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

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 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 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. Apresentou a ordem do dia. 

Realizou inscrição para o uso da tribuna pelos Vereadores, concedendo-a ao Vereador Raimundo 

Ribeiro da Silva. Este, cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Informou que não 

aconteceu sessão na última segunda-feira tendo em vista que estiveram em Santarém 

participando de treinamento promovido pelo Senador Flexa Ribeiro, através do INTERLEGIS, sendo 

abordado temas de grande importância sobre a modernização das casas legislativas e sobre como 

tratar com a opinião pública, parabenizando toda a equipe do senador pelo evento. Informou que 

esteve, juntamente com equipe da CEPLAC de Placas e de Rurópolis, através de convite do amigo 

“cabeça” na Vicinal Cinquenta e oito, onde equipe da UFOPA esteve ministrando treinamento para 

os agricultores, principalmente para os produtores de cacau, tendo em vista ser uma região 

grande produtora, mas que talvez por não aplicar as técnicas de forma adequada não tem bom 

resultado,  parabenizando a equipe da UFOPA pelo treinamento. Mencionou ter recebido convite 

para no próximo dia sete de dezembro participar da entrega de duas patrois e cinquenta mil litros 

de diesel em Altamira, sendo de grande utilidade para o município para que possa avançar nos 

trabalhos de recuperação das estradas vicinais, tendo sido recuperada doze ou treze vicinais e 

com a chegada dessas máquinas e diesel poderá adiantar os trabalhos. Destacou luta dos Prefeitos 

de todo país e o Temer anunciou um repasse de dois milhões para os municípios, devendo nosso 

município ser contemplado, o que não resolverá a situação, mas irá contribuir para que algumas 

situações sejam resolvidas, esperando que seja concretizado esse repasse. Desejou um bom dia e 

uma boa semana de trabalho a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione 

Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Destacou ter participado 

de encontro de Vereadores em Santarém, onde estavam vereadores de toda a região e 

representou o município de Placas, juntamente com os Vereadores Raimundo, Denilson, Evaldo e 

o Presidente, Vereador Gilberto, sendo de grande importância para aprimorar os conhecimentos e 

sobre como conduzir os trabalhos no Poder Legislativo Municipal. Informou ter estado, 

juntamente com os Vereadores Marcelo e Werles na cidade de Uruará participando de reunião 

com vereadores daquele município e de Rurópolis, quando foi elaborado documento, que na 

última segunda-feira foi entregue em Belém, por Vereadores destes municípios ao Presidente da 

Assembleia Legislativa, Marcio Miranda e Deputados Estadual Eraldo Pimenta e Ilton Aguiar, 

solicitando a criação de um “trauminha”,  que consiste na contratação de um profissional 

ortopedista para atender esses municípios com as quebraduras de pequena complexidade, tendo 

em vista que hoje tem que levar para Santarém até mesmo por uma quebradura de braço, ficando 

o paciente esperando de dois a três meses e em alguns casos, sendo necessário quebrar 

novamente. Falou que com esse atendimento na região, conforme estudo feito pelo Estado, irá 
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desafogar o Municipal de Santarém e diminuir a espera por vaga no Hospital Regional. Mencionou 

que os vereadores deste município não puderam participar, mas assinaram o documento que foi 

protocolado. Referiu sobre Requerimento que será apresentado, juntamente com o Vereador 

Marcelo a respeito da cobrança de IPTU pela Prefeitura, sem identificação do usuário, não 

podendo comprovar que está sendo feito como documento e que o que pagou foi o de sua casa e 

também para discutir sobre a expansão da zona urbana, através de Audiência Pública com 

Departamentos da Prefeitura, Assessoria Jurídica para esclarecer a população a respeito, pois 

muitos dizem que não pagará, dizendo, no entanto que se o município não arrecadar continuará 

sem oferecer serviços. Falou que é preciso discutir o que será feito com esse recurso, de que 

forma será aplicado para que possa servir de incentivo para que a população placaense possa 

pagar o imposto. Mencionou haver reunido com o Secretário de Estado, o qual trouxe a notícia de 

oito pontes que serão construídas no município, citando que na última semana a Defesa Civil 

também esteve no município vistoriando outras pontes que serão construídas, tendo vários 

encaminhamentos de ações boas para o município e que muitos podem dizer que não passa de 

falácias, pois não acontecem, dizendo que na Administração Pública as coisas não acontecem da 

noite para o dia, mas não tem dúvida e medo de dizer que o mais breve possível coisas boas 

começarão a acontecer no município, pois a Prefeita tem estado incansavelmente buscando 

recursos e melhorias e prova é o que tem sido anunciado, como quatro quilômetros de asfalto, 

duas patrois e cento e cinquenta mil litros de diesel, o que irá contribuir para melhoria do 

município, acreditando que mesmo com a situação que se encontra o município, mas com a ajuda 

que o Presidente Temer está enviando irá conseguir fechar o ano pagando o pessoal, mesmo que 

não pague os fornecedores e trará contentamento para as famílias que prestam serviços pela 

