vereador, 

conforme fala do Vereador Marcione de que no dia-a-dia da administração as coisas precisam 

acontecer, porque se não toda essa luta é perdida, pois os recursos não serão investidos da forma 

correta e não trarão benefícios para a população, precisando de competência para fazer o que 

tem que ser feito pela parte técnica da Prefeitura, caso contrário as coisas não acontecerão como 

a Prefeita quer e como quer aqueles que liberam esses recursos. Desejou uma excelente semana a 

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

Vereadores e pessoas presentes, agradecendo especialmente aqueles que sempre estão presentes 

as sessões e o Senhor Orlando Messias que sempre tem estado prestigiando os trabalhos, 

ressaltando que no período da campanha andou junto no interior e na cidade e alguns fizeram 

compromissos e talvez tenha passado despercebido ou sido esquecido, principalmente quanto a 

fiscalização, questionando a respeito de algo que tem sido cobrado sobre a educação, 

mencionando ter votado a Lei do PCR no sentido de diminuir gastos, havendo portanto situações, 

que disse ficar constrangido de falar na sessão e pedir o apoio da Casa para verificar se de fato 

procede ou não. Disse ter solicitado através de oficio informações a respeito de dois vereadores 

que também atuam como professores e que não tem conhecimento de suas frequências na sala 

de aula. Falou que como votaram o projeto para reduzir gastos tem que se incluir todos, pedindo a 

colaboração para que tenha uma resposta para dar as pessoas que o procuram. Informou ter 

solicitado a ficha funcional, onde consta o ganho de quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e 

não tem conhecimento do local onde está atuando como professor, questionando ainda a respeito 

do certificado de pedagogo do mesmo vereador, o qual procurou e não teve conhecimento, 

citando que na ficha do registro de campanha consta o grau de escolarização como nível médio. 

Falou está cobrando por ter sido cobrado e se informado poderá esclarecer as pessoas que lhe 

perguntaram, assim como o Vereador Sandeney, a respeito do qual também foi cobrado, tendo 

sido questionado se teve algum acordo “nessa negociação que teve pra votação”, dizendo que não 

teve, que não pediu nada e não deu chance para que lhe oferecessem alguma coisa, tendo votado, 

porque entendeu que era uma necessidade, não porque tenha feito acordo, apesar que na política 
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sempre tem algum  acordo, de alguma forma, mas se fosse propor algum acordo não seria para 

benefício próprio, pedindo informações ao Vereador Sandeney se atua em alguma escola, pois 

procurou, por ter sido cobrado a respeito, tendo visto alguns recibos, na escola não encontrou 

nada no livro de ponto, talvez tendo o Vereador alguma explicação para dar nesse sentido, 

pedindo a Casa que tome conhecimento, não no sentido de prejudicar, mas para que possa dar 

resposta aos professores que lhe cobraram, e concedeu aparte ao Vereador Marcione. Este 

compartilhou da colocação quando fala dos Vereadores Sandeney e Marcelo, porém disse que 

essa Casa precisa pedir os contratos de vários poços que foram cavados pelo genro do Vereador 

Nelson e sem processo de licitação, dizendo que se é para averiguar, devem colocar em pratos 

limpos tudo que tem de errado nessa Casa e consertar, pois até onde sabe não pode cavar poço 

sem licitação e sabe que vários foram cavados e devem exigir que seja publicado no portal da 

transparência todos esses contratos de poço, o que pode dar problema para mandato de 

vereador, dizendo que está acompanhando essa situação. Seguiu-se discussão entre os 

Vereadores Nelson e José Sandeny e este disse ter o Vereador Nelson lhe convidado para ir a 

creche vê o poço que havia cavado por dezessete mil reais e tirou fotos do Vereador cavando o 

poço, citando já tê-lo investigado há dias e ter conhecimento de mais de trinta mil de reais em 

poços cavados pelo vereador e sem processo licitatório. Quanto a sua situação informou que 

esteve trabalhando na escola Tancredo Neves até o final de abril /2017 e antes de ser aprovado o 

PCR tirou três meses de licença, estando retornando agora para a Secretaria de Educação. 

