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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA 

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos seis dias do mês de março 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, Requerimento do 

Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, Sr. Edilson Silva de 

Melo requerendo o uso da Tribuna e demais assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa 

Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PMDB - Presidente, Vereador Werles Santos 

Silva-SD - Vice-Presidente e Denilson Rodrigues Amorim-PSDB – Primeiro secretário.  Presentes os 

Vereadores Evaldo Lima Machado-PMDB, José Ferreira de Carvalho-PT, José Sandeney Marques 

Monteiro-DEM, Marcelo Wilton Rodrigues Leal-PSC, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-

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

Presidente declarou aberta a Sessão agradecendo a Deus por mais uma semana de vida e por mais 

uma vez tê-los conduzidos a essa Casa, esperando que possam fazer o trabalho como o eleitor 

confiou a cada um, agradecendo e desejando boas vindas ao ex-Vereador Paulo Sousa. 

Apresentou a Ordem do Dia. Colocou em votação a ata da Primeira Sessão Ordinária, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Realizou-se a inscrição para uso da tribuna pelos Senhores 

Vereadores, ao tempo em que o Senhor Presidente apresentou convite do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Placas para mesa de abertura do II 

Congresso do STR que iniciará no dia sete de março próximo. Informou que como os partidos não 

indicaram seus líderes, todos farão uso da tribuna pelo mesmo tempo e passou a palavra na 

tribuna aos Senhores Vereadores, concedendo-a ao Vereador José Sandeney Marques Monteiro. 

Este, na tribuna agradeceu a Deus a oportunidade de está nessa Casa, buscando melhores 

objetivos para a sociedade em geral, esperando que possam fazer um bom trabalho juntamente 

com a gestão municipal. Cumprimentou a Mesa Diretora, Servidores e pessoas presentes. Falou 

que estamos em um momento muito complicado na política placaense, mencionando que há dois 

meses que a gestão municipal começa a encaixar os trabalhos, mas vendo uma problemática 

muito grande, tendo em vista o inverno ser bastante rigoroso e começa-se a resolver algumas 

situações do transporte escolar, parabenizando a Secretária de Educação que está iniciando um 

trabalho para resolver alguns problemas a respeito e o Alex que está a frente dessa pasta, que é 

difícil, mas espera o mais rápido possível que as situações sejam resolvidas. Parabenizou as duas 

associações APA e Avepla, que estão realizando na sede desta associação evento esportivo, 

convidando os Vereadores para prestigiar, ressaltando que quatro estão participando do 

campeonato.  Parabenizou ainda o Senhor Zezinho que está organizando a primeira copa do São 

José, cuja final será realizada neste domingo, na comunidade de mesmo nome, entre as equipes 

Barcelona, do Lote Dez e Vasquinho. Registrou sua gratidão pelo dia oito de março, Dia 

Internacional da Mulher, parabenizando em nome de sua esposa Janete e sua mãe Maria José 

Marques todas as mulheres do município, Estado e Brasil por essa data. Desejou uma excelente 

semana a todos, abençoados por Deus e um ótimo dia de trabalho, e agradeceu a oportunidade. O 

Senhor Presidente desejou boas vindas ao Sr. João de Jesus (João PT), convidando para sempre 

que estiver no município visitar essa Casa e passou a palavra ao Vereador Raimundo Ribeiro da 

Silva. Na tribuna agradeceu a Deus por mais uma semana. Cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Comunicou haver sido convidado para estar na Casa Familiar Rural na sexta-feira, onde 

está dando início as aulas, tendo sido realizada uma reunião bastante proveitosa, mencionando 
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que devido ao inverno rigoroso a estrada (Vicinal 57) está ruim, esperando que em breve seja 

resolvido, pois com o início das aulas o transporte escolar precisa se deslocar até a localidade. 

Referiu haver, na semana anterior, conversado com a Senhora Prefeita e Secretários de 

Administração e de Infraestrutura a respeito das necessidades para o Bairro Alto Pará, onde o 

mato está tomando conta das ruas, a iluminação está em péssimas condições e ruas onde carros 

não conseguem trafegar, informando que os trabalhos foram iniciados, porém deu-se uma 

paralisada em virtude da máquina que estava trabalhando ter tido problemas, mas em seguida 

continuarão. Em nome de sua esposa Franciele e de sua mãe desejou a todas as mulheres do 

Brasil um Feliz Dia Internacional da Mulher. Desejou a todos ótima semana, pedindo a direção de 

Deus, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do ex-vereador Paulo 

Sousa. Informou ter a semana passada sido bastante proveitosa, quando esteve na região do 

Cento e quarenta, Cachoeirinha, Fortaleza, Sombra Santa, Santa Rita e ramais nessa vicinal, onde a 

situação é muito difícil. Mencionou ter estado na Vila Macanã onde cinco alunos estavam 

concluindo a formação de nível Superior em pedagogia e a comunidade estava reunida, onde 

estava presente a Sra. Prefeita e no domingo ter estado no Lote Dez, onde a comunidade estava 

reunida na coleta de lixo, tendo a Secretaria de Saúde e a Prefeita Municipal dado todo apoio, 

sendo um momento de alegria quando vê a comunidade unida. Falou que juntamente com o 

Senhor Marcelo da Comunidade Flamenguinho conversou com o Secretário de Administração que 

se comprometeu ainda nesta terça resolver a situação da comunidade que não quer que os alunos 

vão estudar em outra localidade. Ao Senhor Presidente falou que uma das alunas, na Comunidade 

Macanã agradeceu pela ajuda, agradecendo a Senhora Edna pelo convite, tendo a irmã desta 

agradecido pela ajuda na festa. Referiu sobre as estradas vicinais que estão em situação difícil, 

herança recebida pela Senhora Prefeita, dizendo que parece o ex-gestor não era agricultor, não 

lembrava de nosso povo, sendo um ano que serão muito cobrados, devendo estarem preparados 

para aguentar a pressão e está ao lado dos agricultores, porque a economia de nosso município é 

agricultura, dizendo que juntamente com o Vereador Branco (José Ferreira) sabe a pressão que 

recebem na região, tendo este ligado informando que está com requerimento para a Vicinal Cento 

e cinquenta e um, que a piçarra está cavada para arrumar a ladeira para transportar os alunos. 

Colocou-se a disposição para juntamente com os demais vereadores resolverem os problemas das 

comunidades, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu a respeito de discussão ocorrida na 

sessão passada sobre Segurança Pública, tendo alguns Vereadores estado na Delegacia após a 

Sessão. Disse que o Delegado estava viajando, conseguindo conversar com o investigador, o qual 

alegou que os policiais estavam dando cobertura a festa do Carnaval, quando deixaram a 

delegacia sozinha na noite em que os menores fugiram, não tendo como aceitar a posição da 

polícia em deixar a delegacia abandonada. Citou haver constatado que a sela onde os menores 

estavam é muita frágil, que qualquer criança arrebentaria a grade, que não tinha segurança, não 

justificando, portanto, todo o efetivo sair do local, quando é obrigação da polícia fazer a 

segurança, questionando como se coloca menores na Delegacia e deixam sozinhos, mencionando 

que da mesma forma que fugiram, alguém poderia ter entrado no local e feito o pior com os 

mesmos, talvez até assassinar, dizendo ser um descaso completo da polícia, não sabendo de quem 