Prefeitura Municipal, pois o dinheiro irá girar na cidade. Falou que as vezes os Vereadores são 

criticados, pois toda segunda fala que aconteceu ou irá acontecer, que o município ganhou isso ou 

aquilo e nada está acontecendo, dizendo não ter medo de falar que a Prefeita ganhou patrol, óleo, 

que pontes e asfalto virá, pois tem certeza e fé em Deus que essas ações e obras irão acontecer 

para a comunidade placaense ter melhor qualidade de vida, pois as coisas só acontecem com 

persistência, o que tem acontecido por parte da gestão municipal, esperando que tudo isso venha 

acontecer, pois é bom para o povo de Placas. Finalizando pediu a Deus uma semana de paz, 

abençoada, de trabalho, e que possam a curto prazo colher bons frutos, levando a melhoria da 

qualidade de vida da população placaense. Desejou ótima semana a todos, e agradeceu. Adiante 

foi a tribuna o Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes, destacando a presença do vice-prefeito e ex-vereador Celso Rodrigues. 

Parabenizou parte da Secretaria de Saúde que realizou o evento na última sexta-feira, 24, 

culminante ao Novembro Azul, que trata especificamente da saúde do homem, que ainda é 

rodeada de muitos tabus, parabenizando as pessoas que se empenharam na realização, 

procuraram parcerias para que realizassem um evento que pudesse lembrar os homens da 

problemática que os envolve, principalmente quanto a questão da próstata. Ressaltou ser  um 

evento importante, a nível nacional, lamentando por não ter visto nenhum representante  do 

primeiro escalão do governo, nem o de saúde e nem os demais, parecendo governo em fim de 

festa ou de mandato, onde as coisas estão se atropelando e cada um no seu galho, o que disse não 

ser bom, pois é um evento importante e precisa que o governo esteja articulado para que as 

coisas aconteçam de maneira adequada, mencionando que o Secretário de Saúde justificou sua 

ausência devido a problemas de saúde, mas o evento foi realizado, agradecendo a equipe que 
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estive à frente e realizou um excelente evento, principalmente na parte de atendimento, sendo o 

comparecimento melhor que no Outubro Rosa, pois os homens estão quebrando esse tabu e 

procurando se precaver de doenças. Espera que nos próximos eventos o governo se articule 

melhor para dar mais apoio as pessoas que estão no dia a dia trabalhando nas Secretarias e que 

precisam de mais apoio dos chefes e secretários para que as coisas aconteçam. Informou que o 

governo já começou a publicar as licitações para o próximo ano, tendo encontrado duas 

publicações do mesmo objeto com datas diferentes, de gêneros alimentícios e material de 

escritório, publicadas nos dias dezessete e vinte e quatro de outubro. Falou que o governo está 

fazendo seu planejamento, porém colocando a “carroça na frente dos bois”, tendo em vista que o 

orçamento foi enviado para esta Casa agora, questionando como irá licitar algo que tem a ver 

como orçamento, sem que este esteja aprovado, ressaltando que irão discutir, à  luz do PPA, que 

junto com o orçamento são os dois melhores instrumentos de planejamento financeiro que o 

município dispõe, sendo o PPA para os próximos quatro anos e para o próximo ano a LOA, os quais 

estão tramitando nesta Casa e não poderão declarar recesso sem que antes votem e precisam 

olhar o orçamento, discutir as peças orçamentárias, a distribuição de recursos pelas secretarias, 

como esses recursos serão investidos, observando que orçamento é planejamento, devendo 

indicar onde querem recursos, citando como exemplo o caso da agricultura, do esporte, devendo 

chamar o responsável pela secretária de finanças para discutir e alocar recursos, lembrando que 

anteriormente era pouco recurso para a agricultura e precisam fazer comparação dos orçamentos 

anteriores porque uma área tão importante no município não pode ficar vivendo de migalhas e 

não ter condições de fazer investimento em uma área que é a base produtiva da população. 

