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

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos vinte e três 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 tratar 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, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva. Às dez 

horas e quinze minutos o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão cumprimentando a todas as 

pessoas presentes e desejando boa vindas. Realizou inscrição para o uso da tribuna pelos 

Vereadores e concedeu a palavra ao Vereador José Sandeney Marques Monteiro. Informou ter o 

Vereador Nelson Fetisch comunicado que não virá a sessão devido a situação pessoal. Adiante, na 

tribuna o Vereador José Sandeney Marques monteiro cumprimentou a Mesa Diretora. Agradeceu 

a Deus por estar mais uma vez nesta Casa falando a respeito da situação de nosso município. 

Cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a presença da Secretária de educação, 

do Vice-Prefeito e pessoas presentes. Referiu sobre a audiência para tratar sobre iluminação 

pública, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia vinte e sete de outubro, ressaltando haver sido 

solicitado, através de requerimento aprovado nesta Casa, já tendo sido contatados representantes 

da CELPA e do PROCON e convidado a população para que possa tirar dúvidas a respeito da 

iluminação na cidade e no município. Mencionou que verificando a situação, disse haver sido 

protocolado três requerimentos em conjunto com os vereadores Denilson e Raimundo para que 

possam ter maior força, já estando há uns dois meses batendo nessa tecla e está surtindo efeito, 

várias lâmpadas estão sendo trocadas, mas ainda tem mais de oitocentos postos com relê e 

lâmpadas queimadas e essa audiência será importante para a participação da sociedade, 

entidades, poderes Executivo e Legislativo. Informou está sendo convidada a população das zonas 

rural e urbana para que possam tirar dúvidas a respeito dos direitos e deveres da população, da 

Prefeitura, sobre a contribuição da iluminação pública, os repasses feito à Prefeitura e outros 

assuntos relacionados ao tema, convidando toda a população para se fazer presente a essa 

audiência pública para que possam ter mais força para futuras a respeito. Referiu ainda sobre a 

situação do transporte escolar no município, a respeito de situações desagradáveis que acontecem 

na zona rural e na cidade, a falta de transporte escolar, de carros que acabam o combustível com 

os alunos na estrada a caminho de casa ou da escola. Falou ser difícil a situação e gostaria que a 

Secretária, a Prefeita Municipal e o Senhor Renato, responsável pela pasta, tomem providencias 

para que as situações que tem acontecido não aconteçam mais, pois postam nas redes sociais e a 

população cobra dos vereadores e, aproveitando a presença da Secretária de educação pediu 

providências para resolver essas situações que vem se arrastando há um bom tempo. Disse não se 

meter na situação da região da BR 163, onde sabe que é mais difícil ainda, mas tem certeza que 

esse governo irá se esforçar mais ainda para resolver essa situação, assim como outras que 

também precisam ser feitas. Ressaltou que aos vereadores competem cobrar e fiscalizar, razão 

pela qual pede providencias a respeito para que não tenham mais problemas. Convidou toda a 

população para a audiência e as dezessete horas para o evento Outubro Rosa, quando deverá 

estar presente a Secretária Adjunta do Estado. Desejou um bom dia a todos e agradeceu. Após 
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passou o Senhor Presidente a palavra ao Vereador Evaldo Lima Machado, que a dispensou. O 

Senhor Presidente cumprimentou e desejou boas vindas a ex-vereadores presentes e passou a 

palavra ao Vereador José Ferreira de Carvalho. Este, na tribuna cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Pediu a proteção de Deus para que possam desenvolver um bom trabalho para 

esta Casa e município, pois o povo merece ser melhor contemplado com o trabalho do Executivo e 

Legislativo. Registrou ter visitado vicinais da região da BR 163, onde há cinco vicinais, incluindo a 

cento e quarenta e cinco que possui sessenta quilômetros de extensão e é uma espinha de peixe, 

onde a cada cinco quilômetros tem um ramal e a situação está difícil para trafegar e os 

agricultores têm reclamado muito. Mencionou que na semana anterior quando falou das vicinais 

que caíram em desleixo, que o governo não está dando importância, foi repreendido pelo 

