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ATA DA VIGÉSSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA
LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos trinta 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, Projetos de
Resolução e Projetos de Lei e tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora
pelo Vereador Werles Santos Silva-SD – Presidente em exercício, Vereador Marcione Rocha
Ribeiro-DEM - Vice-Presidente em exercício e Marcelo Wilton Rodrigues Leal - Primeiro secretário
em exercício. Presentes os Vereadores José Ferreira de Carvalho-PT, José Sandeney Marques
Monteiro-DEM, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB, Nelson Fetisch-SD e Vilmar Ferreira da Silva-PSC.
Às dez horas e quinze minutos o Presidente em exercício declarou aberta a Sessão,
cumprimentando e agradecendo as pessoas presentes. Realizou inscrição para o uso da tribuna
pelos Vereadores, concedendo-a ao Vereador José Ferreira de Carvalho. Este cumprimentou
Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu por mais essa semana que se inicia e por esse dia de
trabalho. Informou que esteve visitando as comunidades na Vicinal do Cento e quarenta,
Cachoeirinha, Fortaleza e Sombra Santa, acompanhado da nova Diretoria do Partido dos
Trabalhadores, fazendo novas filiações, citando ter trazido para o Partido dos Trabalhadores o exvereador Feliciano Uchoa (Leão), desejando boas vindas, sendo acolhidos muito bem pela
comunidade Sombra Santa, agradecendo pelo apoio e recepção naquela vicinal. Mencionou que
estiveram na Casa da coordenadora da escola Santa Rita de Cássia, a qual citou dificuldade com os
contratados, tendo em vista que todos são contratados e alguns estão sem receber há noventa
dias e o esposo da servente fez uma cirurgia de coração, pai de família e com dificuldade e a
esposa trabalha na escola, mas está com noventa dias sem receber pagamento, lamentando pela
situação, não só dessa servente, mas de todos os contratados que estão com os pagamentos
atrasados, lamentando pelo sofrimento que estão passando, pelas dificuldades e pelo tratamento
que o governo está dando aos funcionários. Desejou boa semana a todos, e agradeceu. O
Presidente em exercício registrou a presença de moradores da Vicinal cinquenta e oito, do vicePrefeito Beto Dantas e do amigo Wilian e passou a palavra ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro.
Na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes, destacando a
presença do amigo “cabeça” e companheiro que preside a comunidade na Cinquenta e oito e
moradores do Lote Dez. Parabenizou a igreja Assembleia de Deus pelo 25º Congresso do Círculo
de Oração que aconteceu no final de semana, sendo uma belíssima festa, na qual participou no
sábado. Parabenizou ainda os Vereadores José Sandeney e Werles Santos, proponentes do
Requerimento que gerou Audiência Pública que ocorreu na última sexta-feira, quando foi tirado
direcionamento e passos importantes para o município no que se refere a Celpa. Referiu sobre a
energia na vicinal da sessenta, onde está havendo necessidade de se colocar máquina, convidando
os vereadores para marcar uma reunião no início da semana para conversar com os moradores e
verificar a respeito do projeto Luz para todos, verificar as pessoas que estão contempladas, as que
não estão incluídas nesse projeto e o que precisa ser feito para que a empresa não saia da
localidade sem que todos os moradores sejam contemplados com a eletrificação rural,
mencionando que vereadores estiveram em Altamira na semana anterior, brigando pela liberação
nas localidades que ainda não foram contempladas, lembrando ter sido colocado na audiência,
onde pessoas de várias vicinais estiveram presentes, ressaltando que a audiência não tinha esse
direcionamento, mas contribuiu para o esclarecimento de vários pontos. Requereu verbalmente a
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realização de audiência pública para discutir o IPTU no município, pois a comunidade não está
