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

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.Aosquatro dias do mês dedezembro 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 Projeto de Lei e  

tratar assuntos de interesse legislativo.Constituída a Mesa Diretora peloVereador Gilberto Matias 

Rodrigues-PMDB - Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD - Vice-Presidente e Denilson 

Rodrigues Amorim-PSDB - Primeiro secretário.Presentes os VereadoresEvaldo 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 vinte minutos o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. 

Apresentou a Ordem do Dia.Consultou os Vereadores a respeito de solicitação de representantes 

do Ensino Médio Modular das Vilas Bela Vista e Aparecida para o uso da tribuna na presente 

sessão para expressar reivindicações sobre o Ensino Médio no município e reunião com os 

vereadores logo após a sessão para entregar documentos e abaixo assinado de pais e alunos que 

não estão de acordo com o novo sistema do Ensino Médio. Após discussão entre os vereadores a 

respeito, decidiram por autorizar o representante dos alunos a fazer uso da Tribuna ao final da 

sessão. Após realizou inscrição para uso da tribuna. Registrou a presença da Professora Elizana, 

Diretora da 12ª URE, a qual veio para esclarecer a respeito do SEI. Concedeu a palavra aoVereador 

Vilmar Ferreira da Silva. Este, na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, 

destacando a presença de alunos do Ensino Médio Modular reivindicando seus direitos. Registrou 

a presença da Professora Elizana a qual poderá dizer algo que possa convencê-los. Falou que até o 

momento não tem convicção que esse projeto (SEI) funcione na comunidade, tendo em vista as 

constantes faltas de energia elétrica, dizendo que esse projeto é bom onde é Brasil, mas aqui em 

Placas é difícil, pois será montado uma tecnologia, mas as comunidades não estão adequadas para 

receber esse projeto, do qual tem informação ser bom, mas na região não irá se adequar. 

Ressaltou que a situação vem perturbando pais e alunos, manifestando também sua preocupação, 

pois mesmo sendo um projeto muito bom, não vai se adequar a região devido a energia. 

Parabenizou alunos que estão presentes, reivindicando seus direitos, dizendo que o desejo de 

todo pai é vê seu filho formado, em situação melhor, não naquele sofrimento que passaram. 

Registrou que nesta Casa tem vereadores que faltaram três sessões seguidas, dizendo que aqui 

tem compromisso com o povo que os elegeram, devendo honrar e ter responsabilidade, e 

defender a comunidade, citando ter visto vereador cerca de cinco minutos antes da sessão e 

depois na rua, questionando pelo compromisso desses Vereadores com o povo. Falou que devem 

ter responsabilidade, pois a população elege vereador não para fazer bonitoe uma sessão não ser 

realizada, não vir nas três seguidas, dizendo ser complicado, o que parece ser mentira, ser uma 

piada. desejouboas vindas a todos presentes, e agradeceu.Após foi concedida a palavra ao 

Vereador Evaldo Lima Machado, que a dispensou. Em seguida foi a tribuna o Vereador Raimundo 

Ribeiro da Silva, quando cumprimentouVereadores e pessoas presentes, destacando a presença 

do Sr. João Lopes - Presidente da Comunidade Lote Dez, Sr. “Cabeça”- Presidente da comunidade 

da Vicinal Cinquenta e oito, Sra. Simone Braga - Secretária Municipal de Educação e Professora 

Elizana, Diretora da 12ª URE de Itaituba. Registrou condolências a família da Senhora Nega, pelo 

falecimento de sua mãe no fim da tarde de domingo, na cidade de Rurópolis, desejando que Deus 

conforte todos os familiares. Parabenizou todos os formandos da turma do CEPA pela formatura 
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realizada no final de semana, esperando que continuem estudando. Parabenizou os alunos da 

Casa Familiar Rural pela formatura no final de semana, não tendo participado, pois esteve, 

juntamente com o Vereador Denilson na cidade de Belém, parabenizando a direção e formandos. 