Prosseguindo o Vereador Nelson parabenizou o Vereador José Sandeney por ter conseguido tirar 

fotos sua no trabalho, enquanto que não conseguiu tirá-las do vereador. Falou que está pedindo 

esclarecimentos em qual setor o Vereador trabalhou. O Vereador Marcelo, considerando ter sido 

citado, solicitou aparte, o que não foi concedido pelo Vereador Nelson, que solicitou que 

apresentem documentos dos locais de trabalho, que justifiquem os salários recebidos, e 

agradeceu. Após o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Marcelo Leal, o qual, da 

mesa, sugeriu ao Vereador Nelson que a respeito da sua condição de trabalho envie ofício a 

Secretária de Educação que vai responder oficialmente, inclusive com sua portaria de nomeação, 

responsável pelos programas da Secretaria de Educação e pela qual tem executado esse serviço, 

podendo acessar os monitoramentos feitos pelo Ministério da Educação, dos programas PAR, 

SIMEC, todos devidamente monitorados, que é sua responsabilidade fazer. Falou que se quisesse, 

como parte da cordialidade que sempre existiu nesta Casa, que pedisse diretamente a ele, pois 

homem trata com o outro, frente a frente, conversando. Disse que não vai acusa-lo sobre poços 

artesianos, pois é um direito do vereador ter os esclarecimentos que lhe competem, assim como 

dos demais vereadores o terem, dizendo que o ocorrido não valoriza em nada essa Casa 

Legislativa, porque se tem algo para resolver e diz respeito ao trabalho interno, que o façam como 

sempre foi feito, conversando, pedindo esclarecimentos ao colega. Disse ter se surpreendido com 

o fato e se entristecido porque no momento em que teve dificuldade foi um dos primeiros a visita-

lo, lhe oferecer a mão amiga, os conselhos, individualmente, pois achou que merecia, 

entristecendo-se com atitudes truculentas que nada tem a ver com a cordialidade entre os 

colegas, informando que terá os documentos dessa e de outras dúvidas, porém falou que a sua 

vida diz respeito a sua vida e a sua atuação diz respeito a sua atuação, assim como a do outro 

vereador diz respeito a ele, não tendo nada a ver se recebe seus acordos através de poços 

artesianos, ou se recebe combustível da Prefeita, se abastece no posto, não tendo nada a ver com 

isso, pois cada vereador faz do seu trabalho a sua negociação própria, sempre foi assim, porém 
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disse que é bom conversar, dizendo não ter nenhum parente trabalhando em Prefeitura e 

sugerindo que se faça um limpa, de mulher e filho de vereador, que está se ferindo a Lei do 

Nepotismo, o que está muito claro em nossa cidade e nem por isso pediu ou fez para que 

indicasse para ir ao Ministério Público, pois se tiver alguma coisa contra um vereador irá chamá-lo 

e perguntar, pois acha que vereador já é tão desvalorizado e se não puder ter suas conversas e 

conseguir beneficiar aqueles que neles votaram é complicado, mas disse que não tem nada a ver 

com isso, cada um faz sua negociação individual e farão o papel enquanto Casa coletivamente, 

sugerindo que façam uma reunião depois para ver quem é quem, o que já tinha pedido antes da 

sessão, pois se é para apontar defeitos, cada um que arque com as suas responsabilidades e 

consequências. A seguir foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando 

agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta e cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Parabenizou Placas pelos vinte quatro anos que completa nesta terça-feira, 

26/09/2017, ressaltando a satisfação por estar nesta Casa nesta data; as igrejas que fizeram 

Marcha para Jesus no último sábado, tendo sido uma programação muito bonita, deixando seu 

abraço aos organizadores; ao colega Vilmar Ferreira pelo excelente evento realizado na Vicinal 

Arrependido e os organizadores locais que fizeram acontecer o evento, lamento pela Secretaria 

ter deixado a desejar na organização desse campeonato, mencionando que o último teve vinte e 

três equipes e neste somente onze, parabenizando a Prefeitura Municipal pelo apoio; e a 

Prefeitura Municipal e comitiva do PMDB que esteve no sábado no município, encabeçada pelo 

