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ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, convocada 

pelo Presidente da Câmara Municipal para conhecimento de licença do Vereador Marcelo Wilton 

Rodrigues Leal –PSC, posse de Vereadora Suplente do PSC, Sra. Raimunda Nascimento Rodrigues e 

apreciação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 254/2018, que “Dispõe sobre a doação de um 

terreno do município de Placas para o Estado do Pará na Avenida Paralela Sul, onde está localizado 

o colégio E.E.F.M. Presidente Tancredo Neves e dá outras providências”.  

As dez horas e trinta minutos do dia dezenove de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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 conhecimento de licença do Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal -PSC, posse 

da Vereadora Suplente do PSC, Sra. Raimunda Nascimento Rodrigues e apreciação em primeiro 

turno do Projeto de Lei nº 254/2018. Constituída a Mesa Diretora pelos Vereadores Gilberto 

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

Denilson Rodrigues Amorim-PSDB – Primeiro Secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima 

Machado-PMDB, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson 

Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. À abertura o Senhor 

Presidente informou da ausência do Vereador José Ferreira (Branco) que está em Santarém se 

recuperando de problema de saúde. Apresentou a pauta do dia e ofício do Vereador Marcelo 

Wilton Rodrigues Leal em que solicita nos termos do Art. 11 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Placas licença pelo prazo de três meses para exercer cargo de Secretário Municipal 

de Educação; despacho da presidência deferindo pedido de licença do Vereador Marcelo Wilton 

Rodrigues Leal e convocando a suplente do PSC, Sra. Raimunda Nascimento Rodrigues para tomar 

posse no cargo de Vereadora, convidando-a até a tribuna para fazer o compromisso de posse, que 

o fez dessa forma: “Prometo cumprir dignamente o mandato a mim confiado, observando as leis e 

trabalhando pelo engrandecimento deste município”, e o Senhor Presidente declarou empossada 

no cardo de Vereadora, a suplente do PSC, Sra. Raimunda Nascimento Rodrigues. Após apresentou 

oficio do Secretário Municipal de Educação, Sr. Marcelo Wilton Rodrigues Leal solicitando o uso da 

palavra na tribuna para esclarecimentos a respeito do projeto de lei em pauta, consultando os 

senhores vereadores a respeito, com o que concordaram e que use no início da sessão, antes dos 

pronunciamentos dos Senhores Vereadores, concedendo o Senhor Presidente a palavra ao 

Secretário Municipal de Educação, Sr. Marcelo Wilton Rodrigues Leal. Na tribuna cumprimentou 

a todos presentes. Desejou sucesso a Vereadora Raimundinha nessa empreitada, ressaltando 

conhecer a tarefa árdua que é ser vereador e valoriza porque é dali que parte todos os processos e 

dinâmicas que ajudam a construir o município, assim como as cobranças, ressaltando não ser fácil 

ser vereador ou vereadora. Desculpou-se pela intempestividade do pedido, mas achou necessário 

vir a tribuna para explicar um pouco da dinâmica do projeto em pauta, que é a regularização da 

doação de terreno feita ao Estado, na época do Prefeito Santo Pereira. Mencionou que no mês de 

dezembro a Prefeita Raquel Brandão esteve em Belém protocolando na SEDUC o pedido de 

reforma da Escola Tancredo Neves, tendo em vista que há um financiamento que o Estado 

contraiu perante o BIRD para reformar as escolas estaduais no Estado, citando como exemplo a 

Escola Melvin Jones, em Uruará onde está sendo gasto cinco milhões de reais em reforma. Falou 

que uma semana depois o engenheiro veio a escola fazer um laudo de vistoria e a Secretária de 

Estado de Educação, no mês de janeiro, respondeu o oficio dizendo que tem interesse e que vai 
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empenhar recursos para que a escola seja reformada e ampliada, mas solicitou que a situação seja 

regularizada, porque o Estado, o município e o governo federal não podem fazer obras em 

terrenos onde que não sejam regularizados, como aconteceu com poços nas vilas, creches e 

demais obras. Dessa forma o Estado pediu a Lei que regulamenta a doação para registrar o título 

do terreno expedido ao estado, por isso a urgência em face do período eleitoral e tem prazo para 

efetivar, licitar, fazer convênios, por isso a pressa em alocar recursos para reforma da escola. Falou 

que o projeto da escola está sendo feito pelos engenheiros do município e prevendo reforma e 

ampliação, que é a construção dos laboratórios de ciências, de informática, biblioteca e uma sala 

multiuso, inclusive o Conselho Estadual de Educação exige para regularização das escolas e prevê 

construir salas, para cima, tendo em vista que para os lados não tem como crescer e ainda fazer 

pavimento administrativo e pedagógico, porém somente pode encaminhar para o Estado 

mediante a titularidade do terreno, esclarecendo que o Estado ter posse do terreno não interfere 

