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

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos nove dias do mês de outubro 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 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 quinze minutos o Senhor Presidente declarou 

aberta a Sessão, pedindo a Deus sabedoria e força. Apresentou as matérias constantes na Ordem 

do Dia. Realizou inscrição para o uso da tribuna pelos Vereadores, concedendo a palavra ao 

Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal. Na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores 

e pessoas presentes, desejando boas vindas. Referiu sobre a polêmica do momento, a situação do 

médico, esclarecendo o que essa Câmara tem feito, pois ouve-se muitas coisas e alguns trabalham, 

sendo importante esclarecer que essa é uma “causa nossa”, tendo vereadores se reunido com 

Secretário de Saúde e com a Prefeita Municipal solicitando e exigindo que o médico permaneça 

em nosso município, sendo feito dois documentos, assinado pelos onze vereadores, um 

direcionado ao Secretário de Saúde e outro a Prefeita pedindo a imediata resolução da 

problemática, sendo solicitação da população, tendo em vista os relevantes serviços prestados 

pelo Dr. Tudo no município, ressaltando que já estão a uma semana esperando uma resolução 

para que o problema seja resolvido, que a polêmica transposta e que possa trabalhar em outras 

situações, tendo trabalhado praticamente a semana inteira em prol da resolução desse situação, 

mencionando que a Prefeita esteve a semana viajando e também não estava o Secretário de 

Administração para resolver os problemas, crendo e esperando que o problema seja resolvido na 

presente data e traga paz para a população. Falou que o outro problema é com relação aos 

salários, que devem sentar para tirar um indicativo, que seja apresentado um cronograma 

assinado pelo governo para que a situação seja regularizada o mais breve possível, dizendo que 

essa Casa tem feito e acredita que dará certo pelo empenho e por aqueles que estão lutando pela 

permanência do Dr. Tudo. Falou que ninguém é insubstituível, mas se tem um profissional que 

está no município, que tem raízes, esposa, investimentos aqui e o filho nasceu no município, 

porque não lutar para que continue aqui. Falou que se foi feito algo errado que seja corrigido para 

que não aconteça mais e que a situação seja tratada com seriedade para que se resolva. Falou que 

nas reuniões que tiveram com o médico em nenhum momento colocou a situação financeira, mas 

em condições de trabalho, de respeito a pessoa e o profissional que é, e é isso que exige não só 

para ele, mas para todo profissional, servidor público que atua no município, estando os onze 

vereadores empenhados nessa causa para que o médico permaneça no município. Disse que 

muitas mudanças têm sido feitas na saúde, a nível regional, informando Santarém está 

terceirizando a saúde da gestão municipal, sendo motivo de preocupação, pois muito em breve o 

paciente pode estar morrendo, mas não pode sair de Placas sem a liberação do hospital que irá 

receber, onde o leito já deve estar esperando, de modo que se não tiver médico de qualidade no 

hospital vai morrer aqui, devendo ter médico e atendimento de qualidade para esperar o 

atendimento especializado em Santarém, seja no municipal ou no regional, mudanças que mesmo 
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que não sendo no município, mas a nível regional que impactam a nossa população e precisam se 

planejar para estar preparado para isso, devendo lutar para que tenham uma causa ganha, que 

não é do Vereador, mas da população. Desejou um bom dia e boa semana de trabalho a todos, e 

agradeceu. Após o Senhor Presidente cumprimentou os ex-vereadores José Agnaldo, Roberto Silva 

e Celso Rodrigues (Ninico) e Sr. Carlão, do Novo Paraíso e passou a palavra na tribuna ao Vereador 