é a responsabilidade, se da Polícia Civil ou se Militar, responsabilizando as duas polícias, militar e 

civil. Falou que o fato de deixar presos abandonados já fez com que acontecessem casos como do 
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irmão do Senhor conhecido por Borracha que foi encontrado morto no local e até hoje não se tem 

nenhuma explicação, demonstrando o total descaso da polícia, não tendo como ter o apoio dos 

Vereadores. Falou que precisam marcar uma data para conversar com o Delegado, tendo em vista 

que só conseguiram falar com o investigador e quanto à sela deve-se verificar de quem é a 

responsabilidade, se da Prefeitura ou do Estado para que reforce para que justifique a 

responsabilidade da policia por completo se acontecer novamente fuga de presos, haja vista 

terem constatado que a cela não tinha segurança. Mencionou que na semana anterior já 

aconteceu novamente na cidade roubo de moto, do Sr. Jucelino da vicinal 240, tendo o bandido 

colocado a arma e roubado a moto no meio da rua. Falou que não sabe se o cidadão está mais 

seguro dentro ou fora de casa, dizendo que enquanto os cidadãos estão sendo assaltados dentro 

da cidade, vê uma preocupação grande da polícia em está nas pontes próximas a cidade, cercando 

o povo que vem das vicinais, mencionando ser do conhecimento de todos que no município não 

existe um órgão do DETRAN para que as pessoas possam legalizar seus veículos, tendo que ir a 

municípios vizinhos fazê-lo. Disse saber que é errado, que todas as pessoas deveriam estar com 

seus veículos documentados, o que não justifica a polícia ficar cercando os colonos nos acessos a 

cidade e deixar a cidade descoberta, onde os marginais estão andando soltos, mencionando que 

nas festas são pessoas andando com facas nas cintas, outras com armas e não é cobrado pela 

polícia, enquanto corre atrás do cidadão de bem, que tem residência fixa, que não dá trabalho 

para encontrar, dizendo que durante a semana devem cobrar algo do Delegado, voltando a 

debater na próxima semana, cobrando uma posição para que tenham mais segurança dentro do 

município.  Referindo-se a situação das estradas falou que na Vicinal Cinquenta e Nove se chover 

só entra se for caminhonete traçada, observando que o transporte escolar trafega naquela vicinal, 

tendo o Secretário de Infraestrutura informado que em breve estará entrando naquela vicinal, 

porém, antes disso tem outras com mais prioridade. Falou que a vicinal Duzentos e trinta e cinco 

norte está em estado de calamidade, citando ser este o quinto inverno que as Mães mudam para a 

cidade para que os filhos possam estudar, observando porém que o governo assumiu há pouco, 

com as máquinas em dificuldade, não trabalhando e sabe que para trabalhar no local no inverno é 

complicado, pois tem minador de água, já tendo atoleiro, onde se a estrada estiver molhada 

nenhuma moto anda. Mencionou que no ano passado conseguiu com uma empresa máquinas e 

veículos para fazer um trabalho na vicinal e a prefeitura deveria entrar com a patrol, tendo na 

época sido cedido a piçarra pelo Sandeney, dizendo que faltou boa vontade para fazer, tendo as 

famílias que mudar para a rua para que os filhos pudessem estudar. Espera que no verão seja feito 

um serviço de qualidade para resolver o problema, e agradeceu. O Senhor Presidente desejou 

boas vindas ao Presidente do Partido dos Trabalhadores, Sr. Borracha e passou a palavra ao 

Vereador José Ferreira de Carvalho. Na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, 

destacando a presença do Sr. João PT, Diretor da FETAGRI, ex-vereador Paulo Sousa, Presidente do 

Partido dos Trabalhadores Borracha e mulheres presentes, as quais parabenizou por esse mês 

especial, desejando tudo de bom. Agradeceu a Deus por mais esse dia de trabalho e pela 

oportunidade. Falou que na semana anterior, assim como Evaldo que visitou a região da BR 163, 

também visitou duas vicinais e Vila Novo Paraíso, tendo estado em quase todas as casas. Disse que 

há grande preocupação com relação a vacinação contra febre amarela, mencionando já haver sido 

constatado no município de Rurópolis, onde foram encontrados macacos mortos praticamente na 

divisa com o nosso município, na Comunidade de Piçarreira, manifestando a grande preocupação. 

Falou que há mais de quatro mil moradores e quando chega o apoio na região, na sede já está no 
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reforço, pedindo que a administração tome providências, tendo em vista que todo o município 

está com essa carência, observando haver maior preocupação, pois essa doença mata e ninguém 

quer que atinja a população. Registrou ter estado na Comunidade do cento e cinquenta e um, para 

onde irá apresentar Requerimento, havendo grande preocupação, pois as aulas iniciam na 

presente data, sendo muito provável que o transporte não possa trafegar, em virtude da situação 

precária que se encontra a estrada vicinal. Disse saber que não é possível recuperar vicinal no 

inverno, mas que há prioridades e precisam ver isso. Lembrou que iniciará a partir desta terça-

feira o congresso do STR, quando será realizada eleição para eleição da nova diretoria, informando 

que na sua região há oito Delegados e outros na região da Transamazônica, esclarecendo que a 

eleição do Sindicato é feita através de congresso, sendo que os sócios elegem os Delegados que 

votam no Congresso, não sendo mais como antigamente que todos os associados votavam, 

parabenizando o Sindicato que está organizando, desejando bom congresso a todos os 

trabalhadores. Desejou a todos uma ótima semana e um Feliz Dia a todas as mulheres, pedindo as 

bênçãos de Deus, e agradeceu, A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, manifestando-se feliz pala participação 

da população de Placas, pois aqui se vê o trabalho de quem elegeram e qual o papel do 

parlamentar perante o município. Parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. 

Informou ter realizado visita a vicinal Cinquenta e sete casada, dizendo que a situação das 

estradas é ruim em todo o município. Falou que as máquinas estão na vicinal São Paulo, tendo 

ouvido elogios pelo serviço que está sendo realizado, esperando que as demais sejam feitas e 

elogiadas, porque sabem que devem aproveitar cada momento de estiagem, fazendo os trechos 

piores, já que não se pode fazer todas as estradas. Parabenizou pelo serviço realizado há dias atrás 

na Vicinal Duzentos e quarenta sul, onde tinha um minador no meio da ladeira, solucionando o 

problema, sendo necessário garantir o mínimo de acesso, considerando que as aulas começaram e 

precisa de acesso às vicinais pelo transporte escolar, sendo necessário realizar operação tapa-

buraco para garantir o acesso aos moradores. Parabenizou as equipes pelo exemplo dado ao 

Brasil, no Rio de Janeiro, quando duas equipes na final da Taça Guanabara demonstrou que é 

possível ter união e paz nos estádios, tendo sido dado exemplo disso, mencionando que muitas 

vezes as pessoas brigam, causando até mortes e com esse exemplo mostrar que é possível união e 

paz e diminuir a violência, citando não ter sido registrado nenhum incidente durante o evento. 