no uso compartilhado do espaço, o que foi um acordo na época da municipalização em 1998, 

mencionando que agora está sendo revisto os contratos. Disse imaginar que esse recurso seja na 

ordem de dois milhões de reais, o que é sonho para toda a comunidade, dizendo que certas 

preocupações são justas quando se trata da Escola Tancredo Neves, pois o município investiu 

desde o início, construiu quadra, sala de aula e reformou, e o Conselho Escolar construiu a 

biblioteca, mas é preciso resolver esse problema. Falou que hoje a ampliação da escola vai 

beneficiar tanto os alunos do médio quanto do município, porque o município vai continuar 

usando o prédio de forma necessária para que atenda a sua demanda. Falou que hoje, começou 

igualar o nível de transferência de alunos para a cidade, começando a dar estabilizada, que está 

tendo dificuldade de preencher as salas existentes na zona urbana, porque a demanda foi para a 

educação infantil, mencionando já ter duas creches aprovadas, uma com ordem de serviço em 

construção e outra que irá iniciar que também foi feito termo de doação de terrenos. Disse 

entender a preocupação dos vereadores, desculpando-se pela intempestividade do projeto e 

garantiu que não vai interferir em nada no formato de uso da escola, sendo um procedimento 

regular e se não vier para Placas irá para outro município, dizendo que a pressa é para que esse 

recurso venha para o município. Enfatizou falar em nome do município e enquanto este está 

tomando as medidas cabíveis para que o recurso venha, citando que o governador já quer 

anunciar no próximo mês no Encontro de Municípios Sustentáveis e fazer os empenhos e formatos 

necessários. Falou ser uma obra que além de gerar sustentabilidade educacional naquela escola, 

gera empregos, corre recursos no município, ajuda a dinâmica econômica do município com a 

contratação de pessoas, mencionando que o Estado vai fazer concurso público este ano e irá 

dispor vagas que o município irá exigir. Falou que hoje há ociosidade no turno da noite e pressão 

no da manhã, razão pela qual precisa de mais salas. Ratificou a necessidade de resolver a 

titularidade do terreno, que em tese já é utilizado pelo Estado, mencionando que no ano de 2007 

a Governadora Ana Julia liberou recurso para esse colégio, que chamava protótipo treze e previa a 

ampliação e construção, no valor de mais de três milhões de reais destinados a escola, tendo sido 

licitado e empenhado pela Governadora, solicitado ao Prefeito o Termo de Doação, que o fez para 

receber a obra, perdendo a eleição, se perdeu ao longo do tempo e a escola perdeu o recurso. 

Falou que o que a Secretaria de Educação não quer agora é não cumprir os processos e prazos 

necessários para receber o recurso, mas fará para receber a tão sonhada reforma da Escola 

Tancredo Neves, pedindo a compreensão dos Senhores Vereadores para apreciação do projeto. 

Enfatizou que o projeto trata sobre a doação do terreno para o Estado, para que este faça a 
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reforma e ampliação da Escola. Colocou-se a disposição para dirimir quaisquer dúvidas a respeito 

do projeto. Desejou um excelente ano e colocou-se a disposição, como Secretário, para buscar 

caminhos para melhorar a educação no município, sempre em parceria dessa Câmara e todos 

vereadores que compõe essa Casa, e agradeceu. Após o Senhor Presidente franqueou a palavra na 

tribuna aos senhores vereadores, passando-a a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues. Esta, 

na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Falou que é um momento de grande 

responsabilidade assumir uma cadeira no lugar do amigo Marcelo Leal que licenciou-se para 

assumir a Secretaria de Educação, ressaltando ser pessoa competente que tem grande jornada na 

história da educação desse município e que tem certeza irá dar continuidade ao trabalho que já foi 

feito pela ex-secretária Simone Braga que contribuiu com este município no ano de 2017 e não 

somente por três meses, conforme a licença. Falou ser um compromisso e responsabilidade muito 

grande, pois a política já é desacreditada e o país passa por crise, que atingiu também o município. 

Falou que o ano de 2017 foi de aprendizado para todos, que estava se organizando uma gestão, 

buscando caminhos e 2018 tem tudo para ser o ano em que essa gestão começa a dar certo e para 

isso está nesta Casa para contribuir com o que for necessário para o bem de todos e 

desenvolvimento de nosso município. Além que a responsabilidade é maior por ser mulher, tendo 

em vista que nesta Casa só tem homens, porém disse que o preconceito já foi quebrado quando se 

elegeu uma gestora mulher no município, não entendendo porque nesta Casa sempre tem apenas 

uma mulher e para isso está aqui para assumir esse compromisso que é multiplicado por não sabe 

quantas vezes, mas acima de tudo para fazer o bem para nosso município, para a Vila do Dez e 

região, onde está localizada e são muitas as demandas, dizendo que terá muita cobrança e 

precisará de discernimento e inteligência para lidar com as dificuldades do dia a dia, que não serão 

tão fáceis, mas assim como os demais que querem o bem deste município e que estão lutando 

para o melhor, colocou-se a disposição desde que para o bem e desenvolvimento deste município. 