Nelson Fetisch. Na oportunidade cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou o 

empenho desta Casa no decorrer da semana passada no sentido de resolver situação quanto a 

possível saída do médico de nosso município, não estando definido se fica ou não, dependendo do 

empenho desta Casa e da gestão. No que tange a Câmara disse que os Vereadores passaram a 

semana empenhados, quando não tiveram todos os vereadores, talvez por morar distantes ou 

outras situações, mas ficou acordado que qualquer trabalho que fizessem, independente de estar 

todos juntos, fariam em nome de todos, pois todos estiveram empenhados nessa causa. Disse ter 

sido encaminhado documento, conforme falado pelo Vereador Marcelo, ao Secretário de Saúde e 

a Prefeita Municipal, dizendo ter faltado o respeito da administração com essa Casa, pois 

esperavam que hoje estivesse alguém para conversar com os vereadores, mas não apareceu, 

tendo os Vereadores passado a semana empenhados em defender a causa social do povo e hoje 

havendo manifestação, principalmente dos funcionários da saúde e de outros setores, devido a 

situação de salário, informando que pagaram um mês dos contratados. Pediu que a administração 

valorize a Câmara, talvez tendo que tomar providências nesse sentido para que passem a ser 

enxergados como vereador, mencionando haver colocado em algumas ocasiões em que se 

reuniram e que o que conversam não dá em nada, convidando os vereadores para que se reúnam 

após a sessão para tomar posição de vereador, o que talvez esteja faltando, o respeito da gestão 

com a Câmara, manifestando serem solidários ao médico que atua no hospital, ressaltando 

trabalhar por dois ou mais, o que dificilmente outro fará, como chegar cinco horas no hospital, 

trabalhar a noite fazendo cirurgia, passando a noite no hospital, questionando se irão conseguir 

outro médico que tem esse carinho com os pacientes, lembrando ter casos de médicos que 

apenas faziam encaminhamento para Santarém e hoje tem um médico a altura e devem respeitar 

o seu trabalho e fazer de tudo para que ele permaneça. Disse que conforme falado pelo Vereador 

Marcelo o atendimento no hospital em Santarém mudou, indo somente quando tem leito 

disponível, o que disse ser bom, pois ficam sendo assistidos pelo hospital no município, o que é 

melhor do que ficar no corredor do hospital em Santarém e para isso precisam ter médicos 

capacitados, sendo o Dr. Tudo o médico que Placas precisa e esperam que o governo dê uma 

resposta logo mais ao término da Sessão sobre qual providencia está sendo tomada com relação a 

situação, e agradeceu a oportunidade. O Senhor Presidente cumprimentou e desejou boas vindas 

ao Senhor João de Jesus (João PT) e o Vice-prefeito Beto Dantas e ao Sr. Catarino e José Danette 

que estão presentes em todas as sessões desta Casa e passou a palavra ao Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro. Na tribuna agradeceu a Deus pela oportunidade. Cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, agradecendo a presença de todos. Parabenizou pelo dia das 

crianças e da padroeira do Brasil e da cidade Nossa Senhora Aparecida, no próximo dia doze e aos 

professores do município e do Estado do Pará pelo seu dia, comemorado no dia quinze de 

outubro. Registrou o falecimento do pai do professor João Moraes, prestando condolências a este, 

professor de inglês, da rede municipal de ensino. Referiu sobre documento feito em conjunto com 

o Vereador Werles sobre audiência Pública a respeito de iluminação pública, que acontecerá no 

dia vinte sete de outubro, mencionando que aprovaram para que fosse direcionado pela 
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presidência desta Casa, porém está havendo muitos problemas, esclarecendo que audiência sobre 

iluminação e segurança é de muita importância e benéfica para a população do município, 

mencionando a situação da segurança pública que encontra-se um caos no município, no que diz 

respeito as Polícias Militar e Civil, dizendo que uma audiência bem organizada, fazendo a 

tramitação legal, dentro dos parâmetros legais, poderão elencar vários problemas que estão 

acontecendo no município, como faltando uma cela de qualidade, um carcereiro, policiais, tendo 

em vista que só tem oito, mais trabalho da polícia civil para solucionar os problemas e com a 

audiência pública podem sair do zero e partir para o princípio de organização dentro do município. 