entendendo, em algumas situações a Lei está sendo interpretada de forma errada, de modo que
irá requer essa audiência com o setor de terras e advogados que responde pelo Departamento
para que possa explicar a comunidade placaense para que possa entender a cobrança e também
reivindicar seus direitos, esperando que possa ser realizada o mais breve possível. Referiu sobre a
energia fornecida pela CELPA, sendo uma das mais caras, deparando-se pela manhã com uma
fatura na porta de sua residência no valor de setecentos reais, dizendo ser o presente que recebe
na segunda-feira, situação que muitos cidadãos estão passando por “esse furto da rede CELPA” e a
audiência foi muito importante. Desejou uma ótima semana a todos, que seja de paz e trabalho, e
agradeceu. O Presidente em exercício registrou a ausência dos Vereadores Gilberto Matias, Evaldo
Machado e Denilson Amorim por motivo de força maior e passou a palavra ao Vereador Marcelo
Wilton Rodrigues Leal. Na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas
presentes, destacando a presença do Vice-Prefeito e do amigo Crésio, Presidente do Conselho do
FUNDEB. Parabenizou os vereadores autores do requerimento que requereu a audiência pública
sobre Iluminação Pública, frisando a excelente oportunidade que tiveram na audiência, efetivando
o verdadeiro trabalho desta Casa, aproximando a população da resolução dos problemas quando
eles não cabem aos vereadores, dando um passo importante, ressaltando que alguns achavam
que iriam resolver os problemas individuais, mas esses problemas se resolvem no atendimento,
sendo o foco da audiência pública os problemas que envolvem a todos, nesta e na da Segurança
Pública e outras que acontecerão, como a proposta pelo Vereador Marcione, solidarizando e
aproveitando para estender a pauta, para além do IPTU tratar da titulação de terras, pois são dois
problemas que afligem a população, tendo em vista que a maioria dos títulos ainda não foram
emitidos e os que foram sem nenhum controle nesse processo e o IPTU que está havendo
problemas no cálculo. Informou ter entregue ao pessoal da CELPA a Lei que trata sobre a CIP e
não sabiam que tem isenção para a zona rural de até cem kWh, dizendo que estavam fazendo
conforme entendimento deles, não conforme foi aprovado por essa Casa, parabenizando os
vereadores e solidarizando com o entendimento do Vereador Marcione com a iluminação pública
com a Prefeitura. Confirmou que nos dias treze e quatorze estará no município a caravana do pro
paz, uma emenda do Deputado do PSC, Dr. Jaques, para tratar sobre cidadania e saúde, sendo
disponibilizado emissão de RG, CPF, fotos, atendimento jurídico, atendimento médico, informando
que a Câmara cedeu o espaço, a Prefeitura firmou parceria, porém não será emitido Carteira de
Trabalho, tendo em vista que o Ministério do Trabalho cancelou, pedindo aos vereadores que
divulguem nas suas bases para conseguir parceria para trazer o povo. Informou que haverá serviço
médico nesses dois dias na especialidade do coração, informando que já no próximo dia dois
estará no município, atendendo no hospital, pois é especialista em coração e atenderá no hospital.
Desejou a todos bom retorno e boa semana de trabalho, e agradeceu. O Presidente em exercício
registrou a presença do Secretário de Agricultura e o Presidente da Comunidade Lote Dez e passou
a palavra ao Vereador Nelson Fetisch. Na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes.
Referiu sobre atraso nos pagamentos, a respeito do que está sendo cobrado, assim como acredita
os vereadores também estão sendo cobrados, lamentando pela situação dos funcionários, muitos
que ganham um salário mínimo ficar três meses sem receber, mencionando que ouviram de uma
funcionária do hospital que chegou na residência de outra e a criança chorando com fome e não
tinha se quer leite para oferecer, tendo esta funcionária confessado que chorou junto com a
criança porque também não podia ajudar, já que também estava com o salário atrasado.