Vereador Marcione dizendo que não estava acompanhando, pois todos os dias tem maquinário 

trabalhando, dizendo que há no município trinta e oito vicinais e somente oito foram melhoradas, 

o que significa que foi simplesmente começado os trabalhos e já é final do Verão, porque são seis 

meses de verão para melhorar as estradas e agora só restam dois. Disse que está acompanhando, 

se não andando em todas vicinais, mas acompanha e escuta o povo que residem nessas 

localidades e a reclamação é geral. Falou que dessa forma não pode ficar passando a mão por 

cima de trabalhos mal feitos ou ruim, porque quem se prejudica com isso são os vereadores, e o 

governo está fazendo da forma que acha que está certo e se os vereadores ficarem acobertando o 

povo vai dizer que podem juntar Vereadores e Prefeita e colocar no mesmo saco que não faz 

diferença nenhuma. Falou que nunca fez e não faz esquema, que tem sua consciência limpa e 

desembaraçada e o que fala é com convicção e quem quiser tirar dúvida acompanhe as vicinais, 

pois de trinta e oito, em apenas oito foi dado uma melhorada. Falou que sempre teve boa amizade 

com os Vereadores, que não discute questão de partido, pois sabe que todos têm seu lado bom e 

ruim, mas está nesta Casa para fazer um trabalho não para partido e nem somente para uma 

vicinal, mas para todo o município, pois a sociedade placaense precisa do apoio dos vereadores. 

Falou que a Prefeita terá seu apoio quando fizer algo bom para o município, mas do jeito que está 

indo não terá seu apoio, mas segundo a mesma no próximo ano as coisas irão se encaixar, 

esperando que seja para o lado bom, porque se não irá ter uma espinha na garganta, e agradeceu 

a oportunidade. A diante foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Vice-Prefeito e 

Secretários de Educação, Agricultura e Meio ambiente e Dra. Mara. Parabenizou o amigo Gringo 

pela inauguração do Pesque Pague Placas. Falou que na semana anterior esteve reunido, 

juntamente com os Vereadores Denilson e Marcelo, o Chefe de Gabinete representando a 

Prefeita, o Vice-Prefeito e o SINSPPLA para tratar sobre atraso de salário, quando o sindicato 

informou que estariam entrando em greve por falta de pagamento, ressaltando que no dia da 

reunião os efetivos já tinham recebido seus pagamentos. Respeitando a fala do Vereador José 

Ferreira, porém disse que tem assunto mais importante para tratar na presenta data do que 

estradas vicinais, pois se as outras coisas estivessem andando como esse setor talvez não estariam 

na calamidade que o município se encontra hoje, dizendo que o problema maior hoje do 

município é o atraso de salário, ressaltando sua preocupação e dizendo que tem tentado buscar 

alternativas, tendo reunido com o sindicato que ficou de posteriormente marcar mais uma 

reunião com a Prefeita, informando ter se reunido com esta, juntamente com o Vereador Marcelo 

e então Secretário de Administração, Sr. Maxweel, com a Dra. Mara, tendo sido colocado que 

sentaria com esta Casa e daria datas para a realização desses pagamentos atrasados, 
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manifestando preocupação, pois são pais de família que sobrevivem desse salário mínimo e se 

colocando na situação desses funcionários, mesmo tendo uma estrutura a mais que estes, se ficar 

dois meses sem receber acredita que a energia será cortada, a feira vai faltar, devendo se colocar 

no lugar desses pais de família que trabalham um mês aguardando para dar o sustento para suas 

famílias com apenas um salário mínimo. Falou que esta casa deve tomar providências, lamentando 

a situação que o município se encontra hoje. Registrou que haverá nova reunião com o SINSPPLA e 

devem convidar a Prefeita para que apresente um cronograma de pagamento até o final do ano 

desses funcionários, pois até o final do ano são seis salários para receber e só tem dois meses de 

receita, de modo que para chegar ao final do ano com tudo pago tem que rebolar muito bem. 

Falou que neste momento é preciso da união desta Casa para que possa dar uma reposta para a 

comunidade placaense que já não sabe mais em que porta bater se no Executivo ou Legislativo. 