Ministro Helder Barbalho, apresentando grandes investimentos que deverão chegar nos próximos 

meses no município, compartilhando da opinião do Vereador Marcione, sobre o seu partido 

também investir no município, dizendo da dificuldade de conseguir recursos, quando se mora tão 

distante, porém manifestou-se feliz por essa parceria entre PMDB/PSDB, esperando que não seja 

apenas propaganda política como em 2014 com o ginásio poliesportivo  que foi iniciado e quando 

o governador ganhou as eleições retirou a empresa e a obra parou, mas espera que isso não 

aconteça, que venham para o município, pois são benefícios para a população e que possam 

fiscalizar. Referiu sobre a situação da Saúde, mencionando que anteriormente o problema era na 

educação e hoje nesse setor, que está com folha de pagamento de quase quinhentos mil reais, 

dizendo que não sabe como isso acontece porque nos anos anteriores esse valor chegava em no 

máximo trezentos e setenta mil reais, nem na época da campanha do Senhor Leonir Hermes, 

período em que se promete empregos chegou a quatrocentos mil reais e hoje a folha está  

extrapolada, não tem planejamento, alguns dos funcionários teve redução salarial de até mil reais, 

os ACS que ganhavam um mil e oitenta reais liquido, baixou para esse valor bruto e não teve 

nenhuma comunicação do Poder Executivo a respeito dessa situação, só tomando conhecimento 

mediante o recebimento do salário, falando ser complicado tomar essa atitude sem comunicar, 

dialogar ou planejar, situação que não houve, o que considera ser um ponto negativo. Referiu 

sobre a iluminação Pública, mencionando ter andando nos Bairros Alto Pará e São Francisco, o que 

vem cobrando há muito tempo e no mês de abril foi solicitado trinta a sessenta dias de prazo para 

que realizasse licitação de todo material e já está encerrando o mês de setembro e não vê as 

coisas andando, mencionando que havia uma caminhonete que trocava uma lâmpada aqui e outra 

acolá e hoje nem isso tem mais, mencionando ainda ter proposta de colocar audiência pública 

sobre iluminação e segurança pública, sendo situações complicadas com que se depara e se não 

fizer o papel de legislador, de fiscalizador, não está fazendo nada, mencionando que rua como a 

Osvaldo Tomaela, ao final, não possui nenhuma lâmpada, de modo que gostaria que o 
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Departamento de Iluminação Pública procurasse viabilizar essa situação para que parassem de 

bater nessa tecla e vê as coisas andando. Falou compreender que as coisas estão muito 

complicadas, mas é um trabalho que precisa ser resolvido, pois a cidade está entregue, havendo 

roubo de moto, como ocorrido na terça-feira, informando, no entanto, que na quinta-feira 

conseguiu resgatá-la. Retornando ao assunto apresentado pelo Vereador Nelson informou que de 

janeiro a abril esteve lotado na Escola Tancredo Neves com treze turmas, após tirou três meses de 

licença e agora irá assumir a assessoria de mídias na Secretaria de Educação. Falou que continua 

professor, mas conforme falado pelo vereador Marcelo, poderia tê-los procurado, enfatizando ter 

conhecimento que foi a escola procurando saber a respeito. Referindo-se a situação dos poços 

artesianos falou que é uma situação que será tratada posteriormente, de modo que, ou se 

trabalha junto ou individual. Mencionou que conforme já colocado hoje tem um problema grave 

sobre nepotismo, dizendo ter um processo pronto a respeito da matéria e a qualquer momento 

essa situação virá à tona, porque não irá denunciar só no MP de Uruará, mas irá diretamente a 

Belém, o que disse trará problemas para esta Casa, inclusive para si, pois sua esposa é concursada 

como professora, mas está com desvio de função, no cargo de pedagoga e voltará para sala de 

aula para que as coisas comecem andar a partir desta Casa, enfatizando que terá problemas para 

muitos Vereadores. Agradeceu a Deus pela oportunidade, pedindo que os conduza em paz para 

vossos lares, que tenham um excelente dia, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Ressaltou a alegria vivida no sábado e a honra de fazer parte do PMDB, pelos benefícios trazidos 

pelo partido para o município, devendo fiscalizar e organizar. Parabenizou a Prefeita Municipal por 

ter buscado e conseguido esses benefícios, parabenizando ainda o Senhor Presidente que 

representou bem esta Casa perante o Ministro. Falou que alguns momentos nesta Casa parecem 

que não irão passar, devendo reunir e tomar uma atitude com relação a Secretaria de Educação, e 

agradeceu. Após foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Registrou pêsames a família do Senhor Elemar, pioneiro do 

município, pelo seu falecimento. Agradeceu a parceria da Câmara ao evento realizado na vicinal 

do Arrependido, manifestando gratidão pelos vereadores que lá estiveram e desculpando-se se 

não foram bem atendidos como gostaria de atendê-los. Ressaltou sua alegria pela presença na 

comunidade do Deputado Eraldo Pimenta, mencionando ter sido um compromisso seu iluminar o 

campo de futebol, participar da inauguração e jogar bola nessa ocasião, cumprindo com o 

prometido ao povo, através de sua pessoa, não deixando mentir. Agradeceu a Administração 