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Lamentou por pessoas, pais de família, deixam suas casas para cumprir seus horários de trabalho e
passando por necessidade, mas cumprindo com seu dever, questionando por que a administração
não cumpre seu dever, manifestando sentir-se envergonhado, pois na época de campanha
divulgou o nome da Prefeita, pediu votos dando a palavra que seria um governo de
responsabilidade, lamentando por não está sendo, não estando de forma nenhuma contente com
a situação que está vendo no município, citando que o comercio local está em crise, pois boa parte
depende dos salários dos funcionários, mencionando que as serrarias estão parando devido ação
do IBAMA, a agricultura não está bem e o certo seria o pagamento da Prefeitura, que também
está em crise, devido ao número de funcionários que não consegue pagar. Mencionou que o
comercio não está vendendo mais no crédito para a Prefeitura, dizendo ser vergonhoso para os
vereadores que apoiaram esse Governo e hoje sendo cobrados na rua, mencionando que os
vereadores andaram de mãos dadas, tentando ajudar o governo para que as coisas funcionem,
acreditando que algumas medidas devem tomar, estando disposto tomá-las para que as coisas se
ajustem e voltem a funcionar, mencionando que o comércio está cortado e funcionários em
atraso, tendo conhecimento que o FPM deu uma reduzida há alguns meses, mas a administração
deve ter responsabilidade e trabalhar com aquilo que tem. Citou ter estado na sexta-feira na
garagem vendo a situação das máquinas e conforme colocado pelo Vereador Marcione da
necessidade de máquina na Vicinal da Sessenta, tendo sido procurado pelos moradores também e
entrado em contato com o Secretário de Infraestrutura, Sr. Maxweel Brandão e não tem
nenhuma máquina a disposição, funcionando no município, todas estão paradas, filmando onze
equipamentos entre máquinas, caminhões e caminhonetes, alugadas e paradas, mencionando ter
informação de uma patrol parada no Lote Dez por mais de sessenta dias e um trator de esteira no
Panorama, alugado e por mais de sessenta dias, parado, questionando se não existe recurso para
consertá-las, o que acredita ter e para abastece-las, mas não havendo é de acordo que se devolva
aos seus donos, ratificando que são onze equipamentos parados e todos sendo pagos, conforme
documentação de pagamento e paradas. Enfatizou já haver dito não ser contra alugar máquinas,
pois se trabalhando está beneficiando uma vicinal ou outra e as vicinais precisam, pois tem poucas
feitas, contestando quando alguém fala que tem várias vicinais feitas, tendo conhecimento de seis
vicinais na Transamazônica que foram feitas e mais uma na região do Novo Paraíso e outra feita
em parceria com Rurópolis, num total de trinta e oito vicinais que há no município. Falou que com
todas essas máquinas paradas daria para ter feito vinte ou mais vicinais, estando finalizando o
verão e se procurar uma máquina funcionando não tem. Solicitou os vereadores que após a
Sessão permaneçam na Casa para uma reunião, enfatizando que mesmo sendo base do governo,
não devem ser base de coisas erradas, devendo verificar a respeito dessas máquinas alugadas e a
firma que está recebendo, pois tem por obrigação coloca-las para funcionar, mencionando que
tem um valor alto de auto peças e não vê máquinas arrumadas, mas todas paradas, acreditando
que os senhores vereadores tem ciência a respeito do que está falando, mencionando que tem
tentado ao máximo ajudar, dar oportunidade para que se ajustasse para fazer melhorias de
estradas vicinais, sendo de opinião que ou essas máquinas trabalham ou sejam devolvidas de
imediato para o dono, pois o município não pode pagar por máquinas que não estão tralhando,
mencionando que talvez os valores que estão pagando essas máquinas paradas, daria para pagar o
décimo terceiro salário dos servidores, ressaltando que a Prefeita fez reunião com os funcionários
e disse que não pagará, o que disse não acreditar ser verdade que não pagará, pois tem
vereadores cientes e tomarão atitudes a respeito, pois deve ser pago, tendo em vista ser garantido
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em lei, é direito dos funcionários e disse que não irá se acovardar diante da situação,
mencionando que se fizer economia de máquinas alugadas e auto peças dará para resolver ao
menos parte dessa situação com os funcionários, que alguns estão passando fome, e agradeceu.
Em seguida foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou a
Mesa Diretora e agradeceu a Deus por estar nesta Sessão Ordinária. Cumprimentou os vereadores
e pessoas presentes, destacando a presença do Vice-Prefeito, Presidente do Lote Dez e Edson
Azevedo. Parabenizou a Secretaria de Saúde pela caminhada e minimaratona organizada no
fechamento do outubro rosa. Parabenizou ainda os servidores públicos pelo dia comemorado no
último sábado, sendo do conhecimento de todos que não tem muito o que comemorar, em
virtude do descaso, pelo salário atrasado. Registrou a realização de Audiência Pública a respeito de
iluminação pública, lamentando por ter iniciado com duas horas de atraso, tendo em vista atraso
do Pessoal da Celpa, porém disse que saiu com a sensação de dever cumprido, mesmo sabendo
que as demandas seriam mais individuais, porém disse ter sido proveitosas, pois o executivo da
CELPA ficou sabendo da realidade que se encontra o município com relação ao serviço prestado
pela empresa no município e se comprometeu nos próximos vinte e cinco dias trazer equipe para
atendimento individual, ficando satisfeito com o resultado, agradecendo ao presidente desta Casa
por ter cedido o espaço, dizendo ser este o trabalho do Vereador, trazer informação a população.