Falou a população que as providências estão sendo tomadas, não para solucionar o problema do 

município, mas para dar indicativo de que encontraram o caminho da solução, ressaltando que 

esta Casa está munida de documentação, precisando colocar as coisas no eixo, ressaltando ainda 

ter uma Câmara mista, com vereadores de vários partidos e respeita a todos, mas quando se trata 

do povo e da comunidade se unir para buscar o melhor para a população, não podendo se omitir 

diante dessa situação. Compartilhou de parte do discurso do Vereador José Ferreira sobre a 

situação que não caminha para algo muito bom, com o que concordou e com o Vereador José 

Sandeney sobre o transporte escolar, dizendo ser uma situação difícil, pois quando acontece uma 

vez até entende, mas quando acontece com frequência não é bom para o município, pois quem 

paga são os alunos. Disse que são muitas coisas acontecendo no município que desestimula a 

fazer o trabalho, mas não deixa de fazer, tendo iniciado agora. Falou aos vereadores e as pessoas 

presentes que a avaliação dessa Casa pela comunidade placaense é péssima e a ferramenta para 

dar a volta por cima também mora aqui, depende do empenho e da força desta Casa e pretende 

dá essa volta por cima para que a comunidade possa enxerga-los como representante de verdade 

do povo placaense. Informou que a audiência será na Câmara Municipal. Desejou uma boa 

semana a todos, esperando que possam chegar ao final com bons resultados para passar a 

população que é quem clama por socorro neste momento, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Registrou o 25º Congresso do Círculo de Oração Lírio dos Vales, da igreja Assembleia de Deus que 

se realizará no próximo final de semana, convidando a todos presentes para participar. 

Parabenizou a realização da XIII Jeag, que aconteceu na Escola Almir Gabriel na semana anterior, 

dizendo não ter sido como muitos esperavam, mas todos têm conhecimento da crise que o 

município está passando, porém disse que o importante é não faltar com a representação, com a 

participação do Ensino Fundamental e Médio. Disse ter observado no encerramento a quantidade 

de jovens e adolescentes que há no município, assim como viu a quantidade de crianças que há no 

município no dia dedicado a elas, fazendo-se necessário ter uma educação de qualidade e políticas 

públicas voltadas a essa classe, tendo em vista que Placas é um município jovem. Enfatizou ter 

reunido, juntamente com o Vereador Raimundo com a Prefeita Municipal cobrando a recuperação 

das vias públicas e acesso ao Bairro Alto Pará, tendo rua onde não permite mais o acesso e falado 

com o secretário de Infraestrutura sobre a necessidade de recuperar esses acessos. Mencionou 

que no decorrer da semana foi realizada recuperação na via que liga o centro às chácaras, 

próximas ao cemitério permitindo que o ônibus pegue os alunos, pois quando chovia não permitia 

o acesso nem mesmo de moto, agradecendo o Secretário de Infraestrutura e a Prefeita Municipal 
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pelo trabalho que deixou a comunidade contente, informando que posteriormente será passado a 

patrol. Mencionou que na presente data acontece no Congresso a votação de parecer contra o 

Presidente da República, dizendo que infelizmente se passa por recessão, a nível federal, estadual 

e municipal, ressaltando que de todo o recurso do país, somente dezenove por cento é distribuído 

para os municípios que ficaram com maior carga de obrigações, pois municipalizaram educação, 

saúde e assistência social, tirando o peso dos ombros do Governo Federal, muitos do Estado e 

jogaram para os municípios e não aumentaram a participação destes, dizendo ser falta de visão 

correta, tendo em vista que de toda arrecadação o governo federal fica com cinquenta por cento e 

o estado trinta e um por cento, sendo a fatia desigual, tendo em vista que as responsabilidades 

ficam para o município, onde está o cidadão, precisando que haja um movimento municipalista 

nesse sentido para que possa melhorar o repasse aos municípios, pois a fatia é pouca e as 

cobranças muitas, precisando que seja melhor administrado para que possa manter em dia a folha 

de pagamento e fornecedores. Falou que esta Casa está de olhos abertos e unidos, independente 

de sigla partidária para que possa melhorar o investimento para o município. Falou que tem 

cobrado da Prefeita e dos Secretários para que mantenha a folha enxuta, que procure consertar os 

erros, que apague com borracha este ano de 2017 para que situações que aconteceram não 

aconteçam no próximo, esperando recuperar a confiança do funcionalismo, porque é uma classe 

sofredora, são pais de família e quando deixa de pagá-los está deixando de colocar o pão na mesa 

daquela família, precisando ter uma política com mais seriedade, voltada para isso e que deixe de 

pagar outras coisas, mas não o funcionalismo. Falou que é preciso rever o calendário de 

recuperação de estradas, pois em breve começa o inverno e não terá condições de trabalhar, 

precisando de planejamento para que melhore todos os setores do município. Falou que o 

sofrimento da classe trabalhadora está grande, com pagamento atrasado, estando cobrando 

posição firme da Prefeita para que coloque a casa em ordem. Desejou bom dia  a todos  e 

agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando 

cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar presente, com saúde, mostrando um pouco do trabalho realizado. 