Referiu sobre o PCR aprovado em julho, dizendo que até hoje não existe na prática, que foi 

implantado os salários, mas os servidores não passaram por nenhum processo de enquadramento 

que tem que haver, todos os servidores devem ser enquadrados de acordo com a Lei, no aspecto 

técnico, com Portaria, Decreto, devendo organizar a vida funcional do servidor para que lá na 

frente não tenha problemas, lembrando que teve mudança de nomenclatura de cargo, cargo 

transformado em função e é preciso essa regulamentação para que o servidor concursado no ano 

de 2007 tenha segurança jurídica daqui por diante, precisando ser criado uma comissão de 

enquadramento com funcionário da educação e participação do sindicato, do governo e se 

possível deste Casa para acompanhar esse enquadramento. Mencionou que esse governo tem 

anunciado muitas coisas e os vereadores têm embarcado nesses anúncios, levando aos eleitores 

de obras que virão para o município, mencionando que a população já começa a cobrar pelas 

obras, dizendo que precisam ter cuidado, pois quando viajam para Belém ou Brasília lhes 

prometem muitas coisas e acabam caindo no conto do vigário, destacando o caso de quatro 

quadras e poços artesianos que anunciaram e não vieram e agora são cobrados. Disse ter um 

ceticismo muito grande com obras que vem de cima, que anunciam, dão um cheque grande e na 

hora de operacionalizar o governo tenta e o próprio ministério que garantiu ou o governo estadual 

poda. Disse que torce para que as coisas aconteçam, nem sempre acontecendo, algumas vezes, 

pela dificuldade do próprio município em acessar esse recurso, tendo em vista que não é fácil 

limpar o município no CALC, pois não é só a dívida previdenciária, mas convênios, como o da Caixa 

do ano de 1998, questionando como se resolve uma situação dessa, não sendo fácil acessar esses 

benefícios, pois se fosse outros prefeitos teriam feito e o município teria várias obras realizadas. 

Falou que acredita nas obras, mas tem um pouco mais de ceticismo e não anuncia até que esteja 

concreto, ressaltando que o que é concreto no município é o que vem do Belo Monte, lembrando 
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que quando foi secretário no governo anterior por três anos, conseguiram muitas coisas, tanto 

que muitos diziam que o Belo Monte é quem estava sustentando o município, dizendo ser na 

verdade o que está mais próximo e concreto, porque o que vem do Governo Federal e 

principalmente do Governo Estadual é para “inglês ver”, devendo aguardar e esperar acontecer 

para anunciar para não correr o risco de passar por mentiroso. Enfatizou não ser crítica ao 

governo municipal que tem ido atrás das obras, mas o cuidado que tem de ao anunciar, se 

certificar de que todas as condições estejam dadas para que o recurso seja liberado. Lembrou que 

no PAR conseguiram quatro creches, duas quadras e quando o dinheiro entrou na conta, 

anunciaram e mesmo assim terminou o governo sem conseguir iniciar duas dessas obras, o que 

parece ter o atual governo conseguido reativar para iniciar, sendo grande dificuldade iniciar e 

terminar obras públicas, manifestando preocupação, mas torcendo para que as obras saiam, 

porém muito apreensivo para que as coisas sejam anunciadas e sejam efetivadas na prática para 

que consigam acessar todas as benfeitorias para o município que é tão carente e que precisa que 

as coisas aconteçam.  Lembrou que faltam apenas três sessões para o recesso legislativo e o 

orçamento tranca a pauta, devendo ter cuidado com o orçamento e com o PPA, mencionando que 

oitenta por cento do orçamento é reserva de contingencia, ou seja, o governo pode trocar peça 

orçamentária sem consultar a Câmara Municipal, devendo discutir para que no próximo ano possa 

ter ao menos um planejamento mais adequado, para que possa ter dias melhores, o que acredita 

e a população precisa, que as coisas aconteçam como deve acontecer. Desejou a todos uma 

excelente semana de trabalho, com paz e sucesso, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador 

José Sandeney Marques Monteiro, quando agradeceu a Deus pela oportunidade de estar mais 

uma vez falando ao público presente. Cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Solicitou a 

retirada da pauta o Requerimento nº 065/2017, de proposição sua e do Vereador Werles Santos 

Silva tendo em vista que passou três sessões e não há necessidade de se votado, tendo em vista 

que já fez denúncia ao Instituto de Avaliação e ao Ministério Público Federal a respeito da matéria. 

Parabenizou as pessoas que organizaram o evento Novembro Azul e as pessoas que participaram 

na última sexta-feira da culminância, ressaltando ser evento de grande importância, realizado em 

todo o Brasil, sendo realizado maratona e mais de quinhentos atendimentos no Hospital Municipal 

de homens, provando que estes estão começando a se preocupar com a saúde, pois querem ter 

vida longa. Parabenizou o Poder Executivo pelas duas patrois conquistadas no Belo Monte, 

informando que na próxima semana acontecerá a defesa na Câmara Técnica, devendo ser 

aprovada, máquinas que irão beneficiar o município que possui mais de trinta e oito vicinais, 

somando mais de dois mil quilômetros de estradas vicinais, o que significa menos máquinas 