Informou que esteve com o Vereador Denilson, a Prefeita, o Presidente do partido PSDB na cidade 

de Belém, onde tinha representantes de todos os municípios do Estado do Pará. A respeito do 

SOME e SEI falou da importância de novas tecnologias, ressaltando não ser contra a implantação 

do SEI, mas que deveria ter condições para que o programa se estabilizasse para dar confiança 

para que desse certo e tivesse resultado, manifestando-se favorável ao projeto, porém observa 

que o município não tem suporte para que seja instalado hoje, mas devem buscar conhecimento 

para que em um futuro próximo possam utilizá-lo, pois sabem que as tecnologias são importantes, 

beneficentes. Disse que irão ouvir a Diretora da URE a respeito do projeto e os alunos lutando 

pelos seus direitos, preocupados com o ensino, manifestando seu apoio. Falou que irão ouvi-los e 

a demanda que for necessária levará a senhora Prefeita. Desejou bom dia a todos, e agradeceu.A 

seguir foi a tribuna o Vereador José Ferreira de Carvalho, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Registrou presença de professores, vereadores e técnicos em educação, 

manifestando apoio a reivindicação que está sendo feita por estes. Lembrou que a Vila Novo 

Paraíso, através da Escola Padre Antônio e outras escolas que fazem parte do polorealizaram jogos 

escolares, com grande participação de alunos desde o primeiro ano, registrando a presença da 

equipe do governo e do Presidente desta Casa, agradecendo a ação do governo pelo apoio, todas 

as escolas que participaram, desde o Sombra Santa até o Codó, professores e todos que 

contribuíram. Sobre o SOME disse não ser técnico em educação, mas é favorável que permaneça o 

Sistema Modular de Ensino, podendo o novo sistema ser muito bom, mas não para a região e não 

paraeste momento, manifestando apoio aos alunos e pais em suas reivindicações de permanecer 

o SOME. Falou que no Estado, de cento e quarenta e três municípios, pouco mais de trinta estão 

concordando com esse sistema e os outros, contrários, tendo tudo para ser um sistema ruim. 

Ratificou seu apoio, acreditando ter também o apoio desta Casa, mencionando acreditar que a 

Prefeita Municipal irá repensar e deixar que permaneça o Sistema Modular no Município, 

respeitando o desejo dos alunos e pais para a permanência desse sistema. Desejou a todos ótima 

negociação, sucesso e uma ótima semana, e agradeceu. Adiante foi a tribuna oVereador José 

Sandeney Marques Monteiro, quando agradeceu a Deus a oportunidade de estar nesta Casa, 

falando da satisfação de estar presente com os alunos do Ensino Médio da zona rural Bela Vista, 

Lote Dez, Ouro Verde e Novo Paraíso. Desejou um excelente dia a todos e boas vindas. Agradeceu 

a Diretora da 12ª URE pela presença, o Presidente da Comunidade Lote Dez, pais, alunos e 

professores. Parabenizou a Associação AVEPLA pela realização do 10º campeonato de futebol 

society, informando que no próximo final de semana acontecerá a grande final entre as equipes F 

e D, no período da noite e no período da tarde acontecerá torneio aberto para todas as equipes de 

Placas, convidando toda população para participar. Informou que no sábado esteve com o 

Vereador Werles e o representante do STRPem reunião na Vicinal da Sessenta sobre o Programa 

Luz para Todos, esclarecendo que o programa encerra no ano de 2018 e que nesta semana 

estarão tomando providências. Falou que não se compromete que a energia chegará, mas que não 

desistirão de buscar melhoria para a população, não se comprometendo em dizer que a energia 

irá chegar, mas em nunca desistir de buscar melhoria para a população, pois colocar energia não 

depende de vereadores, mas têm o poder de correr atrás, já tendo ido a CELPA em Belém e 

Altamira e a ETE em Altamira, dizendo que como legislativo estão fazendo a parte que lhes 
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compete, mas o Poder Executivo também deve fazer a sua parte, dizendo ser uma briga política 

muito grande, que não depende só do legislativo, da comunidade ou da empresa, mas também do 

Executivo, devendo a Prefeita ligar para Deputados, citando já ter vereadores entrado em contato 

com Deputados de suas bases buscando agilidade para que a obra seja concluída no ano de 2018, 

pois ainda há no município onze vicinais descobertas e faltando finalização, sendo uma batalha 

muito grande para que se finalize.  Registrou ter estado no sábado, juntamente com o Vereador 

Werles, na Casa Familiar Rural participando da formatura de alunos do fundamental maior, 

agradecendo o convite do presidente, colocando-se a disposição. Falou que a Casa Familiar Rural é 

um campo de experiências positivas para o município, mencionando no entanto, que hoje vê o 

descaso, pois só recebe ajuda de dois mil reais para compra de gêneros alimentícios, o que disse 

ser muito pouco para uma casa que já formou vários alunos do fundamental e outros tantos do 