Parabenizou a Escola Almir Gabriel pela realização da XIII JEAG, parabenizando todas as equipes 

que participaram, mas especialmente as equipes Penetras, do Ensino Fundamental e Inovação, do 

Ensino Médio, que foram campeãs. Referiu sobre o Programa Luz para todos, a respeito do que os 

vereadores têm buscado, tendo estado em Altamira e Belém cobrando, tendo em vista que o 

programa encerra em 2018, sendo importante realizar esse trabalho no município. Falou que na 

semana anterior esteve, juntamente com os Vereadores Sandeney e Raimundo em Altamira e na 

oportunidade estiveram na ETE, informando que já havia sido realizado trabalho de atendimento 

do Art. 3º na BR 230, atendendo cinquenta e seis pessoas, informando que na semana anterior foi 

iniciado os trabalhos na Vicinal da Sessenta, onde os trabalhos serão concluídos. Referiu, 

manifestando preocupação com situação que está acontecendo no município no que diz respeito 

ao transporte escolar, dizendo que por ande anda tem visto a preocupação da população com essa 

situação que vem com atraso há meses e conforme colocado pelo Vereador José Sandeney, muitas 

vezes ficando no meio da estrada devido a falta de combustível, o que reflete nesta Casa 

Legislativa, dizendo que tem acompanhado na vicinal na qual faz parte e muitas famílias das 

Vicinais Duzentos e trinta norte e cinco e Duzentos e quarenta sul, para as quais tem 

requerimento aprovado desde o início do ano, mencionando ter acompanhado que no período do 

inverno muitas pessoas saem das vicinais e vem para a cidade devido a falta de trafegabilidade da 
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estrada duzentos e trinta e cinco norte e faltando dois meses para o ano encerrar o trabalho não 

foi realizado, sendo uma vicinal que passa praticamente dentro da cidade e a duzentos e quarenta 

que passa dentro da cidade, situações que vem acontecendo e deseja que sejam realizadas e que 

providências sejam tomadas, pois o papel de vereador tem feito, cobrando, ressaltando 

pronunciamento do Vereador José Ferreira quando citou que de trinta e oito vicinais, apenas oito 

foram recuperadas. Disse que coloca para que haja planejamento, pois são vicinais que passam 

praticamente dentro da cidade, que deveriam ter sido realizadas no final do ano, mas a falta de 

planejamento acaba complicando para os vereadores. Referindo-se a respeito de salários 

atrasados informou que na sexta-feira aconteceu reunião na CEPLAC, não sendo possível 

participar, mas foi lhe repassado por pessoas que participaram e pelas pessoas que trabalham no 

local, mencionando que o órgão encontra-se em decadência, os funcionários ansiosos para 

trabalhar, mas não estão tendo suporte necessário. Ressaltou não ser responsabilidade somente 

do município, mas também do Estado, mas se realizam o trabalho nosso município ganhará, 

torcendo para que a situação seja resolvida e possa melhorar a situação do município. Mencionou 

que os funcionários estão entrando no terceiro mês sem receber seus salários, devendo tomar 

providências, acompanhar e resolver esse problema no município. Convidou a todos para 

audiência pública sobre iluminação pública e que possam transmitir o convite para outras pessoas 

para que possam participar e resolver essa situação no município. Agradeceu a Deus por mais um 

dia de trabalho e a todos pela presença. Desejou um ótimo dia a todos, e agradeceu a 

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

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do vice-prefeito, ex-

vereadores, Secretários Municipal de Educação, Agricultura e Meio Ambiente e Dra. Mara. 

Destacou a realização da XIII JEAG que aconteceu na semana anterior, parabenizando a todos que 

contribuíram, sendo de grande importância para a juventude. Referiu sobre viagem a Altamira na 

ETE, mencionando haver sido liberado trabalhos para a Vicinal da Sessenta, os quais já estão 

sendo realizados, devendo atender todos os moradores dessa vicinal, ressaltando a luta dos 

vereadores que têm se empenhado, acreditando que em breve será liberado para outras vicinais. 