Referiu sobre a reforma da previdência, ressaltando que nada ainda mudou, mas está se lutando 

para mudar, mencionando que muitos que tentam são beneficiados, mencionando que quase 

trinta e seis milhões são pagos a ex-Governadores, viúvas de ex-governadores, parlamentares a 

nível federal, Senadores, alguns que assumiram o governo por dias e já tem o direito de sair 

aposentado. Disse que os que mais lesam a previdência não são os pequenos agricultores, mas 

“aqueles, lá de cima” que desviam fortunas, que fazem aposentadorias elevadas, prejudicando e 

gerando grande furo nos cofres da previdência, razão pela qual está praticamente implantada a 

CPI da Previdência, o que é importante, observando que os agricultores são os mais prejudicados 

quando ocorrem essas mudanças. A respeito do trabalho dessa Casa falou que é preciso começar a 

convocar os secretários municipais para mostrar os planejamentos e a forma que está 

acontecendo os trabalhos no município e como será feito, acreditando que a partir de agora já é 

possível mostrar algo, pelas Secretarias de Educação e Infraestrutura, para que possam levar ao 

conhecimento da população. Informou ter chegado o primeiro lote de vacina de febre amarela ao 

município, não sabendo a quantidade, mas sendo realizada no município. Comunicou que uma 
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comissão de Vereadores irá a Belém, quando irão a Secretaria de Segurança Pública, cobrar mais 

veemência do Estado e apoio a segurança pública em nosso município, principalmente para os 

casos não solucionados, dizendo que precisa-se de carcereiro na Delegacia, e visitarão outras 

secretarias, Casa Civil, Gabinete do Senador Flexa Ribeiro, buscando melhorias para o município, e 

agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, agradecendo pela presença, em especial dos 

professores Edilson e Vagno, da rede municipal, dizendo do prazer de tê-los nessa Casa 

acompanhando os trabalhos do Legislativo para que possam caminhar no sentido de melhoria 

para o município. Reiterou cobrança de uma determinação daquilo que foi decidido que é fazer 

uma Audiência Pública para discutir segurança pública, dizendo que segurança pública não é 

somente responsabilidade da policiam nas também de entidades responsáveis que estão errando, 

fazendo-se necessário consertar para que as coisas possam se resolver. Falou que o jovem que 

assassinou o senhor foi preso mais de vinte vezes e solto até chegar a essa tragédia anunciada, 

sendo um sistema de lei frouxo e precisam discutir isso com a população, Ministério Público, 

Judiciário, com as polícias, com as escolas, com a sociedade e Prefeitura, porque não existe 

segurança onde as ruas não estejam iluminadas e não se possa trafegar a noite, sendo uma série 

de fatores preponderante na hora de aumentar no sentido de criminalidade e tem que colocar os 

responsáveis frente a frente para de maneira responsável e séria ajudar e contribuir para que o 

problema possa diminuir ou ser solucionado em nosso município, dependendo muito da atuação 

desse legislativo para que a problemática da Segurança Pública seja resolvida. Expos outra 

preocupação, observando esta no terceiro mês do Governo e essa Casa ter aprovado um projeto 

de lei que autorizou a contratação por excepcional interesse público por tempo determinado para 

situações específicas da municipalidade e ficou uma combinação a um pedido dessa Casa para que 

o governo mandasse relatório de contratação, contendo quadro de pessoas contratadas, as 

necessidades, a formação, os salários, sendo importante para que possam avaliar o cumprimento 

da Lei de responsabilidade Fiscal, da lei aprovada e da Resolução nº 003/2016, o que faz parte do 

trabalho dessa Casa de fiscalizar e precisam ter acesso a essas informações, pois sem ela não terão 

condições de avaliar a situação quando acontecer, manifestando preocupação porque parece que 

se errarem na quantidade de servidores contratados o problema vai ser muito sério e vão acabar 

vindo a essa Casa, dizendo ser o papel do Vereador atuar, não indo em porta de secretaria pedir 

emprego, pressionar secretário para colocar parente, correligionário ou seja quem for, mas 

acompanhar o processo para que as coisas sejam feitas atendendo os princípios constitucionais e 

principalmente ter condições de pagar e o outro dá impessoalidade, colocar pessoas que tenham 

condições de exercer o trabalho com qualidade e que dê resposta positiva para toda a sociedade, 

pois para isso serve o poder público. Falou que deve-se ter cuidado e fazer algo para ter acesso a 

essas informações para contribuir para que as coisas sejam resolvidas antes mesmo que apareçam 

e não tenham mais solução. Disse que sua preocupação é depois está discutindo diminuição de 

salários, com muita gente contratada, colocando a responsabilidade a quem não é de direito como 

na gratificação dos supervisores, dos Diretores, Professores e virar uma bola de neve para os que 

não são culpados pelo problema que se anuncia, que já aconteceu antes e se não tomar cuidado 

acontecerá novamente, manifestando preocupação quanto a isso, porque devemos evitar para 

que não aconteça, pois vão dizer que a câmara autorizou a contratação de determinada 

quantidade de pessoas e que a culpa é dos vereadores, quando não é, devendo portanto fiscalizar 

e acompanhar para que sejam resolvidos. Concordou com o Vereador Denilson quanto ao trabalho 
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das comissões que precisam ser efetivados, pois precisam ter acesso ao plano de governo de todas 

as pastas desse governo. Falou que tem estradas para arrumar, que estão sendo feitas sem 

critério, sem planejamento, que quem está gritando mais está levando, sem ser avaliado o real 

interesse, como rota do transporte escolar alinhadas onde precisa mais e precisam dar essa 

resposta para a população que está cobrando, devendo começar por onde está mais crítico, pois 

todos merecem e não por aquele que grita mais, sendo o primeiro sintoma de falta de 

planejamento, sendo necessário que o governo sente com as comissões para que planeje projetos 

de intervenção que possam dar soluções aos problemas que se apresentam. Agradeceu o Sr. Rael, 

do Travessão Dez Norte que veio tratar de um problema, citando que na localidade estão 

querendo acabar com as aulas de 5ª a 8ª série, concordando, desde que seja feito planejamento, 

mas acabar em apenas uma comunidade por alguma razão, não resolve o problema, é preciso um 

plano de ação para reordenar a rede, não trazer os alunos em carros de péssima qualidade para 

jogar em escolas lotadas, pois não resolve o problema e sim reordenar, planejar e organizar, 

dizendo ser uma comunidade onde tem muitos alunos, tem demanda, que junto com o Vereador 

Evaldo irá brigar para manter os alunos na comunidade, colocando-se a disposição para ajudar, 

caso seja feito um planejamento adequado para que o problema seja resolvido, para que tenham 

uma rede educacional que dê conta dos problemas que hoje enfrenta. Referindo-se a respeito da 

febre amarela falou que o problema é que o município está sendo lento na detectação do 

problema inicial; macacos estão morrendo e se deixa por aí e não manda para quem tem direito a 

fazer um exame e chegar a conclusão da morte desses animais, de modo que se for febre amarela, 

o município entra na área de risco e recebe mais vacinas, dizendo que nossa área é de risco, 

estando faltando agilidade à detectação do problema para que possa agilizar a vinda de vacinas e 

dê conta de vacinar toda a população e todos estamos suscetíveis a esse problema que é muito 

grave. Desejou um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres do município, 

desejando que não só nesse dia, mas em todos se tenha a verdadeira valorização, em cargos 

públicos, eletivos e que possam assumir seu papel de direito na sociedade, e agradeceu. A seguir 

foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora, 

Vereadores, registrando a presença do Sr. João PT, ex-vereador Paulo Sousa e demais pessoas 

presentes. Parabenizou a comunidade placaense que organizou e realizou uma bonita caminhada 

pela paz, da qual espera-se obter resultados e essa Casa foi representada. Disse ter passado a 