Informou que a audiência sobre Segurança Pública acontecerá no dia vinte e quatro de novembro,
devendo ser realizada em outro local, depois do almoço. Ressaltou ter sido importante essa
reunião, pois muitas coisas precisam acontecer, os moradores trouxeram suas demandas,
devendo providenciar a expansão da energia na cidade, pois há áreas não atendidas. Registrou
realização de futsal que aconteceu no final de semana, parabenizando as equipes que passaram
para as semifinais, convidando todos para participar no próximo final de semana, com equipes do
município e convidadas de outros municípios. Solidarizou-se com as palavras do Vereador
Marcione Rocha sobre IPTU e terras, parabenizando pela ideia para realização de audiência
pública para tratar sobre o assunto, juntamente com o pessoal desse setor para esclarecer
dúvidas. Informou que nos dias treze e quatorze haverá atendimento nesta Casa e no posto de
saúde, uma emenda de Deputado Estadual do PSC que trará atendimento médico a população e
emissão de documentos. Ao Vereador Nelson Fetisch disse ficar triste quando um vereador de
base usa a tribuna falar a respeito da situação exposta, mas feliz por vê que estão acordando, pois
essas situações estão acontecendo há algum tempo, solidarizando com a ideia do vereador. Disse
também ter feito essa investigação sobre equipamentos e máquinas, mencionando que há
funcionários contratados que recebe um salário mínimo e estão com dois ou três meses de
salários atrasados e nos últimos três meses uma empresa chamada Amaris já ganhou mais de
seiscentos mil reais de pagamentos feitos pelo Executivo Municipal de máquinas e equipamentos
alugados, sendo somente no mês de setembro, cento e setenta e seis mil reais, vendo a
preferência do Executivo para com os seus munícipes, preferindo pagar máquinas alugadas do que
pagar os funcionários que estão trabalhando oito horas por dia nos vários setores do município, e
o papa-lixo que custa mais de quarenta mil reais ao mês, situação que deve-se tomar providencias,
pois prefere pagar as empresas e não pagar os funcionários, o que considera imoralidade com a
população. Mencionou que nesta Casa não tem vereador vagabundo, como ouviu em mensagem
que secretário falou por estar querendo tumultuar, cassando Prefeita, ressaltando que não quer
cassar prefeita, mas que as coisas andem de modo correto, que os recursos sejam aplicados em
seus devidos fins, solidarizando com o Vereador Nelson, assim como a população, que está
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esperando providencias, as quais devem tomar. Mencionou que falta novembro, dezembro e o
décimo terceiro e tem funcionários que estão com três meses de atraso, restando apenas dois
meses para entrar recurso, sendo mais de quatro milhões para serem pagos somente na
educação, tendo certeza, através de dados, que funcionários efetivos não vão receber dezembro e
o décimo e em quanto Casa deve tomar providências, não para afastar ninguém, mas para o bem
comum da população placaense, pois os recursos que entram é para ser aplicado no município e
não tem uma escola reformada ou pintada pela Secretaria de Educação ou Executivo e o recurso
da educação entra e dá mal para pagar a folha de pagamento, mesmo depois de economia de
aproximadamente quatrocentos mil reais com a aprovação do novo PCR. Falou não está
polemizando, mas quer atitude, transparência com a população, pois está um descaso, tendo o
vereador razão quando fala que máquinas paradas devem ser devolvidas, pois nos últimos três
meses foram pagos mais de seiscentos mil. Em aparte o Vereador Nelson falou que o grande
problema é que não trabalharam, pois se estivessem pagando e trabalhando teria seu apoio, pois
beneficia o município, mas sendo pago e não tendo nenhum proveito para o município,
beneficiando somente os donos das máquinas. Finalizando o Vereador José Sandeney agradeceu
as pessoas presentes e pela oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da
Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do
presidente do PSC. Parabenizou os Vereador Nelson e José Sandeney pelos seus pronunciamentos,
dizendo que vê o clamor da população placaense, sofrendo. Disse achar desumano o que a
comunidade vem passando. Disse ter sido eleito para verificar e fiscalizar, achando complicado,
pois essas empresas que vem para o município e tem mais prioridade que o ser humano e
achando que a garagem é deposito de maquinários velhos que não traz resultado para a