Ensino Médio. Mencionou que no próximo ano a casa terá em média noventa alunos, todos da 

zona rural e gostaria que o Executivo olhasse para aquela casa, pois é um investimento produtivo 

para os alunos, ressaltando que educação deve ser priorizada de todas as formas, desejando que 

seja vista com bons olhos, tanto pelo Executivo, quanto pelas parcerias.Sobre o Ensino Médio e o 

SOME e o SEI falou que a tecnologia é benéfica e vem não para substituir, mas para ajudar, 

ressaltando a importância de um professor em sala de aula, dizendo ter certeza que se a senhora 

Prefeita tivesse feito reunião e chamado as comunidades interessadas e tivesse passado para pais, 

alunos e professores os pontos importantes do programa repassaria também a comunidade, 

lamentando porque nem esta Casa foi ouvida, sendo prerrogativa do Poder Executivo assinar ou 

não, tendo assinado e os alunos vieram reivindicar seus direitos, acreditando que posteriormente 

irá ouvi-los, o que deveria ter feito antes de assinar o Termo de Adesão. Colocou-se a disposição 

para ajudar os alunos.  Desejou a todos um excelente dia e uma semana abençoada, e 

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

Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Presidente da Comunidade Lote Dez – 

Sr. João Lopes e represente do Novo Paraíso acompanhando os alunos presentes, ex-Vereador 

Marinho e demais representantes das comunidades. Parabenizou a Casa Familiar Rural pela 

formatura no último sábado. Mencionou que ao longo da semana esteve na Vicinal da Sessenta, 

juntamente com o Vereador Raimundo, no 240, onde encontrou o Vereador Denilsone no Lama 

onde a escola está enfrentando um grande problema devido a falta de água e brigando para a 

perfuração de um poço artesiano e, juntamente com o Vereador Raimundo e a comunidade 

chegaram a um denominador que irá resolver a situação o mais breve possível. Parabenizou a 

Prefeita Municipal pela conclusão da vicinal do Pajoba e pelo inicio da recuperação da vicinal 

Cinquenta e nove. Referindo-se a reinvindicação de alunos presentes a esta Sessão, manifestou 

preocupação e interrogação sobre para quem o SEI é melhor, se para os alunos ou para o Estado, 

lembrando que nesta Casa houve várias brigas quando por falta de alunos ou professores e nunca 

tiveram um representante do Estado para dar uma resposta aqui no município, quando quiseram 

foi necessário reunir prefeito, Vereador, pais e alunos e ir até a capital do Estado para conversar, 

de modo que acredita que o Estado está interessado em instalar o SEI, tendo em vista que enviou 

representante ao município, dando um norte de que no momento o projeto é melhor para o 

Estado do que para o município, tendo em vista que este não tem estrutura para receber, 

podendo no futuro ser algo de proveito e de futuro para a comunidade, mas não podem empurrar 

o SEI de goela abaixo no alunos. Falou que a Prefeita quando assinou esse termo não tinha que 

sair em escolas consultando, pois é interesse do Estado, o qual deveria ter mandado um 
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representante antes ao município para conversar com os pais, expor como funciona o programa, 

de que receberiam estrutura, pois assinar um convênio e a escola não ter a estrutura adequada, 

assombra os alunos e os pais, também por não ter conhecimento, ressaltando também não 

conhecer o programa, assim como acredita pais e alunos não o conheçam, podendo, a partir dos 

esclarecimentos da representante da URE abrir um norte na mente de todos, porém disse que 

vereadores e a Prefeita tem que defender o melhor para a comunidade e o que vê hoje são alunos 

brigando pela permanência do SOME, acreditando que a Prefeita, com um pensamento flexível irá 

ouvir a comunidade e abraçar essa causa, ressaltando que já entregaram abaixo assinado a 

respeito. Falou que está aqui para defender o melhor para a sociedade, uma melhor qualidade de 

ensino, dizendo que talvez seja esta a intenção do Estado, mas não conhece a realidade do 

município, onde não tem internet de boa qualidade e há o problema da falta de energia. Enfatizou 

não culpar a Senhora Prefeita, que assinou sem ter conhecimento, mas pelo embalo de mais de 

quarenta prefeitos que assinaram dizendo ser o programa bom e que muitos já voltaram atrás, 

acreditando que Placas não será diferente, pois essa é uma luta de pais, de alunos, de professores 

e desta Casa. Pediu a Deus uma semana de paz e abençoada, quando estão encerrando o primeiro 

ano de trabalho, agradecendo a Deus por ter dado saúde para estar à frente, visitando o município 

e contribuindo com a comunidade placaense, e agradeceu.A seguir foi a tribuna o Vereador 