semana fazendo algumas visitas, citando ter estado na Vicinal do São Paulo, conversando com 

alguns moradores, onde pode vê o contentamento pelo serviço que está sendo feito naquela 

estrada, constatando ser um serviço de qualidade, considerando está no inverno, onde tem 

condições de trafegar o transporte escolar chovendo ou não, reconhecendo o trabalho de 

qualidade que está sendo realizado, parabenizando a Prefeita e Secretário de Infraestrutura pelo 

trabalho. Comunicou haver acontecido reunião do Conselho do Meio Ambiente, a qual participou, 

ressaltando presidir a Comissão de Meio Ambiente dessa Casa, considerando que os vereadores 

integrantes do Conselho não puderam estar presentes, tendo a Senhora Prefeita participado  

quando foram discutidas as metas que devem ser tomadas pela Secretaria de Meio Ambiente no 

município, mencionando que para voltar a tirar o CAR precisa-se da contratação de um 

engenheiro, que já está sendo providenciado, parabenizando a secretaria por ter alcançado a 

meta de CAR, que é exigido oitenta por cento, já estando em praticamente oitenta e dois por 

cento, o que facilita o acesso do agricultor aos financiamentos oferecidos pelo BASA. Parabenizou 

a Secretaria de Esportes que no último sábado iniciou o campeonato de futsal feminino, tendo a 
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honra de acompanhar, estando muito bem organizado, parabenizando o secretário. Falou que o 

governo tem que começar a andar, tomar ações, que tem visto sendo tomadas e o papel do 

vereador é acompanhar, buscar informações para não chegar nessa Casa e falar coisas vagas ou 

baseadas no que se ouviu falar, porque as reuniões ordinárias são somente na segunda-feira, nos 

demais dias tem tempo para acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados no município, 

mencionando que esta semana estará partindo para outras vicinais e que há vários requerimentos 

de Vereador requerendo serviços para as estradas vicinais e acredita que só assim poderá dar 

acesso ao transporte escolar, porque não está fácil, o inverno não está dando condições, mas os 

problemas aos poucos serão solucionados e acredita que neste momento tem que se abraçar, unir 

forças e ir ao governo buscar soluções para os problemas do município. Mencionou haver ter sido 

discutido na reunião a respeito do IBAMA, tendo cobrado da Senhora Prefeita, que quando vier ao 

município, que chame para uma conversa antes, junto com a Secretaria de Meio Ambiente para 

que não chegue atacando nossos agricultores com multas que ultrapassam os valores das 

propriedades, cuidado que deve-se ter e essa Casa tem poder para fazer isso junto à prefeitura e 

secretaria de Meio Ambiente para que as ações sejam feitas de forma responsáveis, tendo nos 

últimos dias estado no município e fechado várias serrarias e não é o que desejam, mas quer que 

voltem a funcionar para aumentar emprego e a renda do município. Parabenizou as mulheres pelo 

Dia Internacional da Mulher. Informou que juntamente com o Vereador Denilson estará indo a 

Belém, quando estará indo a Secretaria de Segurança Pública, cobrando que seja olhado com 

carinho o nosso município, porque estão precisando dessa atenção, e agradeceu. Em foi a tribuna 

o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Disse ser mais um dia de trabalho para expor o que está acontecendo no município, depois de 

uma semana de visitas, verificando as dificuldades e facilidades que podem buscar, ressaltando 

que teve vários pedidos e tem que tomar providências como representantes dessa Casa de Leis 

devem fazer as leis que serão exercidas no município. Parabenizou as mulheres presentes e do 

município pelo Dia Internacional da Mulher. Referindo-se a respeito da iluminação pública falou 

que muito tem sido cobrado nas comunidades, assim como na cidade, pois pagam pelo serviço, 

que deve ser realizado com a máxima urgência, pois com as ruas no escuro a população fica à 

mercê dos bandidos, propondo que até a próxima sessão, caso essas providências não tenham 

sido tomadas, que possam fazer algo a respeito, pois assim como tem sido cobrado, acredita que 

os demais Vereadores também. Mencionou ter feito requerimento para as Vicinais do Pajoba e 

Arrependido, dizendo que não somente os agricultores devem ter acesso a estradas, mas os filhos 

também, tendo solicitado a recuperação dessas vicinais, mencionando que a Prefeita está fazendo 

um bom trabalho na Vicinal do São Paulo e o povo grato, assim como fica ao ver o sorriso no rosto 

dos agricultores. Mencionou que empresas de outras cidades participaram da licitação do 

transporte escolar, sendo que uma dessas ganhou na vicinal onde reside e até a presente data não 

viu nenhum carro na vicinal puxando alunos e os pais tem lhe cobrado, tendo sido um processo 

feito de acordo com a Lei. Referindo-se a febre amarela, manifestou preocupação por haver sido 

encontrado vários macacos mortos na mata do lote do seu vizinho e como anda muito por essas 

vicinais foi até a cidade de Rurópolis tomar a vacina, o que disse não achar digno, tomar e deixar 

seus companheiros sem esse atendimento, tendo no município chegado uma remessa da vacina e 

no próximo dia dez está chegando outra, devendo verificar se será suficiente e não sendo, agilizar 

um novo pedido, pois não adianta correr atrás do prejuízo depois do fato ocorrido. Desejou um 

bom dia a todos, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos 
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Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou as mulheres pelo Dia 

Internacional da Mulher. Mencionou ter participado, assim como outros vereadores, na quarta-

feira, da Caminhada da Paz, clamando por justiça, quando se sabe que não só o município, mas o 

país passa por momento difícil na questão da segurança pública, dizendo que quando se trata do 

assunto deve achar os fatos para que possa melhorar. Disse que conversando com um policial este 

informou ter prendido mais de vinte vezes o menor que cometeu crime dias atrás e quando 

detido, antes de fazer o relatório já era retirado da Delegacia, questionando onde está o culpado. 

Falou que precisam ter muita determinação para concluir o que vem acontecendo, mencionando 

que para se ter mais segurança é preciso ter melhor iluminação  nos bairros, pois os consumidores 

pagam pelo serviço. Referiu sobre as vicinais para as quais os vereadores estão requerendo 

serviços, tendo em vista o estado de calamidade que se encontram, mencionando ter visitado 

algumas como 240 norte, 235 norte e Ângelo, sendo que nesta, em uma caminhonete traçada 

quase não se conseguiu sair daquela vicinal, devido ao estado critico que se encontra, dizendo que 

quando se refere a segurança, também refere-se a segurança na estrada, na saúde e segurança 

pública, tendo participado dessa movimentação, mas não devendo parar, continuar resolvendo os 

problemas do município. Mencionou haver sido convidado para a abertura do campeonato 

feminino pelo Secretário de Esportes, não podendo participar, mas estiveram presentes dez 

equipes femininas, parabenizando-as. Mencionou ainda, como já citado, quatro vereadores estão 

participando de campeonato na associação AVEPLA, convidando as pessoas que gostam de 

esporte para participar. Parabenizou as equipes do Vasquim  e Barcelona M10, que estão na final 

do campeonato na vicinal da sessenta, comunidade São José. Falou que estão entrando no 

terceiro mês desse governo, como representantes desse município, tarefa que não é fácil, diante 

das dificuldades encontradas no município e no país, que passa por crise econômica muito forte e 

os vereadores estão lutando para que as coisas aconteçam de forma transparente e para isso é 