comunidade. Mencionou que próximo ao posto há um trator parado, praticamente desde o início
do mandato, mas sugeriu que vejam no portal da transparência o valor que está ganhando para
ficar parado, sugerindo que os vereadores façam uma caravana para verificar onde trator de
esteira fez estrada no município e quanto já ganhou. Ressaltou parabenizar a Senhora Prefeita
quando faz um bom trabalho, citando no entanto que patrol ficou sessenta dias para fazer quinze
quilômetros de estrada e está há oito dias parada na sua vicinal quando foi para fazer estrada que
está sujeito a capotar um carro e matar aluno, questionando pelo compromisso do governo e por
causa de uma faca, que se tivessem liberado teria buscado, pois os mecânicos estão parados, pois
só tem máquinas velhas e tendo sido investido quase um milhão de reais em peças, quando só
tem uma patrol trabalhando, valor que daria para comprar uma patrol nova só com o dinheiro das
peças, dizendo ser complicado e que as coisas não estão boas. Disse que não havia usado mais a
tribuna por vergonha, mas juntos devem verificar onde essas máquinas que estão ganhando esse
absurdo de dinheiro estão trabalhando, fazer um trabalho em parceria e deixar de “tampar o sol
com a peneira”. Desculpou-se pelo desabafo, pois é fiscal e é desumano o que vem acontecendo,
e agradeceu. Após manifestou-se o Presidente em exercício, Vereador Werles Santos Silva,
falando que desde que assumiu o mandato vem acompanhando a realidade que o município vem
vivendo. Mencionou que na semana passada foi procurado por funcionários, assim como outros
vereadores, que ganham um salário mínimo e estão com três meses de salários atrasados e foram
procuradas por pessoas do Executivo para assinar carta de demissão como se o funcionário
estivesse pedindo demissão do emprego, lamentando por chegar a essa situação. Referiu sobre o
Programa Luz para Todos na Vicinal da Sessenta, tendo sido procurado por moradores da vicinal
tendo em vista está necessitando do trabalho de uma carregadeira para dar assistência para que a
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empresa execute a obra, lembrando ter reunido com a Senhora Prefeita, representante da
empresa e vereadores e a gestora garantiu dar assistência, o que não tem acontecido, enquanto
ouve que onze maquinários estão parados e quando precisa de um não tem. Mencionou que
maquinários passaram na Vicinal 235 sul sessenta dias, tendo trabalhado apenas dez, conforme
informado pelo Vereador Nelson, que também informou sobre máquina parada há mais de
noventa dias na garagem. O Vereador Werles informou que a Vicinal 235 sul, próxima a cidade,
mas no período do inverno os moradores têm que mudar para a cidade para que os filhos possam
estudar, devido a situação da estrada. Mencionou que no período do inverno não é possível
executar obras em estradas vicinais, manifestando preocupação, tendo em vista que a partir desta
quarta já é novembro e esse trabalho ainda não foi executado. Referiu sobre Audiência Pública
sobre iluminação Pública, a respeito do que vereadores vinham sendo bastante cobrados,
ressaltando a importância, pois foi esclarecido sobre a responsabilidade da Celpa e do Município
com relação ao assunto. Questionado por cidadão presente a respeito da iluminação pública o
Vereador José Sandeney esclareceu que a Celpa recolhe e repassa para a prefeitura que não está
fazendo o trabalho como deve. O Vereador Marcelo esclareceu que pessoas da comunidade
somente podem se manifestar através de oficio, o que será avaliado de acordo com a
representatividade, podendo os Vereadores esclarecer dúvidas após a sessão. Prosseguindo o
Vereador Werles parabenizou a equipe da saúde pela caminhada do outubro rosa, com grande
participação de funcionários da saúde e população, quando aconteceu maratona. Parabenizou
ainda a rodada que aconteceu na quadra Carlos Lázaro e as equipes que avançaram para a
semifinal, sendo: Arcenal, Atlético Júnior, equipe de Uruará, da associação união, Impacto,
Olímpia, de Rurópolis e Ajax. Após o Vereador Marcione usou a palavra para referir sobre
operação do IBAMA, tendo esta Casa se reunido com o órgão, mencionando ter deixado mais de
cem famílias desempregadas e que na operação na serraria do senhor conhecido por tatu e em
conversa com o Sr. Tiago que comandava a operação viu uma caçamba de Beleterra, que veio a
mando do Prefeito Macedo que requereu madeira apreendida para fazer pontes, escolas,