Mencionou que nessa mesma viagem fizeram visita a CELPA, onde conversaram com o Senhor 

Hudson, sendo protocolado documento para audiência pública que acontecerá no próximo dia 

vinte e sete, tendo este confirmado presença. Falou que há muitas dúvidas para serem tiradas 

pela população, já tendo tirado dúvidas sobre o direito e o dever, os quais a população poderá 

tirar nessa ocasião, para que possam cobrar e entender de modo mais claro a respeito de 

iluminação pública. Informou que estiveram no Consórcio Belo Monte, quando estavam reunidos 

os onze prefeitos que integram o consórcio e tendo acompanhado a reunião a pedido da Prefeita 

Raquel Brandão, que não pode participar, onde estava sendo tratado sobre equipamentos que 

estão sendo liberados para os municípios e o combustível (cento e cinquenta mil litros de diesel), e 

a preocupação e briga é para que a Norte Energia consiga liberar as máquinas (patrol) e o diesel 

para este ano ainda, pois a proposta é liberar as máquinas neste ano e o diesel no próximo, o que 

os prefeitos alegam ficar inviável, pois terão máquinas, mas não combustível, não podendo 

trabalhar. Disse que essa situação de vicinais não é só em nosso município, mas em todos da 

região devido as chuvas que aconteceram no ano anterior e devido ao fato de os municípios da 

região terem muitas dívidas para pagar, acreditando que os prefeitos têm boa vontade para 

trabalhar, mas encontram muitas dificuldades, torcendo para que sejam liberados ainda este ano 

máquinas e combustível para que possam recuperar um número maior de estradas vicinais. 
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Referiu sobre as ruas da cidade que estão ruins, tendo conversado com a Senhora Prefeita 

devendo se fazer planejamento para recuperação, citando que depois da última chuva a rua do 

banco ficou intrafegável, manifestando ser preocupação de todos vereadores e conversando com 

a Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Infraestrutura este informou que está se 

planejando para começar a recuperação, de forma meio urgente. Referiu sobre atraso nos 

pagamentos, manifestando preocupação de todos, mencionando que algumas vezes conversando 

com a Senhora Prefeita e recentemente e também com o Secretário de Saúde, o qual disse está se 

programando para que até o dia trinta se resolva ao menos parte da situação, pois pessoas que 

trabalham estão passando por situações complicadas, devendo com urgência a situação ser 

resolvida. Desejou ótima semana a todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Marcelo Wilton Rodrigues Leal, quando cumprimentou Vereadores, ex-vereadores, secretários de 

governo e população presente. Referiu sobre reunião ocorrida na segunda-feira passada com o 

SINSPPLA, quando alguns vereadores não puderam participar porque estavam deslocados para 

outro evento do Luz para Todos. Mencionou ter coordenado, juntamente com os Vereadores 

Marcione e Denilson, recebendo o SINSPPLA que é o sindicato responsável por todos os servidores 

da Prefeitura, com exceção os da Educação e os Agentes de Saúde e de Endemias e dentro de tudo 

que foi falado elencou quatro pontos como bandeiras de luta, tentando que os vereadores 

acampem com eles, dando essa garantia a eles, sendo: 1) irregularidades em salários, ou seja, 

servidores em funções meramente administrativas com salários de chefia, como agente 

administrativo recebendo mais de dois mil reais; 2) irregularidades em lotação, ou seja, setores 

faltando gente e outros com pessoas sobrando, tendo sido citado vários exemplos, como a lotação 

em áreas prioritárias que deveria ter mais funcionários e tem pouco pessoal e outras 

administrativas, que deveria ter menos pessoal, com mais qualidade, tem mais com pouca 

qualidade; 3) atraso de pagamento, o que é um pouco da consequência do primeiro e do segundo 

fatos, da má gestão dos recursos ou a queda dos repasses de recursos; e 4) revisão do plano de 

carreira dos servidores da prefeitura, ao menos para garantir aquilo que já se recebe em forma de 

gratificações. Falou que juntamente com o Vereador Marcione pediram uma reunião com a 