preciso de diálogo para que possa solucionar as situações que acontecem no município e que 

possam tomar providências de forma transparente, com união e com o Executivo dialogando com 

essa Casa para que não fique picuinhas, sem saber da realidade. Colocou-se a disposição da 

população placaense para que possa solucionar os problemas juntos para chegar a algum objetivo 

nessa cidade. Agradeceu a Deu por ter lhe concedido a oportunidade de estar participando dessa 

sessão, e a oportunidade. A seguir manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues, cumprimentando aqueles que chegaram após a abertura das sessões, destacando a 

presença do Secretário de Agricultura, Sr. Gleison Santos. Referindo-se aos pronunciamentos dos 

senhores vereadores a respeito das estradas disse ser um problema que irá se arrastar por muito 

tempo, pois faz no verão e danifica-se no inverno, porque não vê o município empenhar-se em 

empiçarrar, vendo apenas fazer uma raspagem para que os produtores possam sair, 

manifestando-se um pouco animado, porque nos locais mais difíceis máquinas estão trabalhando, 

tentando minimizar a situação, porém disse não concordar quando as máquinas estão na Vicinal 

São Paulo, vem para o travessão na sede do município, depois leva-as para a região do Ouro 

Verde, dizendo que as máquinas ficam rodando de um lado para outro e não se faz planejamento 

para ir fazendo operação tapa buracos em todas as vicinais, numa sequência. Manifestou 

preocupação ainda quando máquinas estão trabalhando em determinada vicinal, chove e 

operadores vem embora, dizendo que essas pessoas devem permanecer no local, pois na cidade 

pode está chovendo, mas na região onde as máquinas estão não, aproveitando as horas que 

estiver sol, dizendo de sua preocupação, pois em breve chegarão os meses de abril, maio e junho 
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quando máquinas deverão limpar as Vilas para a partir do mês de julho começar o trabalho 

definitivo nas vicinais para quem sabe até dezembro passar máquinas no maior número possível 

de vicinais. Falou que outra situação que lhe preocupa é devido as rechas após a política, citando 

haver sido procurado por algumas pessoas, pois coloca-se um funcionário em determinado setor e 

algumas pessoas não querem, tendo que ficar outra. Disse que como presidente dessa Casa não 

cobra da Prefeita para que coloque pessoas para trabalhar, porque se futuramente ocorrer algum 

problema não será responsabilizado, preocupando-se com algumas situações, como na região do 

Bom Sucesso onde estão querendo fechar o colégio devido a briga interna entre algumas pessoas 

e levar para o Ouro Verde, causando impasse, enquanto os alunos estão perdendo e não se 

decide. Referindo-se a limpeza pública falou que chama atenção, dizendo dos caixotes que foram 

distribuídos na cidade, a Prefeita fez sua parte e está recolhendo, porém preocupa-se com a 

conscientização da população que também deve fazer sua parte, mencionando que algumas ruas 

mais afastadas do centro da cidade, as saídas para Uruará e Rurópolis, em torno do Rio Curuá-Una 

vê-se muito osso de gado no meio da pista, o que pode causar acidente, dizendo que os donos de 

açougues devem buscar um local para jogar essas ossadas, preocupação que acredita ser de todos, 

dizendo ser falta de respeito com o município e sua população, devendo tomar providências, pois 

não basta a prefeita querer fazer, a população tem que colaborar, pois assim poderão cobrar. 

Desejou a todas as mulheres um Feliz Dia da Mulher, pedindo a Deus que as ilumine, 

mencionando que alguns Vereadores irão passar o dia da mulher na estrada viajando, mas deseja 

que todas mulheres sejam respeitadas, não só esse dia, pois para quem respeita, todos os dias é 

dia da mulher. Após passou-se a Ordem do Dia, passando a parte destinada a apresentação dos 

Requerimentos, na Tribuna, pelos seus proponentes, que o fizeram na seguinte ordem: Vereador 

Gilberto Matias Rodrigues: Requerimento nº 002/2017, de proposição do Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências no sentido de que tomem providências para a recuperação das ladeiras na Vicinal do 

Panorama, até o Sr. Onias e varação ao Planalto, Município de Placas; e Requerimento nº 

003/2017, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências no sentido de que tomem providências para a recuperação das ladeiras, na Vicinal do 

Nonato, Município de Placas; Vereador Raimundo Ribeiro da Silva: Requerimento nº 004/2017, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências 

necessárias para recuperação da Rua Raimundo Cruz e Avenida Boa Esperança no Bairro Alto Pará, 

Município de Placas/PA; Vereador José Ferreira de Carvalho: Requerimento nº 005/2017, que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias 

para recuperação das ladeiras do Capeta, do Zequinha, Grota Seca, do Antônio Bedeu, do Lauro, 

Domingueira, do João Maranhense, do Gilberto e do Jurandir, na vicinal 151, Município de 

Placas/PA; Vereador Marcione Rocha Ribeiro: Requerimento nº 006/2017, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para recuperação 

das ladeiras na Vicinal da Sessenta, neste município de Placas; e Requerimento nº 007/2017, que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias 

para recuperação das ladeiras na Vicinal do Lama, neste município de Placas; Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva: Requerimento nº 008/2017, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências necessárias para recuperação das ladeiras e dos baixões 

na Vicinal do Arrependido, neste município de Placas; e Requerimento nº 009/2017, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para 
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recuperação das ladeiras e dos baixões na Vicinal do Pajoba, neste município de Placas; Vereador 

José Sandeney Marques Monteiro: Requerimento nº 010/2017, que requer a Prefeita Municipal e 

ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para recuperação das ladeiras 

na Vicinal da 57 (cinquenta e Sete) Casada, neste município de Placas; e Vereador Marcelo Wilton 

Rodrigues Leal: Requerimento nº 011/2017, subscrito juntamente com o Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro, requerendo que as seguintes medidas sejam tomadas pelo Legislativo 

Municipal: 1- Oficializar o ex Prefeito Leonir Hermes para que envie para o legislativo cópia dos 

extratos bancários (conta do FUNDEB, FUS e conta salário) e despesas empenhadas, inclusive folha 

de pagamento, sobre os recursos que ficaram na conta no último mês de seu mandato; 2- Que se 

oficialize a atual Prefeita Municipal Leila Raquel Possimoser Brandão para que envie ao Legislativo 

relatório contendo as medidas tomadas relativo aos recursos que possivelmente tenham ficado 

nas contas da municipalidade em especial as contas do FUNDEB, FUS  e CONTA SALÁRIO com 

cópias dos respectivos extratos bancários bem como todas as despesas restantes a pagar da 

gestão que se encerrou no dia 31 de dezembro de 206; e Requerimento nº 012/2017, para que 

seja oficializada a prefeita Municipal para que adote medidas necessárias para a construção de 02 

unidades de Educação Infantil na área Urbana da Cidade que já foram liberadas pelo FNDE/MEC e 

devidamente licitadas pela municipalidade. Desde o ano de 2016 que esses processos estão 

paralisados no âmbito do SIMEC/PAR. As obras referem-se ao termo de compromisso PAC2 

7286/2013: I- A(s) obra(s) abaixo relacionada(s) serão executadas no método convencional de 

construção, consoante às regras definidas na Resolução/CD/FNDE nº 13/2012: 1)8533 – PAC 2 – 

CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 /Rua Rosa Vermelha /Esquina com Travessa Boa Esperança / Projeto 2 