Marcelo Wilton Rodrigues Leal,  quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, 

desejandoboas vindas a esta Casa, a qual, disse que deve representar os interesses da população e 

ouvi-la é a primeira parte para entender o que precisa.Parabenizou a Escola Irani de Andrade que 

realizou formatura do pré-escolar na sexta-feira, devendo o incentivo começar de pequeno, 

parabenizando a professora Rita pela belíssima festa. Falou que como professor e educador esse é 

um tema importante a ser debatido, ressaltando que o debate não é SEI contra SOME, mas sobre 

qual ensino querem para as comunidades rurais de nosso Estado, não se tratando da disputa de 

um projeto contra outro, mas o que está em jogo é a ineficiência do Governo do Estado de ofertar, 

seja qual for o sistema, uma educação que atenda os alunos. Falou que o SOME está ineficiente 

porque falta professor e a culpa não é deste, mas de um governo que não respeita minimamente 

os interesses da população e daqueles que precisam, que são os alunos. Falou que SEI contra 

SOME parece um debate pormenorizado, tendo em vista que a tecnologia jamais substitui o 

professor, dizendo que o sistema interativo é muito bom e pode ser usado em uma vicinal onde 

tem uma demanda de quinze ou vinte alunos, porém disse que toda política pública que possa ser 

implementada precisa primeiramente ouvir aqueles que serão impactados para opinar sobre a 

melhor forma de implantar aquele projeto, porém disse que o Governo do Estado coloca na 

responsabilidade dos prefeitos, como neste caso, sendo responsabilidade de um governo que está 

há mais de doze anos e não prioriza educação e estabelece projetos e programas ineficientes e 

coloca a responsabilidade nos prefeitos, dizendo não ser somente na educação, mas em todas as 

áreas, como citado pelo Vereador José Sandeney a respeito da Casas Familiar  Rural que o governo 

não dá um real para as casas que atendem o Ensino Médio, na pedagogia da alternância. Falou 

que o debate precisa ser ampliado e enquanto Câmara precisa aprofundar ao longo do mês de 

dezembro e janeiro e discutir com a regional de ensino, a implantação, seja do SOME ou do SEI e 

já que os alunos que serão impactados diretamente com o projeto se mostram contra, ouvi-los, 

discutir com as famílias e com aqueles que realmente precisam discutir, dizendo que não dá para 

implantar um projeto, mesmo que com características boas, enfatizando não poder tecer críticas 

ao SEI, pois não entende e não conhece o projeto ao fundo e se todos jovens  e pais estão nesta 
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Casa para discutir, devem ouvi-los, devendo acampar e assumir essa responsabilidade com eles, 

dizendo que isso é muito maior do que se possa imaginar, não simplesmente o debate de um 

projeto contra outro, mas uma necessidade que o Governo do Estado tem de pisar na educação e 

tem sido assim ao longo de muito tempo, citando que o Governo do Estado é um dos poucos que 

não paga o piso aos professores, quando o município de Placas paga. Falou que há turmas do 

Ensino Médio que estão sem professores até hoje, devendo o município contratar, pagar energia 

da escola, transportar o aluno, arcar com várias situações, inclusive nessa mudança. Falou que o 

governo tem que dar a cara a tapa, vir ao município discutir, não levar convênios pré-

determinados para Prefeitos que assinam sem ter ideia do que é aquilo, lembrando que quando 

secretário vinha muitos convênios e não assinava, porque o governo não repassa nada e ainda dá 

a obrigação. Falou que isso é mais uma prova de como o Governo Estadual tem tratado a 

educação, os professores e principalmente os alunos, colocando a Comissão de Educação a 

disposição destes para ouvi-los, levar a demanda até a prefeita para que, se necessária revogar 

esse acordo, enfatizando que o que importa é o que é melhor para os alunos. Falou que se precisa 

implantar que possam discutir com aqueles que realmente interessa, que são os alunos, dizendo 

que esta Casa jamais irá contra os interesses da população. Enfatizou não ser contra qualquer 

sistema interativo de ensino, mas devem discutir com os alunos o que é melhor para eles, para 

essa Casa, para os vereadores, para o Executivo. Desejou boas vindas, parabenizando-os por estar 

de forma ordeira e pacífica reivindicando um direito, colocando-se a disposição para lutar por essa 

causa que é justa. Desejou bom retorno a vossas casas, e agradeceu a oportunidade. Em seguida 

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

pessoas presentes. Registrou ter estado em Belém, juntamente com o Vereador Raimundo, a 

Prefeita de Placas, o presidente do PSDB em Placas, Deputados e o Senador Flexa Ribeiro que foi 

reeleito Presidente Estadual do PSDB. Registrou terem participado de audiência com o Senador 

Flexa Ribeiro quando fizeram reivindicações para liberação de recursos que possa ajudar o 

município neste final de ano, tendo ficado a Prefeita Municipal de sentar com Senador na 

presente data. Informou que a Prefeita Municipal, por solicitação do Presidente desta Casa e 

vereadores, entregará documentação de moradores das Vicinais do Planalto e Panorama ao Sr. 