alugadas dentro do município, concordando com o Vereador Marcelo quando diz que a única 

fonte segura de investimentos no município é o Consórcio Belo Monte, tendo em vista que pouco 

acontece no município, tendo sido liberado combustível no governo do Leonir e agora sendo 

liberado duas patrois e diesel, ratificando que serão menos máquinas alugadas no município, 

tendo em vista que a empresa AMARIS recebeu no mês de outubro do município mais de cento e 

sessenta mil reais, com o que preocupa-se pelo Executivo dar mais importância ao pagamento de 

duas caminhonetes, um micro-ônibus para a área da saúde, um papa lixo, um trator e uma 

retroescavadeira e deixar os funcionários sem pagamento, o que pode não chegar a três meses, 

porém disse que tem funcionários que foram demitidos e estão com três a quatro meses de 

salários atrasados e secretários demitidos que chega a três meses, sendo demitidos e não 

receberam seus salários atrasados. Ratificou preocupação com empresa que tem várias máquinas 
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alugadas, receber quase duzentos mil reais e ainda tem mais de sessenta mil empenhados para o 

mês de novembro e os funcionários, muitos deles que ganham um salário mínimo sem receber 

seus vencimentos. Louvou pelas obras que devem vir posteriormente para o município, 

destacando a situação do ginásio no ano de 2014, no valor de um milhão e seiscentos mil reais, 

quando tiraram foto da placa, a empresa chegou, iniciou a obra e o segundo turno das eleições 

aconteceu, o governador Simão Jatene ganhou foi eleito e não demorou quinze dias para a 

empresa ir embora, dizendo ter sido somente propaganda política, mas torce que até setembro do 

próximo ano, todas as obras que estão sendo anunciadas aconteçam e o município dê uma 

melhorada. Disse ficar triste pelo funcionalismo está com os salários atrasados. Disse ainda que 

tem ajudado as pessoas da forma que é possível, citando ter levado algumas que foram ao 

Ministério Público Estadual denunciar sobre seus proventos atrasados, dizendo a que ponto o 

município está chegando, sendo obras para vim, empresas ganhando dinheiro ou empenhado e o 

funcionalismo com os salários atrasados, situação complicada que para o presente ano não tem 

mais jeito, mas para 2018 poderão tomar providências, informando que irá propor audiência 

pública, com Promotoria Pública, Juiz, Conselho Tutelar, Conselho de Direito e Poder Executivo 

para que tenha maior responsabilidade com o dinheiro público para pagamento dos servidores, 

dizendo que as coisas estão sendo desiguais, deixando os funcionários dois, três meses sem 

receber e quando reclama ouve a resposta: “se você quiser sair, saia, que tem várias pessoas 

querendo entrar no seu lugar”. Falou que mesmo que não aconteça nada, mas que pague os 

funcionários em dia, o que já é suficiente para que o dinheiro gire dentro do município. 

Mencionou que outra situação difícil é com o Programa Minha Casa Minha Vida. Informou que 

cada casa irá custar em média dezesseis a dezoito mil reais, a empresa está empreitando, o que ao 

final vai chegar a no máximo cinco mil reais, e as pessoas que estão necessitando de emprego 

estão se sujeitando a fazer um baldrame completo aterrado por quatrocentos e cinquenta reais, 

sendo um pedreiro e um ajudante, dizendo ser uma mixaria e as pessoas devido a necessidade 

estão se sujeitando a isso, já que no momento é a fonte de trabalho, citando que em breve terão 

duas creches que serão iniciadas gerando mais empregos, mas triste com a situação. Informou que 

na última semana o comandante da PM Marcio Abud esteve no município, em resposta a 

requerimento, conversando com ele e este com o vereador Denilson, informando-o de situação 

ocorrida quando se dirigia a cidade de Uruará e foi abordado pela Polícia Militar, lembrando ter 

falado sobre realizar audiência pública para tratar sobre segurança pública, manifestando 

preocupação, não por medo, mas deixará para o mês de fevereiro. Informou ter sido abordado por 

policial que o conhece há mais que quatro anos e lhe perguntou se era vereador, se morava em 

Placas e pediu sua habilitação e documento do carro. Disse que como estava um pouco atrasado 

entregou-o rapidamente para não perder o horário, caso contrário teria feito conforme orientação 

do comandante Marcio Abud ligando para o comando da PM em Rurópolis para enquadrá-lo. 