Pública pela parceria com senhor  da localidade para colocação de sinal de internet que irá 

beneficiar a população, agradecendo ainda pela máquina, através do Senhor Maxweel Brandão 

para limpeza e organização da comunidade, agradecendo mais a contribuição da Prefeita 

Municipal e os moradores da comunidade que o acolheu e os acolheu também. Parabenizou a 

equipe Arcenal que foi campeã e Caiuá a vice-campeã e os vereadores pelo amistoso, ressaltando 

sua satisfação pelo evento. Agradeceu as entidades que estiveram no município, esperando que 

essas emendas sejam implantadas e que os vereadores fiscalizem. Desejou um bom dia a todos e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a compreensão dos Senhores Vereadores pelo 

momento em que esteve viajando para Vitória em virtude do falecimento de sua genitora, 

sentindo-se confortável espiritualmente por saber que partiu para outra vida, pregando a união 

vivida por sua família, citando que um grande exemplo ocorreu na Marcha para Jesus, projeto de 
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sua autoria que conseguiu reunir todos os dirigentes e pastores da cidade. Registrou condolências 

a família do Nicias Ribeiro, mencionando ter sido o pai de Placas, citando que desde quando se 

pretendia colocar o nome Alto Pará e pensou que teria um município com esse nome no Estado do 

Tapajós, trabalhando e dando toda assessoria jurídica, sendo realizado o plebiscito em setembro 

de 1993 e em dezembro do mesmo ano o então governador do Pará assinou a Lei criando o 

município de Placas, manifestando-se feliz por estar participando da história do município desde o 

princípio e ainda estar nesta Casa. Manifestou apoio a proposição do Vereador Marcelo no sentido 

de realizar uma Sessão para homenagear o Senhor Nicias Ribeiro. Registrou sentimentos a família 

do  Senhor Elemar  e também do Robério pelos falecimentos. Agradeceu os pastores que 

organizaram a Macha pra Jesus. Convidou todos presentes para culto na Igreja AD, na noite deste 

dia, quando estará o Pastor Carlos de Jesus e a Cantora Raquel Veras. Pediu apoio, principalmente 

nas orações, para a Senhora Zenaide, funcionária desta Casa, pela situação que se encontra. 

Agradeceu a equipe de governo que trouxe cheque moradia, beneficiando algumas famílias. 

Informou que o Governo do Estado ligou para a Prefeita Municipal para assinar convênio para 

asfalto na cidade, devendo ir a Belém assiná-lo, parabenizando o governo do estado pelo 

benefício, dizendo que não importa de onde venha. Registrou a visita, pela primeira vez um 

ministro no município, o Ministro da integração Nacional Helder Barbalho, parabenizando-o, 

juntamente com sua equipe, Deputado Federal Priante e Deputados Estadual Eraldo Pimenta e 

Ozório Juvenil, participando de evento no município. Falou que Placas só tem a ganhar com essas 

obras que deverão vir para o município, devendo acompanhar para que aconteçam e não fique 

como outras obras no município. Falou que devem ter cuidado, pois não basta somente ter 

recursos liberados, mas é necessário o município estar adimplente, tanto Executivo como 

Legislativo, pois chegou ao seu conhecimento dias atrás que esta Casa tem pendências na justiça 

deixadas por gestores anteriores e é necessário que a Mesa Executiva veja e entre com 

responsabilização da pessoa devida para que não impeça o município de receber convênios. Em 

aparte o Vereador Marcione informou que os dois milhões para urbanização não requer que a 