Prefeita, na quarta-feira, quando foi apresentado para esta e para o Secretário de Administração e 

solicitaram que sejam suspensos os pagamentos dos fornecedores para que dê prioridade aos 

servidores para a curto e médio prazo esse problema dos atrasos sejam resolvidos e para que 

gerasse maior segurança por parte do sindicato e dos servidores, solicitaram que sentasse com os 

dois sindicatos, SINTEPP para organizar o cronograma de pagamento até janeiro para que garanta 

o pagamento de dezembro e o décimo terceiro salário de forma adequada, assim como dos 

servidores da secretaria que estão mais atrasados e por parte do SINSPPLA um calendário 

especifico que determinasse os dias de pagamentos, gerando mais tranquilidade a esses 

funcionários, o que não é gerado por um fator apenas e também não é resolvido de um dia para 

outro, deve ter planejamento e gestão, citando que ouve muito falar em queda de recursos, 

dizendo que bons gestores não são conhecidos quando se tem muito recurso, mas quando 

trabalha com pouco recurso, pois se sobressai na crise, se é gestor e compreende o que está sob 

sua responsabilidade e tem autonomia para fazer isso, você faz e consegue dar resposta positiva 

para a sociedade, mas se não tem, não vai resolver nunca. Disse ter sido cobrado, irão reunir 

novamente para que essas cobranças sejam da Casa, para que os pontos elencados sejam 

solucionados com prazo determinado para que os pagamentos essenciais do município, como 

assessorias e os próprios secretários de governo tenham seus salários pagos da forma adequada, 
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pois não há como exigir trabalho de quem está desmotivado e não há quem motive estando 

desmotivado. Espera que essas coisas sejam resolvidas o mais rápido possível para trazer 

normalidade ao município. Disse que os recursos caíram e é muito menor do que suas 

responsabilidades no município e não só de agora, mas deve dar a cara a bater e fazer o papel 

para que as coisas funcionem, devendo os gestores agir com responsabilidade. Falou que os 

vereadores as vezes são penalizados, dizendo serem culpados, pois prometeram transporte 

escolar nos travessões, a vicinal, a construção de escolas, não sendo atribuição de vereador, mas 

do Executivo, mas quando o carro quebra ou falta o primeiro que pega pancada é o vereador, não 

o secretário, pois Vereador é o para-choque de tudo e muitas vezes não tem nem informação para 

dar, devendo os responsáveis pelas áreas que precisam ser melhoradas sentar e apresentar 

propostas e soluções para que as coisas se viabilizem o mais rápido possível. Disse que transporte 

escolar não é uma coisa fácil de se líder, seja neste ou nos outros governos, pois tem rotas 

grandes, carros velhos, carros adaptados, nunca tendo sido fácil lidar e dizer que de um dia para 

outro seria resolvido é hipocrisia, sugerindo que para o próximo ano deve-se pensar desde agora 

para que esse problema seja sanado, mencionando haver, juntamente com o Vereador Marcione 

perguntado a pessoas do transporte escolar se o que está no contrato está atrasado, sendo 

informado que não, de modo que não tem o que ser cobrado, pois o que está no contrato é o que 

o Vereador cobra, se alguém tem alguma coisa a mais, não diz respeito aos vereadores, sendo 

necessários chamá-los a esta Casa para saber, pois disseram que viriam e estão esperando para vê 

como está essa situação, pois tem muitos que se escoram nos pretensos atrasos para não fazer as 

suas funções adequadas e precisam ser punidos se for verdade. Falou que a questão de 

combustível não dá certo fornecer, pois acaba saindo mais caro do que tudo por responsabilidade 

do carro, pois quando é fornecido pela Prefeitura não tem combustível que dê conta, mas quando 

o dono do carro paga a economia é muito maior. Falou que uma exigência desta Casa é que no 

próximo ano se faça tudo na responsabilidade do locatário e que o carro seja apresentado antes 

da licitação, a vistoria tem que ser antes, participando somente quem tiver o carro com laudo, 

porque se não, ganha a licitação e passa quarenta dias para arrumar um carro e ainda arruma 

carro velho que não tem condições de rodar. Falou que são situações simples, mas que ajudam a 

resolver. Parabenizou a escola Almir Gabriel pela JEAG, evento realizado pela escola, a Prefeitura é 

parceira e apoia, parabenizando todos professores e monitores, sendo um evento realizado para 

estudante que vale a pena investir, pois fica a inteiração e aprendem brincando, parabenizando a 

todos que fizeram esse bonito evento. Mencionou que a crise está ruim e agora o IBAMA está na 

cidade, de modo que se está ruim vai ficar pior e se puder fazer alguma coisa para manda-los 

embora, melhor. Parabenizou o Gringo pelo empreendimento inaugurado nesse final de semana, 

particular, mas quanto mais coisas tem na cidade, melhor fica, esperando que alavanque e traga 

benefícios para a população. Referiu sobre situação de motos, os mesmos moleques e rapazes na 

frente da cidade com som alto, que passam de sete as dez da noite empinando motos com faróis 

apagados e não vê uma viatura da Polícia Militar, não vê nenhuma ação da Polícia Civil, pois em 