Disse que o comando da PM informou que policiais foram trocados, havendo renovação, dando 

satisfação, diferente da Polícia Civil que mais uma vez não está fazendo o seu trabalho. Ratificou 

insatisfação com o atraso no pagamento dos funcionários e a retirada do requerimento. Ressaltou 

satisfação pelas pessoas presentes. Desejou excelente semana a todos, e agradeceu. Em seguida 

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

pessoas presentes. Registrou condolências a família da Sra. Conceição que sempre se dedicou ao 

município de Placas, pessoa que realmente merece homenagem e respeito deste Poder 

Legislativo. Referiu sobre o encontro Interlegis ocorrido em Santarém na semana anterior, no qual 
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participou juntamente com outros vereadores. Registrou ter estado em audiência com o 

superintendente do INCRA em Santarém, quando foi manifestado preocupação sobre o CALC, 

tendo ligado para a Senhora Prefeita, quando estava em Brasília, que informou ter contratado 

equipe para antecipar a regularização do calc, que deve estar regularizado até o dia dez de 

dezembro do ano corrente. Informou ter o Superintendente do INCRA conversado com ela, pois o 

órgão tem vários projetos para o município, mas para que libere é preciso que esteja regularizado, 

mencionando que não há nada empenhado, pois se tivesse seria possível entrar com recurso para 

liberação. Referiu sobre obras que estão surgindo no município, sobre as dificuldades enfrentadas 

por todos os municípios no país, mas tem dado voto de confiança ao Executivo Municipal, pois 

tem visto o empenho para colocar a casa em ordem para que mais recursos venham para o 

município. Referiu sobre o atraso nos pagamentos dos servidores, o que disse não pode acontecer, 

pois já ganham pouco, a respeito do que irá falar com a Prefeita. Informou que de acordo com 

pronunciamento do Presidente da República no princípio do mês de dezembro estará entrando 

recurso de repatriação e fará repasse a todos os municípios do país, os quais poderão colocar as 

casas em ordem ainda este ano, mencionando já ter saído dois milhões, mas se for distribuir 

proporcionalmente Placas receberá em média trezentos e vinte e dois mil reais, não sendo 

suficiente para sanar parte da folha de uma secretaria. Disse acreditar que recursos virão, 

mencionando que a Prefeita esteve em Brasília reunida com prefeitos de todo o país cobrando 

mudanças na partilha de recursos, ficando definido que será melhorado nas áreas da educação e 

saúde dos municípios, pois os municípios ficam com apenas dezenove por cento do total de cem 

por cento e é quem tem maior responsabilidade para resolver os problemas dos cidadãos. Falou 

que todos vereadores estão cobrando para que o Executivo possa no menor espaço de tempo 

resolver os problemas do município; receber recursos, como as casas estão sendo construídas e 

outros situações que estão saindo, como a feira, pontes, creches, gerando trabalho, tendo em 

vista a dificuldade de trabalho em virtude da ação do IBAMA. Manifestou alegria pelo convite para 

receber patrois e a primeira parcela de cinquenta mil litros de óleo, esperando que se realize 

melhorias nas ruas da cidade, vilas e vicinais. Falou que está havendo mudanças nas secretarias, 

esperando que seja para melhor, devendo dar um voto de confiança, tendo em vista está no 

primeiro ano, sendo coerente e exigir o enxugamento da máquina e está com o pé no chão para 

que esta Casa venha prosperar. Disse que outros poderiam ter feito trabalho de gestão e não 

fizeram, tendo a prefeita feito neste primeiro ano, esperando que venha fluir nos próximos anos. 

Falou que terão dias melhores em Placas e no Brasil. Sobre o IPTU falou que precisam sentar e 

verificar, pois estão sendo achincalhados por algo que não determinaram, tendo dado desconto e 

parcelamento, mas devem verificar, pois não é possível cobrar jogando papel no quintal, sem 

identificar o devedor, devendo também conscientizar a população que o município precisa 

arrecadar, ressaltando que o município já possui um carro coletor de lixo, mas a iluminação 

precisa melhorar para arrecadar. E agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador José Ferreira de 

Carvalho, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença de ex-

vereadores, secretários, ex-secretários e funcionários da EMATER. Mencionou que nessas duas 

semanas em que não aconteceram as sessões teve mais tempo para visitar a região e participado 

de reunião com a comunidade Novo Paraíso, resolvendo o problema da caixa d’água da 

comunidade que estava aberta e repercutindo nas redes sociais. Destacou mutirão da saúde 

ocorrido na última sexta-feira. Informou ter visitado a vicinal Cento e cinquenta e um, Sombra 

Santa e ramal do Senhor Inácio que dá acesso aquela comunidade, mencionando que após for 
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dado melhorada naquela vicinal irá melhorar o acesso para aquelas famílias à Vila, onde 

diariamente procuram por atendimento do médico e do dentista no posto de saúde, ressaltando 

que já foi cogitado melhoria da vicinal através dessa ajuda que o município receberá de Belo 