cobertura de escolas, tendo questionado a razão dessa madeira não ficar no município, tendo em
vista que há várias pontes, pinguelas e barracões de comunidades para serem construídos, tendo
sido muitas toras apreendidas no município, informando que fará oficio direcionado a este
funcionário do órgão, solicitando o apoio dos Vereadores e da Senhora Prefeita requerendo as
toras e madeiras serradas para nosso município para que não vá para outros municípios. O
Vereador Nelson lembrou situação ocorrida há tempos atrás, quando a madeira ficou no
município, dizendo ter faltado o Secretário fazer a apreensão, pois se tivesse feito não teria como
outro município requerer, ficando toda no município. O Vereador José Sandeney falou que a
população nas redes sociais cobrou muito a participação dos Vereadores, porém disse que se o
Secretário de Meio Ambiente tivesse feito a parte dele, teriam conseguido a madeira para o
município, dizendo que há situações que os vereadores ficam de pés e mãos atadas, pois tem o
Poder Executivo e a Secretaria de Meio Ambiente, mas se tivessem solicitado o apoio dos
Vereadores teriam ajudado, dizendo porém que devem ter um foco, não querer abraçar todas as
coisas. O Vereador Raimundo lembrou que fato ocorrido anteriormente toda a madeira
apreendida ficou sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, acreditando que agora
também deveria ficar no município, considerando que há várias obras que necessitam ser
construídas, devendo verificar um meio para que a madeira que ainda está no município,
permaneça. Após passou-se a Ordem do Dia, encaminhando o Senhor Presidente para a Comissão
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de Constituição e Justiça o seguinte: Requerimento nº 064/2017, de proposição do Vereador
Vilmar Ferreira de Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao secretário Municipal de
Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal do Arrependido, dos ramais e
chacareiros, na mesma vicinal e o piçarramento das ladeiras, neste município; e Requerimento nº
065/2017, de proposição dos Vereadores José Sandeney Marques Monteiro e Werles Santos Silva
que requer a Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de Educação, providências necessárias
com relação aos equipamentos e materiais entregues pelo PDRS XINGU (Plano de
Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu – PDRS) no dia 29 de dezembro de 2016 ao
Centro de Integração de Formação e Qualificação dos Trabalhadores da Educação do Município de
Placas (Projeto nº 063/2015), onde hoje funciona a Escola Almirzinho, devendo os materiais
entregues serem instalados no referido local de funcionamento; Projeto de resolução nº
026/2017, que “Altera a Resolução nº 003/2004, transforma o cargo de Secretário Legislativo em
cargo de Diretor e cria o cargo de ouvidor da Câmara Municipal de Placas, e dá outras
providências” e Projeto de Resolução nº 027/2017, que “Regulamenta no âmbito da Câmara
Municipal de Placas, da Lei Federal nº 12.527/11 e dá outras providências. Após passou a parte
destinada a votação, passando o Senhor Presidente a palavra ao Vereador José Sandeney Marques
Monteiro que na tribuna apresentou e defendeu o Requerimento nº 059/2017, que requer a
Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de Educação providências necessárias para a reposição
de lâmpadas e ventiladores na Escola Belarmina Soares, neste município. Discutido, foi o
requerimento aprovado por unanimidade. O Vereador Raimundo Ribeiro da Silva apresentou na
tribuna Requerimento nº 060/2017, de proposição sua e dos Vereadores Denilson Rodrigues
Amorim e José Sandeney Marques Monteiro, que requer a Prefeita Municipal e Secretária
Municipal de Administração, providências para a iluminação dos Bairros São Francisco, Boa
Esperança, Centro e Alto Pará, nesta cidade; e Requerimento nº 061/2017, de proposição sua e
dos Vereadores Denilson Rodrigues Amorim e José Sandeney Marques Monteiro, que requer a
Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Administração, providências para a iluminação dos
Bairros Aparecida e Otobelli, nesta cidade. Colocado em discussão. Manifestaram-se a respeito os
vereadores José Sandeney, Marcelo, Marcione e Raimundo. Colocado em votação os
requerimentos nº 060 e 061/2017. Aprovado por unanimidade. O Vereador Vilmar Ferreira da
Silva apresentou Requerimento nº 062/2017, que requer providências para conseguir um coveiro
e zelador para o cemitério Josefa Maria Silva Mesquita na Vila Bela Vista, km 221, neste município.