Falou que hoje temos uma batalha grande dentro da esfera municipal e Brasil por ser um ano 

político e por estarmos desacreditado tudo se diz que é devido ser ano político, porém disse que 

tem uma demanda muito grande para este município para o ano de 2018 de várias emendas, 

estando aqui para aplaudir e cobrar para que seja de fato executadas. Falou que este, será o ano e 

a Prefeita estará de parabéns se conseguir desenvolver todas as emendas que tem para este 

município, estando contente, pois o ano de 2017 serviu de grande aprendizado e grandes 

conquistas para que em 2018 tudo possa dar certo. Colocou-se a disposição. Agradeceu a todos, 

seus familiares, Sr. João Lopes-presidente do PSC, Marcelo Leal que fique a frente da Secretaria 

por mais de noventa dias, pelo conhecimento que tem na área, tendo falado com a Senhora 

Prefeita que, talvez, se tivesse colocado em 2017, muitos transtornos poderiam ter sido evitados, 

mas serviu de aprendizado e espera que tudo dará certo e o município vai começar a caminhar, 

precisando mostrar resultado e para isso a Prefeita está empenhada e Vereadores também 

estarão aqui para ajudar no que for possível, naquilo que venha favorecer a população que tanto 

almeja dias melhores, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou que a discussão na presente sessão é 

sobre o projeto que trata da doação do  terreno para a Escola Tancredo Neves, porém mencionou 

que há cerca de seis ou sete anos a escola na Comunidade Novo Paraíso foi praticamente 

desmontada para que fosse reformada pelo governo municipal, o que não aconteceu, restando 

somente as paredes em pé e que na Vicinal São Paulo escola não foi concluída, dizendo que tudo 

que possa ser investido na educação depende de investimento, acreditando na competência do 
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Senhor Marcelo Leal como Secretário, porém manifestou preocupação, pois não adianta ter 

professor de qualidade ou secretário que desempenhe seu trabalho,  quando tem dúvidas se esse 

projeto será concluído ou será iguais as escolas referidas que foram iniciadas e não concluídas e 

outras obras no município como os vários sistemas de água inacabados, tendo vários motivos para 

não concordar com esse projeto, com medo que se inicie uma reforma e paralise, o que seria 

péssimo para o Secretário, Vereadores, para a Prefeita e prejudicaria os alunos, tendo em vista 

que para fazer uma reforma como essa será necessário paralisar as aulas, tendo em vista ter que 

desmontar parte da escola, principalmente se for para crescer na vertical. Falou que iniciar uma 

obra e deixa-la por ser concluída já é esperado, mas no caso, trata-se de uma escola que servirá 

para esta e futuras gerações e preocupa-se, tendo em vista que será repassado o terreno ao 

Estado e se outro governador fará a obra, lembrando que ao final de sua gestão o Prefeito Leonir 

teve que investir, pois os governadores do Estado não assumiram o compromisso de reformar a 

escola. Falou que sendo obra do Estado nenhum Prefeito terá razão em não querer investir. 

Referiu sobre o Projeto Minha Casa Minha Vida que está sendo construído e tem visitado, 

mencionando está sendo uma obra de péssima qualidade, cobrando melhoria, tendo sido 

melhorado, porém visitando recentemente constatou que a madeira que está sendo utilizada na 

cobertura é de péssima qualidade, sendo brancau de amarelão, dizendo que as casas estão 

cobertas e bonitas, mas questionou pela garantia de que essas casas durem anos. Ao Secretário de 

Educação falou que gostaria que os vereadores fossem convidados a visitar a obra de vez em 

quando, mencionando que no Projeto Minha Casa Minha Vida alguém lhe pediu que não fizesse 

visita ao local, pois a visita de Vereadores estaria atrapalhando a obra, dizendo que a visita dos 

vereadores é devido a preocupação com as pessoas que irão morar naquelas casas, não tendo 

pedido melhorias no sentido de atrapalhar, mas no sentido de ajudar e assim como a escola, as 

casas são para muitos anos, porém disse que como foi colocado pelo Secretário de Educação que 

o uso da escola será compartilhado é favorável ao projeto, o que deve constar em documento, 

assim como autorização para que o município também possa investir em reforma, caso o governo 

do Estado não a faça, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. À Vereadora Raimunda falou que quer 

estar de mãos dadas para fazer algo pela Comunidade Aparecida (Lote Dez), colocando-se a 

disposição. A respeito do projeto em trâmite manifestou-se favorável. Manifestou satisfação pela 

posse da vereadora, mas tristeza pela ausência do Vereador Branco (José Ferreira), que se 

encontra no Hospital Regional, passando por tratamento. Desejou boas vindas a vereadora, e 

agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando 

agradeceu a Deus pela oportunidade de estar participando desta Sessão Extraordinária. 

Cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referindo-se ao projeto ressaltou ter 

conhecimento do mesmo, tendo tirado dúvidas com o Secretário Marcelo, manifestando ser 

favorável, porém ressaltou sua preocupação, assim como o Vereador Nelson com relação as obras 

do Estado no município, mencionando que com relação ao Ensino Médio, o município sempre foi 

parceiro do Estado, mas este nunca foi parceiro do município. Falou que o que o deixa triste e com 

pulga atrás da orelha é que no ano de 2017 tiveram várias reuniões com relação aos alunos do 

Ensino Médio que estavam faltando aulas, tendo sido realizada reuniões com o pessoal da SEDUC, 

a Prefeita reuniu com a Secretária de Estado, alunos fizeram greve devido a falta de professores e 

agora vem um investimento de quase dois milhões de reais para a reforma da escola, situação que 

o deixa intrigado. Ressaltou ter conhecimento da parceria entre o Governo do Estado e o BIRD 
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para investimentos nos municípios do Estado, sendo destinado para nosso município cerca de dois 

milhões para reforma e ampliação, manifestando preocupação, assim como falado pelo Vereador 

Nelson que será reformado e construído na parte superior, tendo conhecimento que a estrutura 

não é propicia para construção desse pavimento, dizendo que sonha com uma escola dessa, com 

uma biblioteca ampliada, salas climatizadas, cursos de primeira qualidade para os alunos do 

Ensino Médio e fundamental para que melhorem cada vez mais o aprendizado, que tenham 

aprendizado de qualidade. Sabe que o governo do Estado está investindo para melhorar e 

fomentar ainda mais a educação, para melhorar o índice de desenvolvimento da educação em 

nosso estado, por ser um dos piores do Brasil, mas o que o deixa preocupado são obras do 

governo do Estado para com o município, como caixas d`água que nunca foram concluídas, há 

também o Programa Minha Casa Minha Vida, mencionando ter conversado com a engenheira, a 

qual disse que se denunciassem uma obra dessa ao Governo Federal o município perderia, não 

tendo feito, porém disse que a obra é de péssima qualidade e a culpa recai primeiramente sobre 

os vereadores, assim como o projeto do REFIS e o IPTU que seria cobrado pela Prefeitura, mas 

perante a população quem aprovou a cobrança desse imposto foi a Câmara Municipal, 

manifestando preocupação com o termo de doação para o Estado para ser legalizado e a 

Secretaria, assim como o corpo de engenheiros da Prefeitura cumpram os prazos, tratando com 

muita cautela o assunto. Falou que podem propor emendas ao projeto, onde consta que o espaço 

da escola será cedido por tempo indeterminado por alunos do Ensino Fundamental menor e maior 

e outra é com relação ao recurso que deverá ser destinado aos cofres municipais e as licitações 

devem ser realizadas por empresas de perto e a obrigação dos vereadores é acompanhar, assim 

como outras, como do transporte escolar, podendo acompanhar cada etapa do processo, 

ressaltando que houve muita especulação, porém esclarecendo que o recurso vem através do 

governo do Estado e do BIRD, sendo mais de duzentos milhões de reais para investimento na 

educação no Estado e contrapartida de mais de quatrocentos mil reais. Ratificou a proposta de 

emenda ao projeto, de que seja utilizado por tempo indeterminado pelo fundamental maior e 

menor e também uma fiscalização com bastante veemência a essa obra para que o recurso seja 

aplicado na sua totalidade, pois está se tratando de obra que beneficia filhos e netos e tudo que é 

investido no município para educação e saúde é pouco. Mencionou ter tido acesso a informações 

de reforma e ampliações e  trinta novas escolas que serão construídas, tendo entrado em contato 

com vereadores de outros municípios para saber se estavam recebendo investimentos desse tipo, 

parabenizando a Prefeita por Placas está sendo contemplada com esse recurso para 2018, dizendo 

que este tem que ser o ano, mencionando que nunca viu um panorama tão favorável ao governo 

quanto neste ano que se inicia e esta Casa deve fazer seu papel idôneo sem favorecer esse ou 

aquele, mencionando ser favorável ao projeto com as emendas propostas, e agradeceu. A seguir 

foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes, desejando boas vindas a Vereadora empossada na presente data, tendo certeza que 

fará um excelente trabalho. Ressaltou está se tratando do Projeto de Lei nº 254 e a preocupação 

do Vereador Nelson com obras que foram iniciadas e não concluídas, destacando a importância do 

projeto, mencionando que em viagem a Belém, juntamente com o Vereador Denilson já ouvia a 

respeito desse empréstimo que seria feito pelo Governo do Estado, tendo conversado com o 