Falou, no entanto, que está se sentindo ameaçado, pois pessoas estão dizendo que está jogando 

contra, dizendo não ser isso, mas parte de uma audiência para chegar a Segurança Pública do 

Estado para cobrar várias situações, como mais um veículo, ressaltando ser o município muito 

grande, de modo que quando acontece algum assassinato ou furto na zona rural tira a única 

viatura do município e a cidade fica descoberta, dizendo que precisa-se de mais um veículo e de 

quatro a cinco policiais e com uma audiência dessa pode registrar, protocolar os documentos 

necessários e buscar soluções, o que sem a audiência disse que será como “enxugar gelo”, mas 

com a participação do Poder Executivo Municipal, superintendente das polícias Civil e Militar 

poderão sair do zero, dizendo que a cidade está um caos, assim como a iluminação pública 

também e há dias vem falando a respeito e aguardando e não acontece absolutamente nada. 

Falou que assim como dito pelo vereador Nelson, devem ser vistos como vereadores, como 

legisladores e fiscalizadores daquilo que acontece no município, principalmente do recurso público 

que entra no município. Referiu sobre a situação ocorrida no município envolvendo o Dr. Tudo. 

Disse ter certeza que a Senhora Prefeita tinha conhecimento de tudo, tendo viajado na segunda-

feira passada, enquanto o município estava “pegando fogo”, com pagamento da saúde atrasado, a 

Infraestrutura e administração com setenta dias atrasados e a Prefeita e o Secretário de 

Administração ou de Infraestrutura, dizendo não saber quem é, pois não foi baixado Portaria 

ainda, viajando para Belém e Brasília. Falou que um simples documento, que poderia ser feito pela 

Prefeita no hotel onde estava hospedada e enviado por email para o médico tranquilizando da 

situação e informando que as desculpas que quer ouvir pessoalmente irão acontecer, o que não 

fez, tendo em vista que fizeram umas três reuniões com o mesmo, ratificando estarem enxugando 

gelo, pois parece que a administração não quer resolver o problema. Falou que hoje tem uma 

manifestação muito complicada, tendo saído de uma situação com a educação e agora se 

iniciando outra da saúde, ressaltando ser difícil ser vereador no município de Placas. Falou que se 

a Prefeita quisesse resolver a situação poderia tê-la feita com um simples email aos Vereadores, 

ao Dr. Tudo e ao Secretário de Administração, ou dando autonomia ao Secretário de Saúde para 

resolver, autonomia, que praticamente nenhum secretário tem nessa gestão, lamentando, pois 

veio de uma gestão, na qual os secretários tinham autonomia para resolver os seus problemas e 

não sendo possível, chamava, então, o gestor municipal, o que os secretários municipais não tem. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade, desejando que todos tenham uma semana abençoada. 

Desejou bom dia a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador José Ferreira de 

Carvalho, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Sr. 

João PT, Diretor Estadual da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, ex-vereadores Agnaldo e 

Celso Rodrigues (NInico) e Vice-Prefeito, desejando boas vinda a estes e aos que sempre tem 

acompanhado o trabalho desta Casa ou está presente pela primeira vez. Mencionou que no 

decorrer da semana visitou algumas casas na região do Cento e cinquenta e sete ao Cento e 
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cinquenta e um, na Vila Novo Paraíso, Vicinal Cento e cinquenta e sete, onde o povo está 

reclamando muito e com razão e questionando o que precisa para que a administração de Placas 

melhore, mencionando que primeiro falou-se que os trabalhadores da educação estavam 

trabalhando porque a verba não dava para cobrir a folha de pagamento e que seria reduzida para 

melhorar os demais atendimentos, sendo feito o projeto que melhorou para o governo e piorou 

para os educadores, mas muito mais para o povo placaense porque nas vicinais não teve melhoria 

e não está tendo empenho da parte do governo para melhorá-las e a saúde que estava 

funcionando bem ou razoável caiu uns noventa por cento, estando um caos e agora a situação do 

médico, o que é a preocupação do momento, dizendo que muitas vezes alguém diz que depende 

dos vereadores, com o que discorda, dizendo aos vereadores que precisam tirar essa opinião do 

povo, pois não são os vereadores que irão resolver a situação, mas sim o governo que deve 