Prefeitura esteja fora do CAUC, tendo em vista ser obra do PAC, de investimento direto e algumas 

outras anunciadas também não requer, sendo uma garantia a mais para que o município possa 

receber. Prosseguindo o Vereador Denílson falou que algumas dependem dessa situação, mas o 

município não pode ficar pendente, devendo verificar com o Executivo como serão executadas 

essas obras. Manifestou preocupação com iluminação pública, a respeito do que também é 

bastante cobrado, solicitando a presidência que faça reunião com o setor responsável para ver o 

que está acontecendo, pois o serviço não está sendo realizado, lembrando que no mês de abril foi 

passada uma data para licitação para compra dessa material e até hoje não vê o trabalho sendo 

realizado, dizendo que o povo não pode ficar a mercê disso, pois paga pelo serviço, concordando 

que se isente o consumidor  já que não é para dispor do atendimento, enfatizando que o povo  

não tem culpa se o município tem dívidas com a CELPA, precisando ser sanado esse problema, 

dizendo não apoiar coisa errada. Sobre a situação exposta falou que sua esposa já trabalhava no 

município antes de casar-se com ela, dizendo que não solicitará que peça demissão, mas no 

momento em que vier um documento do Ministério Público irá cumprir, enfatizando trabalhar, 

fazendo jus ao salário que recebe. Falou que devem ser exemplos na Transamazônica, devendo ser 

coerentes, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador José Ferreira de Carvalho, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu por mais esse dia de trabalho e pelos 

acontecimentos bons ocorridos. Parabenizou a Comunidade Novo Paraíso que participou, sendo 
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campeã de campeonato de futebol na Piçarreira, o governo pelo apoio, através da Secretaria de 

Esportes e a equipe que soube se preparar para enfrentar o campeonato e ganhar o troféu. 

Parabenizou ainda o município pelos vinte quatro anos de emancipação política, sendo de grande 

importância lembrar desse momento, parabenizando o povo que resistiu e fez acontecer esse ato, 

parabenizando a Prefeita pela participação, esperando que possam comemorar muitas vezes essa 

data, parabenizando ainda esta Casa pelo apoio. Referiu sobre a região da Santarém/Cuiabá, que é 

cem por cento agrícola e a grande produção está nas vicinais e estas estão pedindo socorro, 

pedindo ao governo que não esqueça dos agricultores que estão trabalhando para progredir e 

esperançosos como nas  Vicinais Codó, Galvão, Cento e cinquenta e sete, Cento e cinquenta e um,  

Cento e quarenta e cinco e o Cento e quarenta, citando que esta está fazendo vaquinha para dar 

uma melhorada ao menos até a comunidade Santa Rita, no trecho que está praticamente 

intrafegável, onde tem ônibus fazendo linha três vezes por semana. Citou que a Vicinal do Codó 

fez vaquinha e pagou nove mil reais para que a patrol da HP fizesse o serviço; na Vicial Galvão teve 

apoio da Prefeitura e HP; a vicinal Cento e cinquenta e sete os moradores tem grande dificuldade 

financeira e na semana anterior para melhorar uma ladeira ajudou, juntamente com a 

comunidade, mas há outras que precisam ser melhoradas, assim como o travessão como um todo. 

Registrou seu apelo para que cada vereador lembre a Prefeita e ao Secretário de Infraestrutura 

para que possam resolver a situação das vicinais, o que se dependesse de sua boa vontade faria, 

mas sabe que tem algumas coisas que o impedem como governo de aparecer. Informou que o 

Senhor Claudio Oliveira, presente a Sessão, veio representando a vicinal e juntamente com os 

vereadores da região fazer esse apelo para que o governo possa melhorar a vicinal, grande 

produtora de pimenta-do-reino. Solidarizou aos professores do município e funcionários da saúde 

que no último pagamento foi retirado parte de seus salários sem nenhuma justificativa, enquanto 

que os professores, muitos irão passar fome neste mês, pois diversos tiveram saldo negativo, 

tendo em vista ter empréstimo no banco, como o caso de sua esposa, porém disse que tem 

plantações e tem como se manter, enquanto que outros que vivem do salário e irão ficar 

mendigando alguma coisa, pedindo que o comercio libere. Falou que quando a Lei 264/2017 foi 

criada era para melhorar a situação, mas piorou, esperando que tenha recuperação, pois tem 

professores que irão passar fome, esperando ainda que o governo tome providências. Lembrou 

sobre cidadão fundador de Placas que faleceu Sr. Elemar, registrando sentimentos a família. Falou 

da perca para o Estado do Pará e região oeste o falecimento do Sr. Nicias Ribeiro, o qual foi 