Megale a respeito e a Prefeita que acompanha essa situação de perto se empenhou para que 

nosso município não ficasse de fora e fosse beneficiada, mencionando que é do conhecimento que 

o Estado não tem investido permanentemente no município, mas deixado a desejar, e a Prefeita 
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preocupada com a educação no município, requereu investimentos na escola Tancredo Neves, a 

qual foi reformada pelo município e sendo o recurso aprovado será necessário se ajustar para que 

a reforma aconteça para que tenhamos uma escola de qualidade, pois os alunos merecem. Falou 

que há preocupação com relação a essa reforma, pois não será fácil ajustar para que aconteça, 

mas para tudo deve ter um jeito e uma maneira de resolver, pois irá beneficiar o município e os 

alunos, manifestando-se favorável ao projeto, tendo em vista sua importância, e agradeceu. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes, destacando a presença da vereadora empossada para juntos fazer o trabalho 

nesta Casa, parabenizando o presidente do PSC pelo apoio dado para que a vereadora fosse 

empossada neste dia. A respeito do projeto parabenizou o secretário pela visão de proporcionar 

dias melhores para nossos filhos no futuro. Registrou concordar com a parceria entre estado e 

município e que esse se comprometa mais com este, tendo em vista que o recurso com que 

colabora para o transporte escolar é mínimo, de modo que com essa reforma, consigam valores 

melhores do que o que é repassado hoje e consigam trazer mais professores para nosso 

município. Falou que esse dinheiro cairá nos cofres da Prefeitura e devem fiscalizar qual empresa 

irá ganhar a licitação e acompanhar os trabalhos, podendo entrar e sair na hora em que quiser da 

obra, porque são fiscais. Referindo-se as casas populares falou que gostaria de saber se no dia em 

que o engenheiro vier terá coragem de receber uma obra como aquela. Mencionou que na Vila 

221 foi construído duas salas de aula, quando estava a frente da comunidade e não tem um 

brancau em qualquer peça, podendo fiscalizar, enquanto que as que foram construídas agora tem 

defeitos, tendo em vista que não estava à frente da comunidade. Falou que nessa obra todos 

vereadores tem o compromisso de estar fiscalizando. Manifestou-se favorável, estando a 

disposição para somar e contribuir com esse município. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus 

por mais um dia de trabalho nessa sessão extraordinária. Parabenizou a mais nova companheira 

da casa, a vereadora Raimundinha, a quem desejou sucesso nessa nova etapa, acreditando que irá 

contribuir com todos nesta Casa. Desejou excelente trabalho ao mais novo Secretário de Educação 

nessa nova jornada, dizendo que a Secretaria de Educação é o espelho da educação de cada 

município e os profissionais da educação merecem um bom trabalho para que sejam excelentes 

profissionais no futuro. Referindo-se ao projeto em pauta falou que tudo que vem para o benefício 

e para ajudar a desenvolver será muito importante para toda população placaense. Relatou sobre 

preocupação quando se trata de obra entre o Estado e o município, pois já tiveram obras iniciadas 

e inacabadas e o desejo de todos é que essas obras sejam concluídas, pois estará beneficiando não 

só vereadores, prefeita, mas toda a população do município. Manifestou preocupação com 

relação ao ensino médio, que por vezes alunos estiveram nesta Casa fazendo cobranças por 

professores para concluir os estudos, tendo em vista que o Estado deixou esses alunos 

abandonados, dizendo que vereadores foram até Belém, estiveram conversando com a Secretária 

de Estado de Educação e mesmo assim foi resolvido em parte, sendo um clamor muito grande. 

Disse que hoje tem cerca de dois milhões para ser investido para a reforma da Escola Tancredo 

Neves, dizendo da importância para a qualidade do ensino e estrutura predial, mas há a 

preocupação que se inicie e não seja concluída, pois espera-se que as obras que são iniciadas 

sejam concluídas, como do sistema de água, obra do governo do Estado. Referiu sobre doações de 

terrenos como para o Programa Minha Casa Minha Vida, que esta Casa aprovou a doação, mas são 

cobrados e responsabilizados pelas obras que estão sendo realizadas de péssima qualidade e 
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tendo cobrado da engenheira do município, foram “jogados contra a parede” sendo acusados de 

não querer a obra no município. Ressaltou a importância de acompanhar de perto, sendo um 

grande investimento do qual é favorável, mas deve ser bem discutido, relatado e esclarecido a 

população que nem sempre tem conhecimento da situação e muitas vezes por pequenos erros 

acabam por não transmitir da forma correta. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. A seguir 

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

pessoas presentes. Parabenizou a vereadora empossada, desejando boas vindas. Parabenizou o 