Bressan, da Celpa reivindicando ressarcimento da rede de energia elétrica, quando fará cobrança a 

respeito das demais situações para outras vicinais no município, parabenizando pelo ato, dizendo 

que juntamente com o Vereador deveriam estar nessa reunião, mas não foi possível devido não 

ter voo nos dias próximos, não podendo permanecer na capital. Agradeceu a Elizana pela 

presença, desejando boas vinda. Falou que está Casa ouvirá ambas as partes, mencionando que as 

regiões sul e norte do Pará não são iguais, dizendo ser PSDB, mas primeiramente é pela 

população. Fez as palavras do Vereador Marcione as suas porque precisam de uma educação 

melhorada, mas não apenas para fazer as vontades do Governo do Estado e esquecendo os 

alunos. Colocou-se a disposição e disse que se for vontade de todos, dos alunos, que acreditam 

nos vereadores, estarão juntos, para que se for necessário falem com a Prefeita para que revogue 

esse acordo. Sobre pronunciamento do Vereador Vilmar a respeito de falta de vereadores disse 

que as vezes se ausenta, mas sempre com justificativas, ressaltando que todos os órgãos estaduais 

ficam em outras cidades e as vezes coincide com o dia da sessão. Enfatizou jamais ter faltado três 

sessões seguidas, tendo o Presidente se ausentado por três sessões, mas com justificativas, pois 

estava dando assistência a sua filha que está gestante e está com problemas de coração e de 

pulmão e não pode se ausentar de Santarém até fazer cirurgia e não seria coerente se fizesse 
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diferente, podendo se ausentar quantas forem preciso, assim como o Vereador Vilmar que faltou 

no mês de maio em duas sessões seguidas devido a problemas de saúde, dizendo que deve não 

somente falar das faltas, mas justificar a razão. Falou que o Vereador Evaldo também já faltou 

algumas sessões, assim como o Vereador Marcelo e outros vereadores, mas é correto justificar a 

ausência de cada um, olhando qual papel cada vereador está fazendo. Desculpou-se com o 

Vereador Vilmar. Finalizando colocou-se a disposição dos alunos, e agradeceu. Após o Vereador 

Vilmar enfatizou não ter se referido ao Presidente e também não do Vereador Denilson, dizendo 

que este não está a par do que está acontecendo. Mencionou que quando esteve doente teve 

vereador que foi beber na sua comunidade e dizer que se faltasse a mais uma sessão iriam cassar 

seu mandato, mas quanto ao Senhor Presidente disse que se estivesse no seu lugar também iria 

cuidar da sua filha.Adiante foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Sr. João Lopes-Presidente da 

Comunidade Aparecida, a coordenadora da 12ª URE-professora Elizana e pais, professores e 

alunos do Ensino Médio. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesta Casa. Parabenizou 

os alunos da Casa Familiar Rural que se formaram no último final de semana e a Escola Irani de 

Andrade pela formatura realizada. Referindo sobre o Programa Luz para Todos falou que esta Casa 

tem trabalhado intensamente no sentido de que toda a população do município seja atendida, 

tendo em vista ser um programa antigo e muitas famílias ainda não foram atendidas, citando que 

vereadores já estiveram na ETE por várias vezes e também na CELPA cobrando a respeito, mas 

falando da dificuldade. Citou ainda que estiveram com representantes da empresa que estava 

trabalhando no Arrependido e na Cinquenta e sete e por determinação de autoridades maiores 

abandonou a obra, deixando os moradores dessas vicinais sem energia. Mencionou que 

atualmente tem empresa trabalhando na vicinal da Sessenta e em reunião que participou na Casa 

de Governo, juntamente com o Vereador José Sandeney, segundo o representante da empresa 

ETE toda a vicinal seria liberada e que não ficaria nenhum morador sem atendimento, no entanto, 

na última semana foram informados que a empresa irá se retirar da vicinal, tendo em vista não ter 

acesso ao rio que dá trafegabilidade para executar os trabalhos, porém disse que não há 

necessidade da empresa sair da vicinal sem concluir, porque nem a parte principal da vicinal teve 

o trabalho executado. Referindo a situação do Ensino Médio, ao SOME e ao SEI lembrou que na 

semana anterior já havia discutido a situação, citando ter sido um aluno do Sistema Modular de 