Convencional R$ 1.250.909,37; 2) 8534 – PAC 2 – CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 /Rua Otaviano Ferreira 

Macedo/Esquina com rua 01 / Projeto 2 Convencional R$ 1.250.909,37. Determinou o Senhor 

Presidente encaminhamento dos Requerimentos apresentados a Comissão de Constituição e 

Justiça para análise. Após, solicitou o Senhor Presidente, que o Primeiro Secretário apresentasse o 

Projeto de Lei nº 238/2017, que “Dispõe sobre a criação do Programa Social Bebê a bordo e dá 

outras providências”, que o fez na integra, determinando o Senhor Presidente encaminhamento 

as comissões competentes. Após passou-se a parte destinada a votação das matérias em pauta, 

colocando o Senhor Presidente em apreciação o Requerimento nº 001/2017, de proposição do 

Vereador José Ferreira de Carvalho que requer providencias para fazer a abertura de um poço 

semi-artesiano na Escola Pequeno Polegar, Vicinal 157, Comunidade Santa Efigênia, BR 163, ao 

Relator da Comissão de Constituição e Justiça apresentasse Parecer. Na tribuna, o Relator da 

Comissão de Constituição e Justiça, Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal apresentou 

verbalmente Parecer pela constitucionalidade e continuidade da tramitação para que seja 

analisado o mérito pelos Senhores Vereadores. Discutido, foi o parecer aprovado por 

unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 001/2017. Discutido, foi o requerimento 

aprovado por unanimidade. Após o Senhor Presidente apresentou Requerimento do Presidente do 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, Sr. Edilson Silva de Melo requerendo 

o uso da Tribuna para expor assuntos referentes ao Fundeb, Pnae e Pnate, consultando os 

Senhores Vereadores a respeito da autorização, sendo aprovado por unanimidade, concedendo a 

palavra na tribuna ao Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 

Sr. Edilson Silva de Melo. Este, cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Identificou-se 

como professor, conselheiro do Conselho do Fundeb, fiscalizador dos gastos do Fundeb, sem 

remuneração e de forma voluntária. Informou que o Conselho é composto por integrantes do 
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Poder Executivo, Secretaria de Educação, representantes de pais, professores, diretores, Conselho 

Tutelar, pessoal de apoio e técnico da educação. Falou que o Conselho na ultima reunião decidiu 

discorrer sobre alguns empecilhos que atrapalharam o trabalho, entre estes a falta de publicidade 

e transparência de governo. Mencionou que o descaso começou desde a posse, quando deveriam 

ter sido empossados pelo Secretário de Educação ou Prefeito Municipal, tendo sido pelo 

representante da secretaria, Sr. Agnaldo Lima, não tendo os privilégios de acordo com a lei do 

Fundeb, a qual diz que o conselho é de total relevância, não tendo o apoio garantido na  

propaganda inicial, tendo em vista que tiveram poucos ofícios ou requerimentos respondidos 

formalmente ou informalmente; não tiveram formação para atuar em um papel de tamanha 

relevância para a sociedade; transporte para fiscalização ou combustível para abastecer veículos 

próprios nunca tiveram, com exceção de um abastecimento cedido pelo então Chefe de Gabinete 

Marcione Rocha e trinta reais em gasolina para ir ao Banco do Brasil em Uruará. Quanto ao local 

de funcionamento falou que deveria ter um local próprio construído, cedido pela Prefeitura, no 

entanto o SINTEPP e a Escola Almir Gabriel cederam uma sala de reuniões e internet para que 

pudesse desenvolver o trabalho; e gastos com telefone e envio de correspondências ao FNDE 

foram pagos com seu salário de professor. Ressaltou que o Conselho nunca sentou com dois dos 

ex Secretários de Educação; que em tempo algum entregaram uma nota fiscal ou prestação de 

contas, referente aos gastos do recurso do FUNDEB, assim como não foram chamados para 

participar do censo escolar, assim com processo licitatórios. Lembrou que os recursos do FUNDEB 

que entraram nesses quatro anos anteriores somaram mais de cinquenta e cinco milhões de reais; 

que parte da prestação de contas foi entregue ao conselho anterior, porém não lhe deram 

subsídios para que fizessem análise e emitisse parecer, o que já é difícil para o governo com apoio 

de advogados e contadores, analisar e fechar suas contas imagine para pessoas leigas que não tem 

domínio de tantos valores e formação especifica. Quanto à merenda escolar falou que nunca teve 

clareza de como era gasto o recurso do PNAE, não tendo sido convidado para o processo licitatório 

da merenda, tendo o recurso ultrapassado dois milhões de reais, tendo convidado o presidente do 

conselho do PNAE para conversar, mas não compareceu a reunião e procurando o representante 

do Conselho da Merenda afirmou que não faziam reuniões, não analisavam prestações de contas 

e jamais enviaram pareceres. Disse não saber como recursos do FUNDEB não foram bloqueados 

por falta de prestações de contas, pois de todos recursos públicos tem que se fazer prestação de 

contas, esclarecendo que se algum dia for bloqueado a culpa não será desse conselho, mas dos 

entes executores que não prestam contas. Falou que temos um entendimento e cultura de que 

dinheiro público tem mesmo é que se meter a mão, mas ao invés disso devem mandar esses 

corruptos parar com suas mazelas com o dinheiro público. No que se refere ao recurso do 

Transporte Escolar PNATE disse ter sido o único ao qual tiveram acesso na área de notas e emissão 

de pareceres, valendo lembrar que perderam valor superior a cento e quarenta e sete mil por falta 

de prestações de contas e que os recursos para o programa ultrapassaram pouco mais de 

novecentos mil reais no ano anterior e verificando notas, mesmo leigos e sem formação, 

identificaram alguns fatores que chamaram a atenção, tais como dados inverídicos do Secretário 

de educação em contratos, clausulas em contratos de empresas de combustíveis e transporte 

escolar contraditórios, grande número de gasolina em carros a diesel, ultrapassando mais de cinco 

mil litros, compra de uma quantidade de pneus dentre esses aros treze e quatorze; infrigiu a 

Resolução 12/2011, onde consta que do valor montante apenas vinte por centos deve ser gasto 

com combustíveis e lubrificantes; grande volume de lavagens com polimento de ônibus e 
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microônibus em notas fiscais; falta de assinatura em notas, recibos e contratos; falta de 

especificação de transporte a que se destinou grandes valores em peças e serviços de ar 

condicionado, valores pagos que não codiziam com os valores em contratos, falta de descrição do 

produto e por litro de acordo com a Resolução nº 12/2011, cópias de notas fiscais ilegíveis, valores 

prestados superiores ao recurso enviado pelo governo federal; falta de consenso licitatório para 

algumas empresas prestadoras de serviços; falta de recibo; excesso de peças nas notas fiscais no 

momento em que estava de férias e somando-se a isso, infligiu o Art. 24, § 8º, IV, a, da Lei 11.424 

quando demitiram uma conselheira e não enviaram suplente, conforme prescreve a lei. Ressaltou 

que com tantas anomalias o Conselho com receio de que recurso fosse bloqueado que é pouco 

para o município resolveu aprovar com ressalva a prestação de contas de 2014 para que 

consertasse as irregularidades, porém na prestação de 2015 continuou os erros do ano anterior e 

reprovaram as prestações de contas, ao tempo em que enviaram correspondência ao Ministério 