Secretário Municipal de Agricultura, colocando-se a disposição para apoiá-lo em seu trabalho para 

que possa melhorar a agricultura, ressaltando a importância para o município. Registrou 

sentimentos a família da esposa do professor Wilian, que faleceu na semana passada. Referindo-

se ao projeto em trâmite falou que o Governo do Estado vem trabalhando para que possa investir 

nos Municípios do Estado, tendo realizando convênio com o BIRD na razão de cem milhões de 

dólares para investimento nos municípios da região da Transamazônica e o município de Placas 

será beneficiado, não somente com a reforma da escola, mas tendo a Prefeita já assinado outros 

convênios, como do sistema de água, da feira municipal, asfalto e outros quilômetros de 

calçamento com broquete com saneamento básico, esperando que este seja um grande ano para 

essa gestão. Registrou ter estado na última quarta-feira visitando a câmara de Belterra. 

Manifestou-se favorável aos investimentos no município, porém compartilha da mesma 

preocupação dos vereadores que já se manifestaram com relação as obras inacabadas, devendo 

acompanhar mais de perto as empresas que vem ao município, o que as vezes não acontece e são 

impedidos, manifestando que fará duas emendas ao projeto, sendo uma para fazer uso 

compartilhado da escola e que seja diminuído o prazo para conclusão da obra de dois para um 

ano. Falou que começaram o ano com o pé direito com a posse de uma vereadora nesta Casa e 

disse que a prefeita está empenhada, para quem torce e vai cobrar para que regularize e 

mantenha a folha dos funcionários em dia e que não traga problemas para ela, quanto para os 

vereadores, pois são o para-choque do povo e precisam  e que estejam juntos, lado a lado para ter 

um governo forte, de confiança, respeito e que possa resgatar o que não foi feito em 2017. Falou 

que esse é seu desejo e torce para que aconteça, pois é o que espera, pois não aguenta passar 

outro ano como o anterior. Falou ser do partido base do governo, mas acima de tudo, é em defesa 

dos munícipes que os colocaram nesta Casa. Ao Secretário de Educação, colocou-se a disposição, 

dizendo não ter dúvida que fará um ótimo trabalho. Falou que essa gestão está fazendo o que 

outros não fizeram, compartilhar os trabalhos, independente de siglas partidárias, de oposições 

políticas, administrando com pessoas competentes e da área, quando outros não aceitam nem 

opiniões de pessoas que não foram eleitas em seus palanques, o que é importantíssimo para o 

município, colocar pessoas capacitadas, sem divisão política, pois assim teremos um município 

mais forte, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Desejou boas vindas a Vereadora Raimunda e 

disse aos moradores do Lote Dez que estão ganhando esse presente, com um representante nesta 

Casa da própria comunidade, pessoa competente que irá desempenhar um excelente trabalho 

pela comunidade e contribuir com esta Casa. Parabenizou o Vereador licenciado Marcelo Leal, 

hoje Secretário de Educação, dizendo ser bom como vereador, mas bem melhor como Secretário e 

que desempenhará um excelente trabalho à frente desta pasta da educação que estava carente de 

uma figura que possa fazer de fato gestão com qualidade e com pé no chão, podendo os 

trabalhadores da educação contar com o amigo, desejando que Deus o conduza nessa jornada e 
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que faça um trabalho brilhante. Falou da satisfação de voltar a esta Casa nessa sessão ordinária, 

quando estão dando um passo importante e contribuindo para uma qualidade na educação do 

município, com uma estrutura de uma escola do porte da Tancredo Neves irá oferecerá melhor 

qualidade de ensino para os alunos, o que é motivo de felicidade. Parabenizou a Prefeita pelo 

empenho e preocupação de no mês de dezembro ter ido a Belém e passado as dificuldades 

estruturais da Escola Tancredo Neves e ter resposta em tempo recorde e nosso município ser 

contemplado com dois milhões, dizendo aos colegas vereadores e público presente que há muitas 

interpretações erradas sobre o trabalho que fazem nesta Casa, esclarecendo que não estão 

doando terreno, assim como não doaram o terreno para o Programa Minha Casa Minha Vida, mas 

autorizaram o Poder Executivo a fazer essa doação e o mesmo estão fazendo na presente data, 

também não autorizando reforma, mas dando autorização ao Poder Executivo de fazer essa 

doação e o Estado executar a tão sonhada reforma da Escola Tancredo Neves, conforme consta no 

projeto de lei que terá dois anos para executá-la e em caso de desvio de finalidade o patrimônio 

retorna ao município, compartilhando da ideia do Vereador Denilson de reduzir esse prazo para 

um ano e do Vereador Sandeney para que o espaço continue sendo compartilhado com o ensino 

fundamental menor e maior. A respeito do Programa Minha Casa Minha Vida falou que essa obra 

conta com os engenheiros da prefeitura, da empresa e do Estado e só recebem o recurso dessa 