Ensino, ressaltando as dificuldades, pois terminava o ano e não concluía todas as disciplinas, 

ficando para o ano seguinte, mas tinha um professor em sala de aula que os orientava. Lembrou 

ter participado, juntamente com o Vereador Vilmar, há dias em reunião com alunos, pais e 

professores do Ensino Médio para tratar sobre o assunto, tendo em vista ter sido assinado acordo, 

ressaltando ser complicado, pois ouviu a preocupação dos alunos para estudar nesse novo 

formato através do SEI. Disse não ser contra a implantação de tecnologias, mas pelo fato do 

município não ter estrutura adequada para esse nosso sistema, lembrando ter sido relatado na 

reunião que os alunos estão estudando no barracão da igreja, estudando fora de sala para 

conseguir concluir o ano e ouvindo o anseio da comunidade e vendo a realidade do município 

sugeriu que a comunidade reúna com a Prefeita para buscar uma solução, tendo entrado em 

contato com a mesma, ficando agendada essa reunião para a presente data. Agradeceu a Elizana, 

da 12ª URE. Disse acreditar que juntos irão decidir o que for melhor para o Ensino Médio. 

Mencionou que na última viagem a Altamira esteve no Incra, juntamente com o vice-prefeito e 

técnico Junior e foi falado sobre criar a sala da cidadania em nosso município para que possa 
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facilitar os trabalhos no município. Agradeceu a presença de todos, desejando uma ótima semana, 

e agradeceu.Após manifestou-se oSenhor Presidente,Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues,quando cumprimentou as pessoas que chegaram após o inicio da Sessão, destacando a 

presença das pessoas que vieram das VilasMacanã, Lote Dez e Bela Vista. Mencionou haver sido 

informado pelo presidente da Comunidade Aparecida que alunos, pais e professores do Ensino 

Médio Modular estavam se mobilizando para vir a esta Casa na presente data, fazendo questão de 

estar presente, pois garantiu que estaria junto para tentar resolver a situação. Falou que não se 

deve colocar nada sem antes ter uma discussão, tendo informado para o Senhor João que a 

Prefeita não estaria no município, na presente data, estando em Belém, onde tem várias reuniões, 

inclusive uma a qual agendou, juntamente com o Vereador Denilson, com o Sr. Bressan, a respeito 

da situação da energia na Vicinal Panorama colocado há mais de dez anos, por antecipação, 

através do Banco do Brasil e alguns estão com dívida que ultrapassa quarenta mil reis, sem 

condições de pagar, impedidos de fazer financiamento e até com dificuldade para mexer com 

questões de aposentadoria, tendo se colocado a disposição para ajudar, tendo o Senhor Bressan, 

da CELPA, encaminhado formulário para preenchimento para que as dividas fossem quitadas, 

citando que a Prefeita está em Belém para dentre outras situações, resolver esta, dizendo que o 

trabalho de Vereador não é somente na tribuna desta Casa, mas procurando ajudar toda a 

população. Agradeceu em nome dos Vereadores Evaldo e José Ferreira, pela programação da 

Comunidade Padre Antônio, na Vila, onde passou rapidamente, tendo em vista que estava a 

caminho de Santarém, agradecendo ainda o Diretor pela organização do evento, ressaltando a 

alegria e satisfação das crianças que participaram. Desculpou-se com o Presidente da Casa Familiar 

Rural por não ter podido estar na formatura ocorrida naquela escola, ressaltando que sua filha 

está em Santarém, tendo em vista que chegando ao nono mês de gestação apresentou problema 

em válvula do coração e nos pulmões, já tendo passado por nove médicos e só agora encontrou 

um com coragem ou estrutura para operá-la, mas sempre que possível está presente para fazer o 

seu trabalho como vereador. Falou que será discutido e aguarda abaixo assinado dos alunos do 

Ensino Médio, ressaltando que reunirão após a sessão e posteriormente com os vereadores, 

garantindo que seja unanimidade de todos Vereadores e da comunidade escolar, solicitar a 

Prefeita que revogue esse acordo, porém disse que antes será ouvido a representante da URE, que 

veio para esclarecer a respeito do projeto. Mencionou ter sido convidado para participar de 

reunião no Lote Dez a respeito, não podendo ir, mas esta Casa foi representada pelo Vereador 