Monte de cento e cinquenta mil litros de diesel e duas máquinas, o que tem alegrado os 

moradores, porém disse que além das máquinas e do combustível faz-se necessário que haja boa 

vontade do governo, tendo em vista que mesmo sendo o primeiro ano para arrumar a casa, este 

governo a desarrumou, porque a educação foi danificada, a saúde, mesmo com o esforço dos 

servidores, precisa melhorar muito mais ainda. Falou que a agricultura é um “Deus nos acuda”, 

como podem comprovar os funcionários da EMATER e o ex-Secretário de agricultura, o qual via a 

boa vontade e o empenho, mas não podendo fazer muito, pois não tinha apoio, destacando que a 

EMATER está há quase um ano pedindo apoio e não está tendo condições de desenvolver seu 

trabalho no município; município este quase cem por cento agrícola, que precisa do apoio deste 

órgão, assim como da CEPLAC e da Secretaria de Agricultura, o que não está tendo. Mencionou 

que foi realizada na região da BR 163 grande reunião com representante da EMATER, CEPLAC, 

Banco da Amazônia, INCRA e diversas entidades importantes, quando foi falado de vários projetos 

bons que poderiam estar andando, mas perderam o calendário agrícola e a possibilidade de 

melhorar o plantio de pimenta-do-reino, tendo produtores pleiteando irrigação para a plantação, 

em virtude do forte verão, pois se não irrigar não vai produzir, mas não podem fazer sozinhos, 

dizendo que os bancos abrem as portas, mas é preciso que apresente o projeto que é feito pela 

EMATER, que alega necessitar de mais apoio, tendo em vista que não está tendo condições de 

fazer visita nas vicinais, lamentando. Lembrou ter brigado nesta Casa, mediante a votação do 

orçamento no ano anterior devido ao baixo recurso para a agricultura, tendo em vista ser muito 

baixo, dizendo que mesmo sendo um município agrícola, o governo não dá prioridade, sabendo 

que a pequena agricultura é a base de sustentação de nossa alimentação, ressaltando que o 

município é grande produtor de cacau e de leite e derivados, setor que também não está tendo 

prioridade, de modo que quem tem condições, faz projetos, porque contrata projetista particular, 

mas o pequeno produtor que quer desenvolver sua propriedade precisa do apoio do governo e 

infelizmente não está tendo. Enfatizou que muitos dizem que a crise é nacional, que o governo 

federal não oferece condições, com o que concordou, porém disse que para aprovar a reforma da 

previdência, a reforma trabalhista e sua permanência no governo, “ele gastou mais de seiscentos 

milhões de reais, comprando Deputados, trezentos e pouco deputados”, lamentando pelo 

município não está empenhado na base de sustentação que é a agricultura, ressaltando que o ano 

está encerrando e as vicinais estão jogadas, os moradores não terão como trafegar no inverno, 

talvez nem de moto, na grande maioria, lamentando, porém disse que todos os vereadores estão 

torcendo para que melhore essa situação, que venham essas máquinas, mas que venha também a 

boa vontade do governo, pois tem certeza que se dependesse da boa vontade do Secretário de 

Infraestrura, presente, as estradas vicinais estariam melhores, mas está faltando a boa vontade 

nas pessoas que comandam esse governo, lamentando pelos agricultores que acreditaram nessas 

pessoas, esperando que possa melhorar e que no próximo ano tenha mais recurso para a 

agricultura, porque Placas merece. Desejou boa semana a todos, e agradeceu. A seguir usou a 

tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Agradeceu a Deus por mais um dia nesta Casa e com saúde. Parabenizou as pessoas da Secretaria 

de Saúde que estiveram à frente do movimento Novembro Azul, com grande participação dos 

homens do município. Informou ter participado de reunião na Comunidade Lote Dez, juntamente 
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com o vereador Vilmar, onde estiveram presentes mais de cem pessoas entre pais, alunos e 

professores das comunidades Lote Dez, Bela Vista, Ouro Verde e Novo Paraíso, a respeito do 

Ensino Médio, que tem tido grande dificuldade no município, responsabilidade do Estado e 

parceria do município, tratando sobre o antigo SOME – Sistema Modular de Ensimo e o novo 

projeto implantado pelo governo, o SEI, para substituir o SOME, através de vídeos aulas e um 

professor apenas para tirar as dúvidas, ressaltando a preocupação dos pais e alunos em virtude de 

o município não ter condições de implantar esse novo sistema, devido a grande dificuldade que 

encontra em relação ao Ensino Médio e como forma de economizar, porém disse que o governo 

não sabe a realidade de nosso município, tendo acompanhado a situação, ressaltando 

preocupação, tendo em vista que esses alunos não têm se quer uma sala de aula adequada para 