da Educação, a Secretaria de Educação, SINTEPP, escolas urbanas e Câmara Municipal de Placas e 

nunca foi chamado para dar explicações por nenhum desses seguimentos, no entanto houve 

rumores que o Conselho havia bloqueado recurso público. Falou que com o passar do tempo 

continuou enviando ofícios a Secretaria de Educação para que prestasse contas, não obtendo 

sucesso; procuraram o Banco do Brasil para que fornecesse ao Conselho extratos bancários de 

aplicações como determina a Lei, no entanto a atendente Paula e a Gerente Keiliane se negaram a 

entregar; oficializou o Ministério Público Estadual para tomar providências e o Promotor público  

ao procurar os executores afirmaram que o conselho nunca havia pedido prestação de contas, 

esclarecendo que o conselho não tinha obrigação de pedir, mas os executores de enviar para 

parecer. Lembrou que o Conselho do Fundeb é mediador entre a população e o governo, no 

entanto não havia diálogo, transporte para fiscalização, nem transparência para com o Conselho e 

consequentemente com a sociedade. Falou que nesse período dois conselheiros tiveram formação 

online pelo FNDE, clareando os passos que deveriam tomar e ao se reunir tomaram decisão de 

fazer denuncia ao Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União, ao Ministério Público 

Federal, a Ouvidoria Federal da União e a polícia Federal para que se analisasse os fatos. Falou que 

com a mudança de governo pensava-se que teriam maior clareza nas tomadas de decisões e 

prestações de contas, mas até o presente momento não recebeu resposta a oficio enviado a 

Secretaria de Educação, referente aos extratos bancários da conta do BASA, da folha de 

pagamento, cujos servidores dos quarenta por cento (40%) contratados e concursados e alguns 

professores não receberam, período de trinta e um de dezembro de 2016 e um e dois deste ano, 

já que o governo anterior afirma ter agendado pagamento dos recursos que entrariam e 

confirmado pela gerencia do BASA através de parecer enviado a esse conselho, no entanto o 

Governo Municipal forneceu extratos até trinta de dezembro do ano anterior e do dia três de 

janeiro em que havia um valor de noventa e quatro reais e trinta e um centavos, assim como não 

enviaram a prestação de contas de janeiro, já que o FNDE afirma que a prestação de contas deverá 

ser entregue ao Conselho do Fundeb mensalmente, quadrimestralmente ao FNDE e anualmente 

ao Tribunal de Contas da União, mencionando que até o momento entraram mais de três milhões 

e setecentos mil nas contas do FUNDEB sem prestação de contas. Referente a gestão atual disse 

que não convidou para participar da licitação do transporte escolar e da merenda e violaram 

documentos enviado pelo Ministério Publico Estadual para o Conselho. Falou que até o momento 

estão aguardando o mandado do Ministério Público Federal para o BASA para que entregue os 

extratos bancários acima citados e que tome providências das demais denuncias feitas por esse 
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conselho. Ainda sobre o transporte escolar informou que cerca de noventa alunos da Escola Almir 

Gabriel estavam sem aula devido a falta de transporte; alguns se arriscando, vindo de moto, tendo 

inclusive uma mãe com os filhos que se acidentaram, pedindo providencias, tendo ficado feliz por 

vê vários vereadores andando por aí, fiscalizando, fazendo seu trabalho. Falou que diante das 

mazelas ocorridas o Conselho resolveu pedir a essa gestão de vereadores que sejam mais 

participativos, já que a anterior não contemplou como esperava, pois são os representantes do 

povo, trabalha e são pagos pelo povo, que ao se eleger não se torne autarquia de difícil acesso; 

que faça uma formação, pesquise sobre qual o papel do Vereador, visite as vicinais, as ruas da 

cidade, converse com as pessoas para saber o que precisamos para melhorar a saúde, a educação, 

o lazer, saneamento básico, urbanização da cidade e segurança; acompanhe a entrada de recurso 

e se a forma correta dos mesmos estão sendo executadas; cobre do Executivo a execução de 

projetos prometidos em campanha; não se corrompam por valores insignificantes que venha 

denegrir suas imagens perante a sociedade; e ajude a construir uma cidade limpa e bem quista por 

todos. Referindo-se a segurança informou que reuniram-se os moradores da Rua Samuel Bonfim, 

fizeram um abaixo-assinado e protocolaram na Prefeitura e nesta Casa pedindo providencias para 

colocação de iluminação Pública, pois assim como outras, continua no escuro, mais ainda estão 

conseguindo andar de na rua de carro e moto. Falou que qualquer dúvida do mau uso do dinheiro 

público concernente ao FUNDEB, PNAE e PNAT procure o conselho, que investigará e se preciso 

fará denuncia aos órgãos competentes. Informou que os sites do Ministério Público Federal, 

ouvidoria Federal da União, Procuradoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e Policia 

Federal estão a disposição do Conselho, estando a disposição para informar caso precisem, 

pedindo que essa gestão fique atenta a prestação de contas. Finalizando citou provérbio que diz: 

“o que é sócio do ladrão odeia a sua própria alma, sendo ajuramentado, nada denuncia”. 

Referente ao Dia das Mulheres disse que não sabe se parabeniza ou sente muito, pois precisaram 

morrer mais de cento e quarenta mulheres queimadas, brigando por seus direitos, e em nome do 

Conselho do Fundeb agradeceu a oportunidade. Após o Senhor Presidente franqueou a palavra 

aos Senhores Vereadores. O Vereador Denilson mencionou ter feito parte da legislatura passada 

que também foi passível de falta de informações, não por falta de cobranças, tendo cobrado 

direto ao Conselho, ao Ministério Público e da mesma forma que o Conselho do FUNDEB se sente 

menosprezado, não sendo atendido, essa Casa também tem essas dificuldades, a nível de Poder 

Judiciário e Ministério Publico Federal, ressaltando a importância da população nessa Casa 

acompanhando, pois muitas vezes o Vereador cobra e não é atendido para juntos conseguir o 

apoio e o respeito, não só pela sociedade. Colocou-se a disposição. Parabenizou o professor 

Edilson pela iniciativa, o que não ocorreu na legislatura anterior, sugerindo que venha mais vezes, 

pois fazendo essa parceria entre legislativo e sociedade civil poderão ter dias melhores. Cobrou o 

envio a essa Casa para conhecimento dos documentos encaminhados aos órgãos de fiscalização e 

controle. O Vereador Marcelo ressaltou a importância dos conselhos de acompanhamento social, 

pois são eles que deveriam acompanhar de perto o processo de fiscalização e de planejamento 

das políticas públicas. Falou que Placas dispõe de dois conselhos e precisam ter acesso a 

informações, mencionando haver sido doado aos conselhos mesa e computadores pela Prefeitura, 

ainda no governo do Maxweel Brandão e precisam verificar se não estão funcionando e procurar 

onde estão para que os encaminhamentos sejam feitos, pois são bens públicos, mencionando que 

na época foi feito um acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos para ceder uma sala onde 

funcionasse os dois conselhos do FUNDEB e de Alimentação Escolar e na época foi contratada uma 
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servidora como Assistente Administrativa dos Conselhos. Falou ser importante que toda essa 

movimentação que não é atendida seja encaminhada para o legislativo para que essas coisas 

sejam resolvidas a tempo e não fiquem para depois, assim como as contas que foram enviadas 

pelo Conselho, que estão passíveis de julgamento, observando que essa Casa tem função de 

julgadora, passando primeiro pelo TCM, dizendo da importância de saber o que aconteceu para se 

basear. Mencionou achar importante convidar o Conselho de Alimentação Escolar, que está ativo, 

aprova ou analisa todos os anos as prestações de contas através de programas online para 

prestação de contas do FUNDEB, alimentação escolar e transporte escolar, onde é colocado o 