“balançar a peneira, porque se não irão peneirar”, pois dessa forma não dá para trabalhar e 

querendo que esta Casa e o povo se revolte, o que já era para ter acontecido, dizendo à Prefeita 

que não é dessa forma que se trata o município e o povo que apostou todas as fichas nela. Falou 

que se depender dessa Casa, ressaltando que quem acompanha as redes sociais vê a preocupação 

em relação a educação, quando os vereadores passavam vinte e quatro horas preocupados e 

agora com essa causa envolvendo o Dr. Tudo, sugerindo a Prefeita que acorde, pois não está 

dando importância, demonstrando incompetência com o município e a sociedade e não será mais 

poupada, tendo certeza que os vereadores também estão na reta final da paciência, dizendo a ela 

que poderá ter o apoio dos vereadores quando assumir uma responsabilidade de administradora. 

Desejou a todos uma feliz semana, um feliz dia das crianças e que Deus abençoe a todos, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Registrou reunião realizada na segunda-feira passada, 

juntamente com a Prefeita quando trataram sobre o poço na vicinal do Lama, requerimento de 

sua proposição, aprovado nesta Casa, agradecendo, pois tem informações que os equipamentos já 

se encontram na vicinal para atender os moradores da localidade. Associou-se ao discurso do 

Vereador José Sandeney quando se referiu a audiência sobre iluminação pública, ressaltando ser 

de fundamental importância para o município, tendo em vista que são cobrados constantemente 

com relação ao serviço. Mencionou que outro problema que se enfrenta é com relação ao 

Programa Luz para Todos que está praticamente parado e a empresa que estava trabalhando saiu 

do município e alguns vereadores combinaram de ir a Altamira nesta semana e levar um 

representante de cada vicinal onde tem famílias que faltam ser atendidas e se o problema não for 

solucionado com a contratação para conclusão da obra esta Casa, juntamente com o Sindicato irá 

fechar a Transamazônica e somente será aberta quando a Celpa vier no município e firmar 

contrato para conclusão do serviço, manifestando preocupação com a cobrança de muitas pessoas 

sem energia, onde tem condições de estrada, esperando apenas a concessionária de energia 

liberar o serviço, destacando que as vicinais do Poeirinha, Cinquenta e sete, Sessenta, São Paulo e 

Arrependido estão em condições de receber a empresa que presta serviço ao programa e na 

quarta-feira irão fazer cobrança a ETE para que contrate o mais rápido possível o serviço. 

Manifestou preocupação com atraso de salário a todas as Secretarias vinculadas a administração 

municipal, tendo em vista serem pais de famílias que estão contribuindo com o serviço público e 

com a comunidade placaense, mencionando ter informação que a Prefeita Municipal esteve 

reunida com os secretários municipais e vereadores já se reuniram com o Secretário de saúde e 

esta Casa irá solicitar a Prefeita Municipal e Secretários datas definidas de quando será colocado 
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os pagamentos em dia, pois os trabalhadores questionam e esta Casa não tem informações, 

devendo serem mais rígidos nas cobranças para que a Prefeita possa lhes dar uma resposta e 

possam dizer aos funcionários o dia em que irão receber e que esse compromisso seja cumprido. 

Falou que hoje devem permanecer nesta Casa até mais tarde, pois somente sairão quando 

tiverem uma resposta concreta de quando será resolvida essa situação. Falou que tem muitos 

pontos negativos, mas devem ressaltar os positivos, destacando o pronunciamento do Vereador 

José Ferreira quando disse que não está havendo trabalho de recuperação de estradas vicinais, 

citando que tem entrado em vicinais, como Sessenta, Poeirinha, Nonato, Lama, goianos, 