estudar, questionando como irá passar vídeo aulas ao ar livre, como será o aprendizado e se faltar 

energia, se não tiver internet, e concedeu aparte ao Vereador Marcelo, o qual falou que tem uma 

visão diferente e como educador jamais pode ser contra a introdução de novas tecnologias que 

facilite o aprendizado de crianças e jovens, mencionando ter sido tutor de duas turmas da ULBRA 

que formou cerca de cinquenta alunos, garantindo que a qualidade das vídeos aulas são 

infinitamente melhores do que esses cursos que funcionam nos finais de semana, que oferecem 

péssima qualidade de ensino. Falou que não se pode deixar levar pelo afobismo, principalmente 

pelos professores do SOME, ressaltando que devido a falta de professores, curso que é para durar 

três anos dura cinco, sem que os alunos possam ao menos transferir de curso, porque faltam 

disciplinas e está como reprovado. Falou que o SOME está falido, que não funciona mais, pois o 

Governo do Estado não dá conta, propondo que antes de criticar deve-se conhecer o programa, 

devendo ir a Belém, a Itaituba, que se forme uma comissão de vereadores ou de alunos e 

conheçam o que o programa apregoa, se são aulas online ou ofline, se são vídeos aula ou ao vivo, 

que instrumentos essas escolas terão, pois são novas tecnologias e educação tem aversão as 

novas tecnologias, dizendo no entanto  que as novas tecnologias vem para somar. Enfatizou que o 

SEI é importante até para o Ensino Fundamental, se a tecnologia e o meio de interação  for 

adequado, podendo transportar para o ensino fundamental na zona rural, onde não dá para levar 

um ensino de forma adequada. Disse que não irá criticar o programa sem antes ter todos os 

instrumentos necessários que o digam que não funciona, pois estão indo muito pela opinião dos 

professores do SOME que estão agindo de forma fisiológica, com medo de perder os seus 

empregos e gordos salários, os quais vem para o interior para dar uma péssima qualidade de 

ensino, não somente por culpa destes, mas também pelas condições de infraestrutura que 

também apregoam o funcionamento regular do ensino. Falou que precisam conhecer, chamar a 

comunidade e o Estado para tomar partido, enquanto câmara e poder tentar disseminar uma ideia 

que possa melhorar, principalmente para os alunos. Prosseguindo o Vereador Werles disse ter 

sido muito bem colocado pelo vereador Marcelo e que chegaria a esse ponto. Disse ter 

participado da reunião, que envolveu alunos, pais e professores e os alunos já estão com abaixo 

assinado com mais de mil assinaturas, dizendo que antes do Poder Executivo assinar um projeto 

desse no município deveria discutir com as comunidades que serão afetadas para tratar do 

assunto, porque é preciso avaliar se os alunos terão estrutura. Mencionou que na reunião foi 

falado que viriam para a Câmara e marcariam reunião com a Prefeita para tratar sobre o assunto, 

e concedeu aparte ao vereador Denilson Amorim, o qual louvou a atitude do Vereador, dizendo 

que como educador devem ver com bons olhos essa situação. Aproveitando, parabenizou o 

Secretário de Saúde pelo trabalho realizado na última sexta-feira, dizendo que Placas está dando 
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show na área da saúde, parabenizando a Prefeita pelos investimentos e o Secretário pelo trabalho 

e a todos que ali trabalham, não devendo apenas criticar, pois tem setores que estão funcionando 

no município, parabenizando os trabalhadores, pois mesmo com os salários atrasados estão 

trabalhando, cumprindo seu papel. Prosseguindo o Vereador Werles informou ter estado em 

reunião, juntamente com o vice-prefeito e técnico da CEPLAC, Junior, quando foi discutido sobre o 

INCRA, a situação dos municípios e a fomentação para ser distribuído nas áreas do município, 

reunião que era para participar os prefeitos da região e por força maior a Prefeita não pode 

comparecer, sendo discutido também sobre a situação do CALC, que o município esbarra, 

impedindo que projetos cheguem devido essa ilegalidade, existindo essa preocupação, tendo em 

vista que várias obras foram faladas que iriam acontecer e praticamente se passou um ano, 

devendo se planejar para que aconteçam no próximo, caso contrario a situação tende a ficar mais 

complicada. Agradeceu a todos presentes, que continuem participando, desejando que tenham 

uma ótima semana, e agradeceu a oportunidade. Após, manifestou-se o Senhor Presidente, 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou as pessoas que chegaram após a 

abertura dos trabalhos, destacando a presença do Secretário de Infraestrutura, ex-vereadores e o 

vice-prefeito Beto Dantas. Justificou ausências a sessões e na Câmara devido a problema de saúde 

de sua filha, que encontra-se em Santarém, de onde somente poderá retornar após ser operada. 