Deputado por vários mandatos, tinha grande influência na região oeste do Pará, deixando sua 

homenagem a ele. Desejou uma boa semana e que Deus abençoe a todos, e agradeceu a 

oportunidade. Após, manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, 

quando cumprimentou a todos que chegaram após a abertura dos trabalhos. Mencionou que na 

segunda-feira passada não teve sessão tendo em vista ter tomado conhecimento da morte do Sr. 

Niciais Ribeiro, decretando luto, tendo os vereadores concordado que deveriam suspende-la como 

uma pequena homenagem ao cidadão que muito ajudou o município de Placas. Agradeceu a 

recepção na vicinal do Arrependido pelo Vereador Vilmar e por todos os moradores da 

comunidade, onde esteve o Deputado Eraldo Pimenta cumprindo compromisso assumido, 

parabenizando os organizadores.  Referindo sobre a vinda da comitiva do PMDB ao município, 

lembrou ter falado naquele evento da satisfação de estar representando o PMDB de Placas, 

juntamente com o Ministro e os Deputados que aqui estiveram, trazendo recursos para ser 

aplicado em Placas. Ressaltou ter o vereador Marcelo colocado muito bem a respeito do recurso 
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que está vindo para a cidade, citando ter tido conversa breve com algumas lideranças do PMDB, 

inclusive com o Deputado Priante, o qual quis saber como está o PMDB em Placas, informando 

que o partido não tem nada, o que foi confirmado pelo Vereador Marcelo, mas está ajudando o 

governo, ressaltando ser base e todos vendo o que o partido está fazendo para ajudar, pois 

poderia ter investido em outro município, já que sabe-se que os votos de Placas não define 

eleições, mas a pedido do Deputado Eraldo, o Ministro resolveu aplicar nesse município. Informou 

que após o evento se encerrar convidou os Vereadores Marcelo e Marcione para irem a Uruará 

falar com o Superintendente do BASA, entregando ofício solicitando a transformação do PAA de 

Placas em agencia, ressaltando não saber se isso vai acontecer, tendo citado que o BASA está 

fechando algumas agências no Estado, mas que pensaria com carinho e daria resposta. Falou que 

na oportunidade encaminhou solicitação ao Senador Jader Barbalho para que dê apoio nesse 

sentido, tendo em vista que o Superintendente do banco no Pará é indicação deste. Lembrou não 

ter estado na última sessão realizada, tendo em vista que, a pedido da Sra. Prefeita, foi a Altamira 

representá-la, juntamente com o Secretário de Agricultura Gleison Santos, numa reunião de 

Prefeitos que compõe o Belo Monte e na mesa de negociação ficou definido que será enviado 

para o município cento e cinquenta mil litros de diesel e duas patrois, o que foi confirmado pela 

Senhora Prefeita, lembrando que quando se pega combustível deve cumprir uma meta 

estabelecida, o que quase nenhum Prefeito conseguiu nos anos anteriores, inclusive Placas, pois é 

difícil a Prefeitura com cento e cinquenta mil litros de diesel ter que fazer quarenta a cinquenta 

quilômetros de estradas piçarrados, tendo ficado definido a meta de fazer cento e cinquenta 

quilômetros de estradas patrolada e baluada e empiçarrar somente os trechos mais necessários, o 

que acredita ser possível cumprir, podendo beneficiar várias vicinais, pois são pequenas, 

acreditando que deverá chegar até o final deste ano, dizendo ter sido liberado para todos os 

municípios um milhão e seiscentos mil reais e dividido cento e cinquenta mil litros de diesel e o 

restante em máquinas, chegando a conclusão que a mais utilizada aqui é a patrol e a que o aluguel 

é mais caro, razão pela qual foi escolhida essa máquina para o município. Mencionou está 

acompanhando alguns trabalhos nas vicinais, citando que as maquinas estão a cerca de dois meses 

na sua região, mas devido algumas situações ainda não concluiu. Sabe que a demanda é grande, 

que já é final de setembro, tendo praticamente dois meses e meio para trabalhar em estradas 

vicinais, pois várias representações de vereadores foi prometido colocar máquina ainda este ano, 

a comunidade está cobrando, lembrando que é difícil ver um Prefeito ou Deputado, estando os 