Cinquenta e sete e São Paulo e na casa dos agricultores com sua caminhonete, mencionando que 

nessas vicinais foi recuperada a estrada e feito acesso aos moradores, de modo que algo foi feito 

nesse período de verão e há contentamento por essa condição de trafegabilidade. Falou que deve-

se bater no que está errado, buscar consertar, mas também conhecer o município e vê o que está 

acontecendo e sendo feito. Desejou ótima semana as pessoas presentes. Falou que em breve 

terão resposta aos funcionários públicos e também a respeito da situação do médico, Dr. Tudo, 

causa que abraçaram há oito dias, mencionando que uma das condições para permanecer é uma 

retratação feita pela administração municipal, citando que esta Casa fez documento e 

encaminhou, tendo sido garantido que será feita e  que o médico permanecerá, mencionando que 

o médico não tem contrato assinado em Rurópolis, faltando poucos detalhes para que permaneça 

no município. Desejou uma semana de paz a todos e agradeceu a oportunidade. Após o Vereador 

José Ferreira falou que a região da BR 163 tem cinco vicinais e da sombra Santa são sessenta 

quilômetros e a cada cinco quilômetros possui um ramal, sugerindo que o Vereador Marcione vá a 

região verificar a situação e disse que na Transamazônica também há muitas vicinais. Em seguida 

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

pessoas presentes. Registrou condolências a família do professor João Moraes, pelo falecimento 

de seu pai em decorrência de um acidente e a família do Senhor Tião, o qual faleceu na semana 

anterior. Informou que a Prefeita Municipal assinou convênio para conclusão da feira municipal e 

conseguiu aparelhos para o hospital municipal. Esclareceu não ser atitude do município não 

transferir os pacientes para outras unidades em outras cidades, mas a conjuntura atual do Estado 

com os municípios, devendo os pacientes saírem diretamente para o hospital regional e para isso 

o município precisa ter médico capacitado para garantir atendimento adequado até que seja 

encaminhado, sendo regra da saúde. Parabenizou pelo dia das crianças que acontecerá na 

próxima quinta-feira. Manifestou apoio ao Dr. Tudo, lamentando por ter uma meia dúzia de 

pessoas que não querem que o médico fique em Placas, que o governo não dê certo, que os 

funcionários não sejam pagos e que o governo vá as traças, dizendo não ser este o papel do 

legislativo, nem das pessoas de bem do município, mas quer que as coisas funcionem 

devidamente, que os funcionários sejam pagos, pois se um funcionário fica sem receber, deixa de 

alimentar sua família de modo adequado e preocupado, mexendo no emocional, no psicológico e 

no comercio local, dizendo que este não é o papel do Legislativo, que irá sentar com o Executivo, 

encontrar soluções, tendo todos vereadores trabalhados no sentido de manter a regularidade do 

pagamento. Falou que independente de qual setor seja irão sentar com o Executivo para tomar 

atitude com relação ao atraso de pagamento, porque o recurso entra e o funcionário não pode 

ficar a mercê de espera, o que está acontecendo, porém não sendo da vontade do Legislativo. 

Falou que muitas vezes não chega ao conhecimento através de secretário, mas escuta de 

terceiros, de modo que muitas vezes os fatos chegam distorcidos, devendo tomar pé da coisa, 
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saber o que realmente está se passando. Ressaltou já terem os vereadores se reunido e irão 

conversar com o executivo para que tenham uma posição. Registrou agradecimento a classe da 

educação que abraçou quando se cogitou a idéia de assumir a Secretaria de Educação. Falou que 

jamais irá fugir da raia, para a qual tem colocado os obstáculos e deveres a ser cumprido, porém 

disse que até o momento nada existe nesse sentido, sendo a secretária Municipal de Educação a 

Senhora Simone Braga, agradecendo o apoio dos colegas vereadores, mas é vereador, não tendo o 

que falar, como pessoa, da secretária de Educação, a qual disse que precisa ter mais autonomia, 

pois assumir um cargo e não poder resolver nada isso não lhe cabe, já tendo quase trinta anos de 

vida pública, integra, limpa, transparente e com responsabilidade perante a população e o 

município, dizendo que não adiante assumir um cargo só para ter status, mas ter autonomia e 

poder tomar decisão, principalmente porque seu nome está em jogo, agradecendo a todos pelo 