Placas parece que não existe, se tem Delegado, pouco vê, só em festas, fazendo a função dele 

nunca viu, lamentando, pois se não for feito o trabalho adequado. Disse que basta sentar no local, 

todos sabem quem são os rapazes, os pais e de quem são as motos. Disse que não precisa prender 

na hora, manda uma notificação por escrito para o pai ou para ele, se for maior, para comparecer 

na Delegacia, pois se ficar só a Militar na rua, não resolve, é necessário um trabalho conjunto das 

polícias, a militar fazendo o trabalho ostensivo e a civil identificando e punindo quando necessário. 
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Falou que já teve acidente, já machucou gente e pode atropelar aqueles que frequentam a praça, 

dizendo que os pais sabem, mas não tomam nenhuma atitude, de modo que a polícia precisa 

intervir, mencionando que dias atrás enviou mensagem ao Major Abud, pois já havia cansado de 

falar e dez minutos depois a polícia apareceu, mas não tem condições de ficar dia e noite na praça, 

quando saem os moleques voltam, sendo necessário fazer um trabalho investigativo, que é parte 

da Polícia Civil, acionar os pais e o Conselho Tutelar, se forem menores, dizendo que se não for 

feito nada vai trazer um problema muito sério e é o que quer evitar, estando apresentando 

Requerimento solicitando a polícia que tome medidas, pois tem trabalhos que são fáceis de 

resolver, não precisa de dinheiro, apenas de criatividade e vontade de resolver, pois dinheiro é 

importante, mas mais que isso é competência, qualidade administrativa, vontade de resolver e 

engajamento. Desejou uma boa semana de trabalho a todos, e agradeceu. Após manifestou-se o 

Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, cumprimentando ao ex-presidente desta 

Casa, o Presidente da comunidade do Lote Dez, Sr. João Lopes e Secretários Municipais. Registrou 

não ter podido participar do evento JEAG. Desculpou-se com o Presidente da Comunidade do Lote 

Dez que não pode ir ao local no sábado, conforme havia se comprometido, pois estava sem carro. 

Referindo-se a estradas vicinais falou ter chegado um pouco atrasado para abertura da Sessão, 

pois estava com o Secretário de Infraestrutura, Sr. Orlando Messias e dois moradores da Vicinal 

Poeirinha, de onde a máquina saiu no sábado e esses senhores vieram pedir máquina para 

arrumar até as casas deles, pois estão sem ponte e sempre que chove dá atoleiro e tem crianças 

que vem para a escola, ficando acertado com o Secretário o retorno de uma máquina para fazer o 

serviço. Referindo-se a situação colocada a respeito de atraso de salário falou que reside dentro 

de vicinal e cerca de setenta por cento dos seus eleitores residem na zona rural. Disse ser praxe 

em todos os governos fazer poucas vicinais, citando como exemplo na gestão passada, que no 

primeiro ano, foram feitas três vicinais. Falou que quem reside nas vicinais é muito sofrimento, 

mas já é praxe não fazer estradas no primeiro ano de governo, é organizar a casa para a partir do 

segundo socorrer os moradores das vicinais, porém disse que se elegeram falando que iria 

melhorar, mas o que o preocupa mesmo é com relação aos salários, dizendo que quem mora na 

zona rural tem mais estabilidade, mas a preocupação se estende mais ainda para quem mora na 

cidade, pois é muito difícil na situação que está guardar dinheiro. Disse ter solicitado a Senhora 

Prefeita que dê prioridade, entendendo que as coisas não estão fáceis, citando como exemplo o 

município de Uruará onde está devendo os fornecedores, mas os funcionários estão com os 

salários em dia. Mencionou que estava no pesque pague quando um funcionário chegou cobrando 

a respeito de seu salário, dizendo que os vereadores é quem tem que resolver, que são 

responsáveis, não tendo respondido, saindo mais cedo do local, ficando muito difícil, pois quando 