Vereadores mais próximos da população, sendo os mais cobrados. Espera que esta Casa faça seu 

papel, seu trabalho, que pense no mandato que lhes foram outorgados e não deixe que algum 

problema pessoal interfira, pois a população acreditou e colocou para representá-los, convidando-

os para reunir após a Sessão. Após passou-se a Ordem do Dia. O Primeiro Secretário fez a leitura 

Projeto de lei nº 249/2017, que “Dispõe sobre a gratificação de professores que alcançarem alta 

nota em avaliação periódica e dá outras providências”. O Vereador Marcelo Leal propôs devolver 

o projeto para o Executivo para as correções, pois não consta a dotação orçamentária e o 

Vereador Denilson que somente receba os projetos com cópia digital. O Primeiro Secretário 

apresentou Projeto de Lei nº 250/2017, que “Dispõe sobre autorização para construção de 

matadouro para abate de bovinos, suínos e outros animais de pequeno porte em Placas, em 

regime de parceria público privada e dá outras providências”. O Presidente em exercício 

determinou encaminhamento as Comissões Competentes. O Primeiro Secretário apresentou 

Projeto de Lei nº 251/2017, que trata do “Plano Plurianual do município de Placas, Estado do Pará, 
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para o quadriênio 2018 a 2021 e dá outras providências”; O Presidente em exercício determinou 

encaminhamento as Comissões Competentes. O Presidente em exercício apresentou 

Requerimento nº 056/2017, de proposição do Vereador Marcelo Wilton Rodrigues, que requer a 

realização de audiência pública para discutir com a população o projeto de urbanização da frente 

da cidade que foi objeto de recursos por parte do Ministério da Integração Nacional no último dia 

23 de setembro de 2017, determinando encaminhamento a Comissão de Constituição e Justiça 

para análise e Parecer. Após passou-se a apreciação de matérias que serão votadas, passando a 

apreciação em Primeiro Turno do Projeto de Lei nº 245/2017, que “Adota o Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Pará, instituído e administrado pela Federação das Associações de 

Municípios do Estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de comunicação dos atos normativos e 

administrativos do município de Placas”, passando o Presidente em exercício a palavra ao Relator 

da Comissão de Constituição e Justiça, o qual na tribuna apresentou Parecer favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, uma vez que atende os princípios constitucionais e 

legais, ressaltando que o mérito deve ser avaliado pela maioria dos Senhores Vereadores. 

Discutido, foi o parecer aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 

245/2017. Os Vereadores Denilson, Marcione e Marcelo manifestaram-se favoráveis, ressaltando 

a importância e a facilidade para divulgação dos atos administrativos do Poder Executivo, tendo 

em vista que haverá corte de gastos. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro apresentou na tribuna Requerimento nº 054/2017, que requer 

a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providências para o patrolamento 

e empiçarramento das ruas da comunidade Aparecida Lote 10, município de Placas. Discutido, foi 

o Requerimento aprovado por unanimidade. O Vereador José Sandeney Marques Monteiro 

apresentou na Tribuna Requerimento nº 055/2017, que requer providências necessárias pela 

Presidência desta Casa para a realização de audiência Pública para tratar sobre Segurança Pública. 

Discutido, foi o Requerimento aprovado por unanimidade. Após o Senhor Presidente colocou em 

votação as atas das 19ª, 20ª e 21ª Sessões Ordinárias, sendo aprovadas por unanimidade. O 

Senhor Presidente lembrou que a comitiva ainda prometeu retroescavadeira para Placas, devendo 

ajudar cobrando, pois irá beneficiar a população. O Vereador Denilson informou sobre o cheque 

moradia, vindo uma comissão fiscalizar, devendo retornar. O Vereador José Sandeney lembrou 

que precisam de posição a respeito da Vicinal duzentos e quarenta norte, conforme reunião 

ocorrida há alguns dias atrás e sobre reunião com cada Secretário Municipal e ordenador de 

despesas para expor o que está acontecendo, para que tenham conhecimento. O Senhor 

Presidente lembrou que precisam definir comissão que irá trabalhar na revisão da LOM, 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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