Mencionou ter visto alguns questionamentos em grupos de sua ausência, dizendo ser complicada 

a situação pela qual está passando, mas crer que sua filha sairá dessa. Referiu sobre o projeto do 

orçamento encaminhado pelo Executivo, dizendo que parece repetir todos os anos as mesmas 

coisas, dizendo ter questionado muito no ano anterior, pois não porque é posição que deve 

aceitar tudo da forma que vem, vindo orçamento de quatrocentos e oitenta e seis mil para a 

agricultura, enquanto que o Desporto e lazer tem um milhão, cento e sessenta e nove mil e o 

gabinete com um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, considerando recurso mal distribuído, 

sendo que cerca de setenta por cento do município é agrícola e com um orçamento desse não tem 

como investir, torna-la forte. Lembrou que no ano anterior foi muito questionado, sendo feito 

aditivo, o que parece não ter sido aplicado. Referiu sobre a situação do transporte escolar, citando 

que ao chegar pela manhã na cidade já havia pessoas querendo receber, pois está bastante 

atrasado, tendo sido procurado por alguns que disseram que iriam parar de puxar alunos, pois 

estão com dificuldade para receber, conhecendo vários destes com dois, três e até quatro meses 

de salário atrasado. Manifestou-se feliz pela informação de verba que será repassada aos 

municípios, de modo que se for aplicada dá para sanar um pouco dessas situações. Referiu sobre a 

situação das estradas vicinais, algumas recuperadas, porém outras que se não passar uma 

máquina será difícil trafegar no inverno, como no Ângelo, onde tem um trecho no fundo que já 

tem cinco anos que não entra máquina. Mencionou ter estado na vicinal Panorama, onde tem 

lugar que para passar com carro dá trabalho, estando praticamente isolado, não concordando 

quando questiona e ouve comparações de governos anteriores, dizendo que não se elegeram para 

se comparar a governos passados, mas dizendo que as coisas seriam melhores. Espera que as 

máquinas cheguem, comecem a trabalhar, ressaltando não saber como está o planejamento, mas 

não concorda começar limpar a cidade e as vilas, pois sempre foi de opinião que no verão trabalhe 

as vicinais e no inverno a cidade. Falou que na Vicinal do Ângelo, onde o Secretário de 

Infraestrutura tem lote, são muitos criticados, devido a situação da Vicinal, a respeito do que irá 

falar com  a Prefeita Municipal, mencionando ficar com vergonha de andar naquela vicinal, 

devendo fazer alguma coisa. Falou aos vereadores que devem sentar para discutir o orçamento e 
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tentar mudar algumas situações. Após passou-se a Ordem do Dia. O Primeiro secretário 

apresentou Projeto de Lei 253/2017 que “Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Anual 

do Município de Placas para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providencias”. Determinou 

o senhor Presidente encaminhamento as comissões competentes. O vereador Marcelo Leal 

observou que respeitando a ordem cronológica devem votar primeiro o PPA 2018 – 2021, sem a 

qual não tem como analisar a LOA, lembrando que o PPA foi enviado para esta Casa sem a 

realização de nenhuma audiência pública e deve ser construído como resultado de conferências 

públicas e salvo engano a única área que realizou conferência foi a saúde. Falou que cada área 

deveria ter realizado seus planejamentos e colocado impresso no PPA que vale por quatro anos, 

enfatizando que o Governo Federal está utilizando o PPA como instrumento de liberação de 

recurso, dizendo que o Plano de Ações Articuladas da educação já funciona dessa forma, devendo 

nos próximos anos articular o que está no Plano Municipal da Educação, citar o PPA naqueles 

quatro anos e se tiver irá para o PAR, caso contrário não irá, pleiteando no PAR somente o que 

estiver no PPA. Após o Senhor Presidente apresentou Requerimento nº 066/2017, de proposição 

dos vereadores Marcelo Wilton Rodrigues Leal e Marcione Rocha Ribeiro, que requer a realização 

de audiência pública para discussão do REFIS, LÉGUA PATRIMONIAL, TITULAÇÃO DE TERRENOS 

URBANOS e IPTU, no sentido de esclarecer toda a sociedade as dúvidas pertinentes aos temas 

determinando encaminhamento a CCJ. Informou haver para votação o 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, determinando que seja incluído na ordem do dia da próxima sessão, tendo em visto o 

autor não estar presente no momento. Informou ainda que o 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 foi retirado da pauta por solicitação do autor. Após 

colocou em votação as atas das 26ª e 27ª Sessões Ordinárias e 4ª Sessão Extraordinária, sendo 

uma a uma aprovada por unanimidade, e observando não haver nada mais a tratar, desejou um 

bom dia 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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