Parecer que vai para o Ministério da Educação e o Tribunal de Contas da União para posterior 

análise da prestação de contas. Falou que precisam ouvir o presidente do Conselho de 

Alimentação Escolar para saber se as prestações estão sendo feitas, pois segundo o presidente do 

Conselho do FUNDEB este é inoperante, mencionando que as contas de 2012, 2013 e 2014 foram 

aprovadas, algumas com ressalvas, indicando algumas coisas que poderiam ser feitas, 

mencionando que o programa de alimentação escolar não é responsabilidade do Conselho do 

FUNDEB, mas do Conselho próprio, devendo chamar o presidente Sr. Reginaldo para averiguar as 

informações, pois precisam zelar pela legalidade; que as comissões possam convocar esses 

conselhos, pois o regimento e calendário de reuniões sejam disponibilizadas, verificar se foi 

atendido; conselheiros que estão praticamente inativos, que não participam das reuniões, que 

possam ser trocados, dando sustentação para que os conselhos possam atuar e fazer seu papel 

relevante. O Vereador Denilson falou que a Câmara é parceira, estando a disposição para trabalhar 

e ajudar, dizendo que muitas vezes essas informações não chegam a essa Casa, que também tem 

dificuldade de assessoria, mas estão tentando melhorar, mencionando que no ano anterior 

montaram CPI para fazer levantamento de prestações de contas do Executivo, mas foram 

barrados pelo Poder Judiciário, sendo os vereadores passiveis de punições. Informou que o Poder 

Executivo tem a prerrogativa de encaminhar até o terceiro mês do ano seguinte os balancetes do 

exercício anterior a esta Casa, o que não faz. O Vereador Marcelo observou que não existe 

nenhum programa bloqueado, todos os programas do Governo Federal de repasse direto foram 

feitas as devidas prestações de contas, ressaltando que o prazo para prestar contas de 2016 é 

abril; que se as prestações desses programas não forem feitas de maneira adequada não vem 

recurso e que a alimentação escolar é o único programa que mesmo bloqueado o recurso vem, os 

demais, o município perde a parcela, devendo ter cuidado e o ex-governo deve fazer no sistema 

para que não perca esses recursos. O Vereador Marcione parabenizou o professor pelos 

esclarecimentos. Associou-se ao vereador Denilson quanto a sua preocupação dizendo que irão 

precisar dessa atuação eficiente do legislativo, colocando-se a disposição, assim como essa Casa 

que sempre estará de portas abertas de sentar e ouvir e buscar uma solução conjunta, pois 

quando trabalhar Câmara, Executivo e Conselho acredita que as coisas irão funcionar melhor. 

Agradeceu o Professor por ter vindo a essa Casa, sendo o primeiro dentre Secretarias e Conselhos 

a procurar essa Casa. O Senhor Presidente parabenizou o professor pela atitude, fazendo seu 

papel como presidente do Conselho, que acredita em dias melhores para Placas. Acredita que se 

as coisas podem ser corrigidas antes que aconteçam é melhor do que deixar acontecer, pois 

dificilmente volta, de modo que o Sr. Edilson está fazendo seu papel e esta Casa estará sempre 

aberta para fazer essas colocações, pois assim passam a ter conhecimento do que está 

acontecendo para que possam procurar resolver. Desejou um bom dia a todos e colocou a Casa a 

disposição para receber aqueles a todos. A seguir o Vereador Denilson, referindo-se a questão da 
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iluminação pública encaminhada a essa Casa disse que já foi cobrado na sessão passada, assim 

como nessa e que vereadores tem cobrado, porém disse que como vereador não pode cobrar 

somente para uma rua, mas para todas, pois quer que seja solucionado em todos os bairros e 

continuará cobrando ao Executivo. Informou que a limpeza está acontecendo no Bairro Alto Pará, 

mencionando que irá falar com o Secretário, pois estão empurrando o entulho para dentro de 

igarapé. O Vereador Marcelo parabenizou o Sr. Edilson por ter vindo a essa Casa, colocando-a a 

disposição, assim como a Comissão de Educação. Pediu aos vereadores que vão a Belém, 

especificamente os do PSDB, partido do Governador, peçam para que este possa intervir quanto a 

educação do Ensino Médio no município, onde tem turmas que não tem um único professor 

lotado e mais uma vez vai enrolar até o meio do ano, quando arruma três ou quatro professores. 

Falou que se fosse o município que estivesse nessa situação já teria fechado até Transamazônica, 

dizendo que o Estado pode tudo no município, não só na educação, mas especificamente na 

educação, dizendo que estão assassinando uma geração de jovens ávidos por conhecimentos, 

enrolando há sete anos para vê se o município contrata e se contratar e colocar na folha do 

FUNDEB tem as contas reprovadas, sendo uma situação complicada e mais uma vez esse governo 

pisa na cabeça dos placaenses, humilhando a população e os jovens que precisam de educação, 

manifestando vergonha por esse governo que trata com descaso a população de nosso estado, 

mas especificamente de nosso município. O Vereador José Sandeney parabenizou o professor 

Edilson pela atitude de vim a essa Casa, dizendo que os Vereadores estão fazendo seu papel, 

sabendo que futuramente terão problema no que refere-se a educação em nosso município, 

estando apto a solucionar essa problemática. Referindo-se a iluminação sabe-se que é repassado 

mensalmente ao Executivo uma média de quinze a vinte mil reais de valor arrecadado de 

iluminação pública. Quanto ao Ensino Médio disse ter uma filha estudando e está com várias aulas 

em aberta, que é professor da Escola Tancredo Neves e acompanha a situação do Ensino Médio, 

que  é bastante complicada. Falou que não foi feito esse casamento ainda, mas que hoje está 

pronto PSDB nas esferas estadual e municipal, de modo que se der bons frutos a população 

ganhará, sendo a chance de Placas alavancar, dar bons frutos, pois precisam de melhorias. O 

Vereador Raimundo falou haver reunido com o Vereador Denilson para fazer a pauta para reunir 

com o Governador, sendo a situação do Ensino Médio uma das primeiras situações colocadas, 

para a qual irão cobrar para que seja minimizada essa situação, que se renova a cada ano. 

Parabenizou o professor Edilson, dizendo ter acompanhado o trabalho do Conselho Escolar da 

Escola Almir Gabriel e sabe da correria, fazendo ofícios, reivindicando respostas, que raramente 

chegam, mas o importante é que está lutando, colocando-se a disposição. O Vereador Denilson 

informou ter agendamento com o Senador Flexa Ribeiro na sexta-feira e farão visita ao Chefe da 

Casa Civil e a matéria principal nessa viagem é educação, tendo em vista a grande dificuldade que 

o município vem enfrentando ao longo dos anos, sendo conhecedor dos descasos também em 

outras áreas como Segurança Publica e Infraestrutura. Em seguida 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 e Secretário da Mesa 

Diretora e por aqueles que assim o desejar. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



56 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 2ª Sessão Ordinária de 2017. 
 

 

 

 

 

 