carinho, porém disse que é preciso muita conversa, que já começou, o Legislativo sentou, mas 

deve fazer todos juntos, desejando que tudo aconteça da melhor maneira, com confiança e para 

isso precisa ter consonância e diálogo. Falou que se isso vier acontecer será o primeiro a se 

pronunciar para a população, porque não foge de onde esteve, de onde está e onde o povo lhe 

desejou. Colocou-se a disposição, onde quer que esteja, a classe trabalhadora que sempre soube 

lhe respeitar, lhe considerar e sempre reconhecendo o seu trabalho. Falou que está aqui para 

juntos tentar fazer um município melhor, ressaltando estar no primeiro ano de gestão, muitas 

coisas estão acontecendo, muitas estão sendo resolvidas, mas muito ainda tem que se resolver, 

dizendo não estar jogando pedra, mas sendo parceiro, procurando o melhor, pois se quer 

trabalhar, fazer em prol do povo terá seu apoio, crendo que o Executivo também quer o melhor, 

muitas vezes, porém, pegando caminhos tortuosos, mas é preciso colocar o pé no chão e fazer um 

governo digno, pois foi isso que foi prometido em campanha e é o que espera que seja cumprido, 

respeitado, independente de qual classe seja, concedendo aparte ao Vereador Vilmar Ferreira o 

qual falou ao Vereador Denilson que o apoia como Vereador, mas não como Secretário de 

Educação. Prosseguindo o Vereador Denilson disse respeitar a posição do Vereador, dizendo não 

retirar sua palavra, sendo vereador, sempre respeitou seu eleitorado, é fiel ao seu trabalho e se 

fosse o caso de assumir uma secretaria iria querer autonomia, o que espera que a atual secretária 

tenha, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e com saúde. 

Parabenizou a Igreja Católica pela festa iniciada no último dia seis, com caminhada saindo da 

ponte do km 235 até a igreja e encerra dia quinze do mês corrente, mencionando está 

acontecendo a festa religiosa, com os setores participando, convidando todos para participar 

dessa grande festa que é tradição todos os anos na cidade. Referiu sobre o Programa Luz para 

Todos, tendo conversado com o dono da empresa que segundo o mesmo estava no município 

somente atendendo o Art. 3º, que beneficia pessoas na BR que ainda não tem energia e que estão 

distantes da rede até trezentos metros, tendo a empresa sido retirada do município novamente. 

Observou que ainda há muitas pessoas no município sem ter sido atendida e o programa se 

encerra no próximo ano de 2018, mencionando ter o dono da empresa manifestado preocupação, 

mas que ainda tem quarenta e cinco dias para firmar contrato para fazer a obra no município para 

que seja concluída no próximo ano. Informou que esteve no município uma senhora que faz os 

cadastros e ela falou da preocupação pelo que poderia não acontecer no município, de modo que 

agendaram viagem a Altamira para que possa tomar providências para que as obras sejam 

concluídas no município, tendo a empresa interesse em concluir o serviço, mas que não depende 
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só dela. Falou que irão continuar cobrando para que se realize. Referiu sobre a saúde no 

município, preocupação que aflige toda a população, a respeito da possível saída do médico, Dr. 

Tudo do hospital municipal, o qual já criou uma história no município, que tem amor a sua 

profissão e se for embora não é vereador ou executivo quem vai perder, mas a população 

placaense. Falou que ninguém é insubstituível, mas trabalha porque gosta, gosta do município e 

quer permanecer aqui. Referiu que na área da saúde o problema não é só a respeito do médico, 

mas também com atraso nos pagamentos dos servidores em até dois meses, devendo esta Casa 

tomar providências, pois são coisas que vem acontecendo quase que diariamente, sendo antes na 

educação e hoje em quase todas as secretarias, pois tem muita gente insatisfeita com os atrasos. 

Falou que como legislativo tem feito sua parte, mas nem sempre tendo uma solução e sendo 

atendido de forma correta. Acredita que todos os vereadores estão reunidos com o pretexto de 

fazer as coisas de maneira correta, pois foram eleitos pela população, a quem deve explicações e 

tomar atitudes, fazer seu papel como legislador. Agradeceu a todas as pessoas presentes, pois 

acompanhando o trabalho estão fiscalizando os vereadores, sabendo do trabalho de cada um. 