obra sob medição, que é feita sob aprovação desses três profissionais, de modo que acredita que 

o engenheiro do Estado não virá ao município para assinar algo de uma obra de péssima 

qualidade. Falou que a fiscalização por parte dos vereadores não encerra no momento em que a 

obra é entregue, tendo em vista que a empresa assina um termo de responsabilidade ficando 

responsável pela obra pelo período de  dois anos, de modo que acredita que esses engenheiros 

não iriam colocar seu profissionalismo e dar aval assinando uma obra que não presta, que não tem 

qualidade e a obra está andando a todo vapor  e se assim está é porque a primeira etapa foi 

assinada pelos engenheiros, questionando como pode, sem nenhuma formação em engenharia 

dizer que a obra é de péssima qualidade e dar orientações sobre o que deve ou não fazer, mas 

acompanhar a obra e o aval à obra serão os engenheiros responsáveis, não acreditando que 

autorizariam o pagamento de uma obra dessa se não estivesse de acordo com o que foi projetado. 

Mencionou que no projeto Minha Casa Minha Vida houve uma discussão sobre trocar as telhas de 

barro por brasilit, mas optou-se por manter as telhas de barro e o valor era mais elevado, 

mencionando que na gestão anterior uma empresa deu início a cinco casas, no terreno da pessoa 

que seria beneficiada, recebendo parcela desse recurso, declarou falência e foi embora do 

município, de modo que parte desse recurso já foi gasto, restando a outra parte, que não teria 

condições de fazer a casa com a mesma qualidade tendo em vista que parte do recurso já foi 

gasto, sendo abatido e considerando que naquela época o valor do material era um, hoje outro, 

devendo ter essa consciência que a casa que será construída não terá a mesma qualidade de uma 

casa que uma pessoa constrói por conta própria com materiais de primeira, porém disse ter 

certeza que as famílias que ali irão habitar ficarão felizes, pois vem sonhando com uma obra como 

essa. Parabenizou a Prefeita Municipal por resgatar essa obra, cadastrada na sua gestão enquanto 

Secretária Municipal de Assistência Social, dizendo ter fé e confiança em Deus que o ano de 2018 

será um ano de muita colheita, pois a Prefeita passou o ano de 2017 plantando e muita gente 

apostando que essas sementes não irão germinar, ressaltando que para tudo tem um tempo de 

espera e crê que em breve se colherá os frutos para o contentamento da população placaense e a 

gestão municipal se encaminha para dias melhores, e agradeceu. Após manifestou-se o Senhor 
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Presidente Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou a todos presentes, 

agradecendo a todos que compareceram para os dois atos, sendo posse da Vereadora Raimunda e 

apreciação em primeiro turno do projeto de lei em pauta. Ao Vereador licenciado falou que fará 

muita falta, tendo em vista já vim de outro mandato, sendo parceiro, amigo, porém disse ter ido 

pessoalmente com a prefeita pedir que o colocasse como secretário de educação, tendo ficado 

certo que a partir de dois de janeiro assumiria a secretaria. Disse que fará falta nesta Casa, mas 

onde está poderá ajudar mais o município do que o que faz como vereador, já tendo sido 

secretário em dois mandatos e tendo dado conta, dizendo que irá contribuir com a educação, que 

fará falta nesta Casa, mas acredita que assim como aconteceu anteriormente, mediante qualquer 

dúvida, se for chamado, virá para esclarecimentos. Falou da honra de empossar a vereadora 

Raimundinha (Raimunda), quem conhece de longa data, sabe do caráter, da competência e 

quando se falava que o Vereador Marcelo se licenciando ela assumiria, sempre defendeu, que 

seria muito útil para o governo e para o município. Falou que quem ganhou com essa mudança foi 

a Comunidade Aparecida (Lote Dez), pois quando se tem um vereador da região, que reside no 

local, as coisas acontecem com mais facilidade, tendo falado a vereadora quando esteve em sua 

residência que o governo falhou por não fazer praticamente nada na região do Lote Dez e que 

esse seria o ano em que as coisas aconteceriam naquela região e como vereadora teria a honra de 

acompanhar esses acontecimentos. Disse que não desmerecendo todos os vereadores que tiraram 

votos naquela região, mas quando mora na região, as coisas acontecem com mais facilidade, 

porque as cobranças acontecem com mais veemência por parte da população. À Vereadora falou 

que a partir de agora sua responsabilidade será maior, pois até então era somente a professora 

que ajudava cobrar, hoje é a vereadora que será cobrada para vim até a gestão cobrar melhorias 

para a comunidade. Disse que assim como falou quando o Vereador Padilha assumiu falou a 

vereadora que não importa o quanto você fica na política, mas o que se faz enquanto está na 

politica para deixar um legado, deixar sua marca, lutando pelos interesses da comunidade. 