Colocado em discussão. O Ver. José Sandeney opinou que seja contratada uma pessoa para cuidar
da limpeza da comunidade que faça o trabalho de coveiro, quando necessário. Colocado em
votação. Aprovado por unanimidade. O Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal apresentou
Requerimento nº 063/2017, de sua proposição e do Vereador 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. Na tribuna solicitou que seja encaminhado também ao Conselho Tutelar.
Colocado em discussão. Manifestaram-se os Vereadores Raimundo e José Ferreira. Colocado em
votação. Aprovado por unanimidade. Após passou a apreciação em primeiro turno o Projeto de
Lei nº 247/2017, que Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá outras providências. O
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Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal apresentou Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, conjuntamente com a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento favorável pelo
prosseguimento da tramitação do projeto de lei. O Parecer não gerou discussão, sendo aprovado
por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de lei. Discutido, foi o projeto aprovado por
unanimidade. Após passou a apreciação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 252/2017, que
“Dispõe sobre a autorização da Prefeitura Municipal de Placas aderir ao programa Nacional Minha
Casa Minha Vida – MCMV e dá outras providências”. O Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal
apresentou Parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável pelo prosseguimento da
tramitação do projeto de lei. O Parecer não gerou discussão, sendo aprovado por unanimidade.
Colocado em discussão o projeto de lei. O Vereador José Sandeney manifestou preocupação com
o local onde serão construídas para que não haja riscos e que seja contratada mão de obra local; o
Vereador José Ferreira ressaltou a importância desse projeto, assim como o MCMV rural; o
Vereador Marcione Rocha esclareceu ser o projeto autorização para que a Prefeitura dê como
contrapartida um terreno e ressaltou ter havido problema com a área, havendo invasores no local,
devendo fazer a desapropriação, tendo em vista que o programa irá beneficiar pessoas
cadastradas há cerca de seis anos; O Vereador Nelson Fetisch observou que para escriturar é
preciso quitar, o que foi feito pelos então proprietários, que não deram baixa no INCRA e
perderam o documento, não conseguindo escriturar a área, podendo no entanto fazer a escritura
concessória, tendo em vista que o prazo para quitar já se encerrou; o Vereador José Sandeney
manifestou o interesse em acompanhar esse processo de famílias que serão beneficiadas para não
ter problemas futuros; o Vereador Marcione concordou que tenham acesso a essa relação de
pessoas que sejam beneficiadas, lembrando que na época em que estava sendo construídas,
foram levantadas algumas casas e a empresa decretou falência e as famílias perderam os projetos
e pessoas que estavam nessa relação, já possui casas, devendo se verificar; o Vereador Raimundo
lembrou que na época as casas seriam construídas no terreno da pessoa beneficiada, muitos tem
casas, outros venderam os terrenos; o Vereador Marcione falou da necessidade de verificar se a
área oferece estrutura de qualidade, devendo acompanhar e que possam fiscalizar a execução da
obra, com o que concordou o Vereador José Sandeney tendo em vista que são cinquenta casas, de
modo que a área tende a crescer; e o Vereador Vilmar informou que somente entrará outra
pessoa na vaga se a cadastrada faleceu ou foi embora, concordando que deve-se verificar a área.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após colocou em apreciação Projetos de
Resolução, solicitando o Senhor Presidente a dispensas de parecer, com o que os vereadores
concordaram, colocando em apreciação o 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/Pa, e dá outras providências”. Colocado em discussão o projeto.
Manifestaram-se os Vereadores José Sandeney, Marcione e José Ferreira. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. Colocado em apreciação o 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/PA, e dá outras providências”. Colocado em discussão o projeto.
Manifestaram-se os Vereadores José Sandeney, Marcione, Marcelo, José Ferreira. Colocado em
votação. Aprovado por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente apresentou convite da Câmara
Municipal de Uruará para reunião que acontecerá no próximo dia primeiro de novembro para
tratar sobre CELPA, saúde e outros assuntos da região. Colocou em votação a ata da 25ª Sessão
Ordinária. Aprovada por unanimidade. Após observando não haver nada mais a tratar, agradeceu
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a Deus por mais um dia de trabalho e a todos que participaram, acompanhando os trabalhos desta
Casa, desejando um ótimo dia e uma boa semana a todos 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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