Werles, dizendo que quando não pode representar esta Casa nos eventos, tem mais dez que pode 

fazer isso. Disse que esta Casa está de portas abertas para recebê-los. Agradeceu a presença de 

cada um e passou a Ordem do Dia, passando a apreciação das matérias que estão na pauta para 

votação, passando a palavra ao Vereador Vilmar Ferreira de Silva. Na tribuna apresentou o 

Requerimento nº 064/2017que 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.  Discutido, foi o 

Requerimento aprovado por unanimidade. Após foi atribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro 

quando apresentou Requerimento nº 066/2017,de proposição sua e do vereador Marcelo Wilton 

Rodrigues Leal, 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. Colocado em discussão.  Manifestaram-se a respeito 

da matéria os vereadores Werles, Denilson, Marcelo, Sandeney e José Ferreira. Colocado em 
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votação. Aprovado por unanimidade.Colocado em apreciação oProjeto de Lei nº 251/2017, que 

trata do “Plano Plurianual do município de Placas, Estado do Pará, para o quadriênio 2018 a 2021 

e dá outras providências”, concedendo o Senhor Presidente a palavra ao Vereador Marcelo Wilton 

Rodrigues Leal, Relator da Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou Parecer Conjunto 

das Comissões Permanentes de Constituição e Justiça e de Economia, Finanças e Orçamento, que 

manifestou favorável pelo prosseguimento da matéria. Colocado em discussão o Parecer. 

Discutido, foi colocado em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. Colocado em votação o 

Projeto de Lei nº 251/2017. Aprovado por unanimidade. Após colocou o Senhor Presidente em 

votação a ata da 28ª sessão ordinária. Aprovada por unanimidade, e conforme solicitado e 

autorizado pelos Senhores Vereadores concedeu a palavra na Tribuna ao representante do Ensino 

Médio Modular, Professor Obitiel. Na tribuna cumprimentou o Senhor Presidente e Vereadores. 

Falou da honra de estar nesta Casa de Leis e feliz ao ver Vereadores que já foram seus alunos, 

como o Vereador Werles. Manifestou feliz por vê a quantidade de alunos acompanhando nessa 

luta. Falou que há quinze anos trabalha no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, 

sendo o município de Placas um dos primeiros onde trabalhou, quando a Senhora Edna ainda era 

Secretária Municipal de Educação. Enfatizou estar representando uma comissão de pais e alunos. 

Registrou a presença de sua chefe direta Elizana para esclarecer alguns pontos. Esclareceu que o 

SOME é o ensino médio no interior do Estado do Pará, nas localidades onde o estado não tem 

condições de manter uma escola regular, funciona há trinta e sete anos e é regido pela Lei 7.806, 

de 30/04/2014. Falou que se fosse elencar os pontos positivos e negativos teriam muitos, 

garantindo que os positivos são mais que os negativos, citando que mais de noventa por cento dos 

funcionários em educação deste município de Placas, efetivos, foram alunos dessa modalidade de 

ensino, dizendo não ser um projeto falido, mas que tem seus alcances. Destacou que o atual 

Vereador Marcelo também foi aluno do SOME, assim como o próprio também foi e hoje está 

defendendo essa bandeira de luta pela permanência desse sistema, dizendo não está defendendo 

seu emprego, como muitos podem dizer, mas a permanência de uma educação melhor para os 

alunos pelos quais trabalha e no momento, como professor, não tem dúvida que o SOME é melhor 

do que o SEI, enfatizando não conhecer este projeto à fundo, pois não tem experiência, mas o 

Estado quer "empurrar um projeto de goela abaixo” sem primeiro consultar as comunidades 

diretamente envolvidas nesse projeto. Concordou com a colocação do Vereador Marcelo de que a 

discussão é muito mais ampla, do que simplesmente uma disputa entre SEI e SOME, garantindo 

que o SEI é melhor para o Estado, imaginando cento e trinta salas de aula e um único professor 

ministrando aula para todos esses alunos ao mesmo tempo, gerando economia para o governo, 

que em nenhum momento tem pensado na qualidade de ensino para esses alunos, que estudam 

embaixo de árvores, porque o município não está podendo ofertar uma sala para eles, mas estão 

lá, assim como os professores, ouvindo, vendo e vivendo a realidade de cada um desses alunos, 

questionando como um professor que está em Belém vai entender a realidade desse aluno. 