Destacou que assim como o Vereador Marcelo falou, o ano passado não foi fácil para a gestão 

municipal, mas foi um ano que a Prefeita correu atrás de muitos projetos para o município e 

esperando que comecem a se concretizar a partir deste ano de 2018 e dentre esses, já citados pela 

Prefeita, o que mais chama a atenção é a água na cidade, algo que vem se arrastando  há anos, 

tendo conseguido com o governo do estado que pagasse a diferença a empresa para que conclua 

o serviço, garantindo entregar em dois meses. Falou que outra obra importante é da feira, dizendo 

que tem outras importantes, mas algumas tão antigas que se conseguir concluir será importante 

para essa gestão. Mencionou a respeito da Vila do Lote Dez, da dificuldade de andar quando está 

molhada, acreditando que chegando máquinas e combustível será uma das primeiras solicitações 

da vereadora que será atendida, torcendo para que tenha êxito, colocando-se a disposição quanto 

presidente para ajudar naquilo que for possível. Ressaltou que nesta Casa os vereadores se 

reúnem para conversar sobre projetos, mas cada qual tem sua opinião própria, não são 

influenciados e para manter a paz, para que tenham um mandato tranquilo todos votam da forma 

que quer, lembrando que no mandato passado aconteceram discussões muito acirradas, ficando 

provado que não leva a lugar nenhum, porque quando a população vem assistir a sessão é para 

ouvir o que tem para as comunidades e não para ouvir discussões, mencionando que tiveram o 

primeiro ano tranquilo, que como presidente não está aqui para mudar a opinião de nenhum 

vereador e que a população os julgue pelos seus atos e por aquilo que os representam. 

Parabenizou a vereadora e a região do Lote Dez pela representante e colocou-se a disposição para 
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ajuda-los, ressaltando que sempre que foi procurado pelo presidente da comunidade procurou 

ajudar dentro das possibilidades, tendo em vista que vereador não executa obras, mas cobra e 

exige do governo. Crê, assim como outros vereadores, com alguns ajustes que foram feitos, que as 

coisas irão acontecer neste ano de 2018, chegando ao final do ano com a cidade mais organizada, 

vicinais recuperadas e vilas limpas, acreditando que acontecerá. Pediu a todos que continuem 

orando pelo Vereador José Ferreira (Branco) que operou, passava bem, teve recaída, passou por 

nova cirurgia e ainda não sabe como está ao certo, mas crê que tudo sob controle, esperando que 

tudo fique bem e que em breve possa estar de volta a esta Casa fazendo seu trabalho. Após 

passou a Ordem do dia, passando a apreciação do Projeto de Lei nº 254/2018, que “Dispõe sobre 

a doação de um terreno do município de Placas para o Estado do Pará na Avenida Paralela Sul, 

onde está localizado o colégio E.E.F.M. Presidente Tancredo Neves e dá outras providências”, 

solicitando ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto, que o fez. Após o Senhor 

Presidente pediu a dispensa de parecer, considerando o pedido de urgência e dispensa de 

interstícios, sendo aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 

254/2018. Após discussões e propostas apresentadas, foram formuladas as seguintes propostas de 

emendas ao projeto: 1) Suprima-se do art. 1º o texto “de forma irretratável e irrevogável”, ficando 

assim a redação do Art. 1º: “Art. 1º Fica a chefe do Poder Executivo autorizada a doar para o 

Estado do Pará, o terreno localizado na Av. Paralela Sul, s/nº, bairro centro, onde está construído o 

Colégio Estadual de Ensino fundamental e Médio Presidente Tancredo Neves, com um tamanho de 

50 (cinquenta) metros de frente; 77 (setenta e sete) metros do lado direito; 76 (setenta e seis) 

metros do lado esquerdo; e 67,70 (sessenta e sete metros e setenta centímetros dos fundos”; e 2) 

Acrescenta o parágrafo único ao Art. 2º: Parágrafo Único – “Fica garantido o uso compartilhado 

entre o Estado e o Município do espaço desta escola por tempo indeterminado”. Colocado em 

votação o Projeto de Lei com as emendas apresentadas. Aprovado por unanimidade em primeiro 

turno. Após o Senhor Presidente consultou sobre a possibilidade de reunir na próxima segunda-

feira para votação em segundo turno, tendo em vista a necessidade de votação em dois turnos, 

ficando mantida a convocação de Sessão Extraordinária para segunda-feira, 22/01/2018, as 10h.  

O Vereador Nelson informou que a empresa Madeluz está jogando pó para dentro do leito do 

igarapé, de modo que gostaria que seja oficiado o Secretário de Meio Ambiente para que tome 

providências necessárias. Após o Senhor Presidente observando não haver nada mais a tratar, 

desejou uma semana abençoada 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, Secretário da Mesa Diretora e por aqueles que assim o desejar. 
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