é uma coisa boa, que vai se resolver, dificilmente os vereadores são lembrados, como a situação 

do médico, Dr. Tudo, que os vereadores correram atrás e quando se definiu que ficaria, não 

quiseram os vereadores na reunião, dizendo que quando a coisa é boa dificilmente os vereadores 

são lembrados, mas quando é ruim fica em cima dos vereadores, culpa-se o Presidente, atribuindo 

responsabilidade para resolver, dizendo ser responsável pelos funcionários da Câmara, o que está 

sob controle. Disse que cobrar, está cobrando, também esteve com a Prefeita, mas não dá para 

fazer milagre, mas se fizer as coisas como devem, dá para resolver, não sabe se a curto ou longo 

prazo, não sabendo quanto está atrasado. Sobre o transporte escolar falou que tem várias pessoas 

que transportam alunos que falaram que o que está no contrato estão recebendo, mas tem um 

acordo, querendo que os vereadores resolvam, dizendo não saber de acordo, ficando difícil 
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resolver. Concordou com o que foi falado pelo Vereador Marcelo, fazendo suas palavras, devendo 

rever licitação para o próximo ano, pois tem carros que não tem condições de transportar alunos, 

mas crer que as coisas vão se ajeitar, pois aprende-se com acertos, mas muito mais com os erros, 

dizendo que estes serão corrigidos e não voltarão a acontecer. Após passou-se a Ordem do Dia, 

apresentando o Senhor Presidente Ofício nº 29/2017, do SINSPPLA, no qual solicita reunião na 

presente data com os vereadores para tratar de atraso de salários dos servidores, diárias e outras 

pendencias que ocorrerem no momento. Após encaminhou para a Comissão de Constituição e 

Justiça os seguintes requerimentos: Requerimento nª 059/2017, de proposição do Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro que requer a Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de 

Educação providencias necessárias para reposição de lâmpadas e ventiladores na Escola Belarmina 

Soares, neste município; Requerimento nº 060/2017, de proposição dos Vereadores Denilson 

Rodrigues Amorim, Raimundo Ribeiro da Silva e José Sandeney Marques Monteiro que requer a 

Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de Administração providencias para iluminação dos 

Bairros São Francisco, Boa Esperança, Centro e Alto Pará, nesta cidade; Requerimento nº 

061/2017, de proposição dos Vereadores Denilson Rodrigues Amorim, Raimundo Ribeiro da Silva e 

José Sandeney Marques Monteiro que requer a Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de 

Administração providencias para iluminação dos Bairros Aparecida e Otobelli, nesta cidade; 

Requerimento nº 062/2017, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira da Silva que requer 

providências para conseguir um coveiro e zelador para o Cemitério Josefa Maria Silva Mesquita, na 

Vila Bela Vista, km 221; e Requerimento nº 063/2017, de proposição dos Vereadores Marcelo 

Wilton Rodrigues Leal e José Sandeney Marques Monteiro que requer seja oficiado ao Delegado 

de Polícia Civil e ao Comandante do Destacamento da Polícia Militar, para que tomem 

providências necessárias tendo em vista o fato de adolescentes, jovens e adultos empinando 

motos de maneira irresponsável nas ruas de nossa cidade, principalmente em frente da cidade, 

sendo, portanto necessário aumentar o policiamento ostensivo e ações investigativas que possam 

identificar e punir aqueles que, todos os dias têm trazido perigos aos munícipes e a si próprios. O 

Vereador Marcelo Leal, a pedido do Senhor Presidente fez a leitura do Projeto de Lei nº 252/2017. 

Que “Dispõe sobre autorização a Prefeitura Municipal de Placas aderir ao Programa Nacional 

Minha Casa Minha Vida – MCMV e dá outras providências, determinando o Senhor Presidente 

encaminhamento as Comissões competentes; apresentou ainda Projeto de Resolução nº 

024/2017, que Dispõe sobre a criação de Comissão Mista de Vereadores para revisão ampla do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Placas e dá outras providências; e Projeto de 

Resolução nº 025/2017 que Dispõe sobre a criação de Comissão Mista de Vereadores para revisão 

ampla da Lei Orgânica do Município de Placas e dá outras providências. Após o Senhor Presidente 

colocou em votação uma a uma as atas da 22ª, 23ª e 24ª Sessões Ordinárias, sendo aprovadas por 

unanimidade. Após observando não haver nada mais a tratar, convidou vereadores para reunirem-

se após o encerramento da Sessão, 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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