Informou que no dia dezesseis de agosto foi chamado para uma reunião, provocada por 

professores, porque sua chefe lhes havia informado sobre o que o Estado estaria fazendo este 

ano, implantando o SEI com turmas de primeiro ano pela manhã, segundo ano a tarde e terceiro 

ano a noite e as aulas funcionariam com o professor ministrante em Belém, em uma sala no ar 

condicionado, enquanto professores e alunos embaixo do pé de jambo no calor. Informou que 

segundo o Estado, em audiência realizada no dia vinte e seis tratando sobre o assunto, foram 

informados que o Estado não irá construir salas de aula, que enfatizou estarem faltando. Disse no 
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entanto, que a questão não é essa, pois o Estado pode construir salas, mas a qualidade do Ensino, 

porque o SOME com todas as dificuldades dá resultado. Disse ainda que os professores não estão 

querendo mordomia, convidando os vereadores para visitar a casa dos professores na 

Comunidade Aparecida. Mencionou ter a energia há minutos atrás dado uma oscilada, imaginando 

se estivessem no meio de uma aula de matemática e até religar tudo já teria se passado uns 

quinze minutos, dizendo que a questão não é o fato de tirar o professor ou não, ressaltando não 

serem contra a mudança ou a substituição do SOME pelo SEI, mas contra a mudança que venha 

aferir o direito constitucional desses alunos em ter o professor em sala de aula acompanhando e 

vivendo a realidade dos alunos. Falou que conforme dito pela Secretária Ana Claudia Hage tem 

professores que não merecem estar no SOME, que são relapsos e não cumprem seu papel, 

questionando onde está seu papel, da secretaria e das instituições em cobrar e exigir e fazer com 

que a lei do SOME seja cumprida ou se for para substituir que seja por algo satisfatório, que venha 

atender a realidade desses alunos, garantindo que os alunos que está representando tem direito a 

uma educação melhor, com o município dando suporte e o Estado cumprindo seu papel que é de 

direito, pois o Estado não tem cumprido o seu papel no município com ralação ao Ensino Médio, 

seja na cidade ou no interior, como mencionado que o município precisa contratar professores, 

ressaltando que a professora Elizana sabe a dificuldade que é para fazer a lotação e distribuir, 

porque falta professor e o Estado não contrata, questionando seseria melhor e a qualidade do 

Ensino, se seria possível visualizar uma qualidade de ensino numa situação como essa, o professor 

em Belém em uma sala de aula, os alunos nas suas localidades estudando. Concordou com o 

Vereador Marcelo quando colocou que é preciso que se escute, sente, observe o que é melhor 

para o município e para os alunos do Ensino Médio no interior e tem convicção, de acordo com o 

projeto que foi lhes repassado o SEI não é um bom projeto, nem para este, nem para outros 

municípios, pois não condiz com a realizado dos municípios do interior do Estado. Enfatizou não 

ser contra a qualquer meio de informação, de tecnologia que venha facilitar, ajudar, mas não 

substituir, pois os alunos merecem professor e respeito. Informou que conforme lhes foi 

repassado eram cento e quarenta e cinco localidades em cento e trinta municípios e na última 

semana a SEDUC já divulgou para o SINTEP que algumas dessas comunidades Prefeitos não 

assinaram ou desistiram do convênio, restando apenas sessenta comunidades e destas quarenta 

tem o SOME, enfatizando que o SEI é para atender comunidades onde não existe o sistema, mas o 

Estado quer implantar nessas localidades. Enfatizou que o que pedem é a valorização do Ensino 

Médio, não o retrocesso, como o que veem com a implantação do Sistema Interativo, dizendo que 

os alunos estão gritando pelo direito de serem ouvidos e buscando isso dos Vereadores, dizendo 

que se o SEI for melhor que se implante, caso contrário permaneça o SOME, pois é o que os alunos 

querem, que permaneçam os professores em sala de aula, e agradeceu.Após o Senhor Presidente 

pediu a compreensão dos Senhores para seguir o regimento desta Casa, tendo ouvido o professor, 

pedindo que todos permaneçam para logo após o encerramento da sessão possam ouvir a 

representante do Estado e debater o assunto, ouvindo a opinião de cada um. Convocou Sessão 

Extraordinária para quarta-feira, dia seis de dezembro para votação em segundo turno do Projeto 

de Lei nº 251/2017, que trata do “Plano Plurianual do município de Placas, Estado do Pará, para o 

quadriênio 2018 a 2021 e dá outras providências” e primeiro turno do Projeto de lei nº 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”, e observandonão haver nada mais a 

tratar,agradeceutodos pela presença e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, determinando 
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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.__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

 