Agradeceu a Deus pelo dia, desejando a todos uma ótima semana, e agradeceu a oportunidade. 

Em seguida foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, registrando a presença de ex-vereadores e dos senhores José 

Danette e Catarino. Referiu sobre a chegada da imagem que simboliza Nossa Senhora Aparecida 

na paróquia local, tendo saído no dia seis de maio de São Paulo, entregue ao Bispo Dom João, da 

prelazia do Xingu e está rodando a região, ficando na paróquia por alguns dias, parabenizando o 

município que a recebeu a partir da ponte do km 235, até a igreja, onde foi celebrado missa. 

Lamentou incêndio ocorrido no estado de Minas Gerais, sendo uma situação triste para os pais 

que perderam seus filhos, dizendo aos pais de nosso município que devem tomar cuidado para 

contratar pessoa para trabalhar com crianças, devendo ser capacitadas, alertando para que 

fiquem atentos. Mencionou a respeito da situação do médico, Dr. Tudo, bastante comentado no 

decorrer da última semana, informando que se reuniram com este, o qual apresentou suas 

condições para permanecer no município, o que tem sido cobrado para que permaneça, pois é um 

excelente profissional, citando que quando conselheiro tutelar e outros médicos trabalhando no 

hospital, numa situação de emergência demorava de três a quatro horas para comparecer, no 

período da noite e hoje chega por volta de vinte e duas horas ou cinco da manhã o médico está lá 

e o povo gosta do atendimento. Parabenizou as crianças pelo dia que será comemorado no 

próximo dia doze. Solidarizou-se com as palavras do Vereador Denilson com relação ao 

pagamento de funcionários, pois muitos encontram-se com os pagamentos atrasados, 

mencionando que na segunda-feira passada esteve, juntamente com o Vereador Denilson, 

conversando com a Senhora Prefeita a respeito dessa situação, que deve ser solucionado para que 

os trabalhadores recebam seus pagamentos em dia, pois tem família e compromissos para 

cumprir. Disse que todos os municípios se encontram em dificuldades, mas precisa fazer reajuste 

para que os pagamentos sejam efetuados de forma correta e os funcionários possam contar com 

esse recurso no dia determinado. Falou que irão atuar em conjunto, conversar com a Prefeita para 

que a situação se normalize. Referindo-se a Celpa, a respeito do que já vem trabalhando a 

bastante tempo e parece que não se resolve, devendo tomar medidas mais sérias, indo a Altamira 

na ETE  e se não tiver posição concreta mobilizar o povo para fazer manifesto para que resolva, 

pois há no município muita gente sem energia nas suas casas e tem brigado por isso, esperando 

que tenham resposta positiva ou irão procurar outro caminho para resolver a situação. Falou que 
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há problemas no município que precisam ser resolvidos e segundo informações a Prefeita está 

reunida com os secretários para tomar algumas ações, no entanto parabenizou a Prefeita 

Municipal e Secretário de Infraestrutura pela recuperação da vicinal Poeirinha. Desejou boa 

semana a todos, e agradeceu. Após, manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues, cumprimentando as pessoas que chegaram após o início da sessão. Informou 

ter estado em Belém com a Prefeita e o Sr. Maxweel Brandão para o evento de liberação de 

recursos do Ministro Helder e Deputado Priante para conclusão da feira no município. Falou que 

no ano anterior feirantes se reuniram e pediram ajuda desta Casa para terminar e para tanto 

falava-se no valor de sessenta mil reais e hoje foi liberado pelo Deputado Priante mais de 

quatrocentos mil para conclusão. Mencionou que estiveram verificando a situação da água, o que 

disse ser mais complicado, pois é preciso fazer novo levantamento para verificar quanto precisa 

para concluir a obra, porque o recurso foi todo liberado e a empresa fala que não foi suficiente 

para fazer e precisa de aditivo, mencionando que para liberar através de emenda é preciso 

verificar o que precisa, não sendo muito fácil nova liberação. Lembrou situação de Uruará, tendo 

sido liberado dois milhões no governo passado e ficado oito, o que foi liberado recentemente na 

atual gestão, no caso de nosso município o Deputado ficou de verificar o que se vai fazer para vê 

se consegue concluir a obra, vendo se pode ser através de emenda para concluir mais rápido. 

Mencionou que enquanto esteve em Belém os vereadores se reuniram tentando resolver a 

situação do Médico, dizendo não se preocupar muito com a situação do mesmo, pois quando em 

Belém a Prefeito e o Sr. Maxweel falaram que farão o possível para que ele permaneça no 

município, mas preocupado com a situação de atraso nos pagamentos dos funcionários. 

Mencionou que sete prefeitos estavam em Belém e ouvindo as conversas que mais de três mil 

entregaram documentos pedindo ajuda para pagar até o décimo terceiro salário no final do ano ao 

Presidente Michel Temer e na região, o Prefeito de Rurópolis disse ter ganhado uma patrol, mas 

sem condições de rodar porque o posto está cortado, não sendo possível fazer estrada, pois não 

pagará a folha, o Prefeito de Uruará falou que não deve para nenhum funcionário, mas mais de 

quatro milhões para fornecedores e aqui em nosso município não sabe como está funcionário e 

fornecedor, mas acredita que a situação está meio complicada, situação com que se preocupa. 

Ressaltou haver sido falado em troca de secretário, mas acredita que tem secretário que tem 

poder de conversa, de negociação e mais recursos que outros, mas não faz milagres. Falou que 

tem algum que tem mais poder para buscar mais recursos, fazer projetos, mas milagre é 

impossível. Falou que juntamente com o Vereador Marcione questionou com a administração para 

colocar as máquinas no Poeirinha, quando acreditavam que em duas semanas os trabalhos seriam 

concluídos e durou mais tempo que o planejado, pois deve está faltando combustível. Mencionou 

que em Uruará há cinquenta vicinais e o Prefeito disse que neste ano vai se espichar para vê se faz 

vinte e aqui tem trinta e oito, esperava que ao menos se fizesse vinte e cinco para desafogar a 

situação, porque mora em vicinal e maior parte de seu eleitorado é da zona rural, tendo 

preocupação, estando cobrando constantemente para vê se as coisas acontecem, ainda tendo uns 

três meses para começar o inverno e se o que foi conseguido nessa viagem,  se vier por esses dias 

dará uma desafogada, tanto quanto a vicinais, quanto ao pagamento de funcionários, e os 

vereadores irão tirar um peso das costas , pois são a parte mais cobrada, compreendendo porque 

quando vai pedir voto diz ao eleitor que mediante qualquer coisa lhe procure, estando certo 

quando lhes procuram, mas espera que as coisas possam melhorar. Informou que a coordenação 

da caminhada estava reunida com a Prefeita para vê a situação do médico e salários atrasados, 
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acreditando que dará certo, saindo com encaminhamento para se resolver o mais breve possível. 

Após passou-se a Ordem do Dia, passando a apreciação de matérias que serão votadas e 

observando não ter sido apresentado parecer, consultou os vereadores sobre a dispensa do 

mesmo, sendo aprovado por unanimidade, concedendo o Senhor Presidente a palavra ao 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro que apresentou Requerimento nº 057/2017, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, providências para a recuperação da 

Vicinal 240 sul, neste município de Placas. Discutido foi o Requerimento aprovado por 

unanimidade. Após o Vereador José Sandeney Marques Monteiro apresentou Requerimento nº 

058/2017, que requer a Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de Administração providências 

para que sejam trocadas as luminárias na iluminação pública na comunidade Macanã, neste 

município. Discutido foi o Requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor 

Presidente convidou os Vereadores para que permaneçam na Casa para reunirem-se e, 

observando não haver nada mais a tratar agradeceu a todos 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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