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

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos treze 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 e tratar 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 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 todas as pessoas presentes, registrando ser a 

primeira sessão na qual não se encontra presente todos os vereadores, devido a problema de 

saúde. Apresentou a Ordem do Dia. Realizou-se a inscrição para uso da tribuna pelos Senhores 

Vereadores, ao tempo em que o Senhor Presidente apresentou Ofício da Secretaria Municipal de 

Saúde, solicitando que se agende com a Comissão de Saúde, reunião no dia vinte e um de março 

para informar sobre os trabalhos, juntamente com os coordenadores dos Programas de Saúde, 

Secretário Adjunto e Secretário Municipal de Saúde. O Primeiro Secretário, Vereador Denilson 

Amorim propôs revezamento na ordem do uso da palavra na tribuna pelos Senhores Vereadores. 

Após passou-se ao uso da palavra na tribuna pelos Senhores Vereadores, concedendo o Senhor 

Presidente a palavra ao Vereador Vilmar Ferreira da Silva. Este cumprimentou o Senhor 

Presidente, Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou ter tido uma semana muito proveitosa, 

quando esteve fazendo visita em algumas comunidades, verificando demandas para percorrer, 

socorrer e para ir dando acesso a todos do município, pois quer o melhor para todos os 

placaenses. Mencionou ter acompanhado grande festa em comemoração ao Dia Internacional das 

Mulheres, ressaltando a satisfação de todas, agradecendo pela presença e parabenizando a 

Prefeita Municipal pelo carinho para com cada mulher que participou. Agradeceu pelo serviço que 

está se iniciando de manutenção da iluminação pública na Vila Bela Vista. Pediu as bênçãos de 

Deus para que possa percorrer o município vendo as necessidades de cada cidadão, e agradeceu. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes, convidando para voltarem outras vezes para acompanhar o trabalho dos vereadores, 

podendo levar informações àqueles que não podem vir a essa Casa. Enfatizou ter acontecido na 

ultima quinta-feira mais um roubo de moto, a mão armada e na segunda-feira os Correios haver 

sido assaltado, mencionando ter conhecimento que os vereadores Denilson e Raimundo estiveram 

em Belém e terem conversado com o secretário de Segurança Pública, agradecendo em nome da 

população de Placas, propondo que possam convidar nesta semana o Delegado e a Polícia Militar 

para conversar e cobrar. Falou que está sentindo falta do Sargento Sá e seu irmão no município de 

Placas, dizendo que alguém pode não gostar do trabalho desse, mas valoriza, pois quando está na 

cidade, a viatura passa a noite rodando nos bairros, apesar de que menores apreendidos, tem sido 

soltos, mas sempre que tem apreensão de marginais na cidade, tem sua participação. Falou que 

após a Polícia Militar fazer a apreensão, a civil tem que tomar as providências e não toma, de 

modo que os maiores descasos é da parte do Delegado e investigadores da Polícia Civil, devendo 

cobrar mais a Polícia Civil. Mencionou ter estado na Vicinal Cinquenta e Nove ajudando em um 

atoleiro, onde o carro do transporte escolar só conseguiu ir duas vezes pegar os alunos, em três 

semanas de aula, tendo conseguido, juntamente com o Secretário de infraestrutura máquina de 
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uma serraria, acreditando haver mais parceiros dispostos a ajudar, tendo em vista que a Prefeitura 

não tem máquinas para resolver todos os problemas. Acredita que na Cinquenta e Nove deve 

entrar máquina por esses dias para sanar outros problemas, tendo esse sido resolvido. Referiu 

sobre a situação do transporte escolar no Sombra Santa, onde até hoje não puxou aluno nenhum 

dia, conforme informação da professora. Informou que o transporte escolar entra hoje na 

cinquenta e nove, segundo o Secretário de Infraestrutura, e agradeceu.  A seguir foi a tribuna o 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Mencionou ter estado juntamente com Vereadores e o Presidente dessa Casa em Belém, onde os 

Vereadores Marcione, Sandeney e Gilberto foram com agenda para participar de Seminário, 

tendo, juntamente com o Vereador Raimundo se disposto a fazer algumas visitas com 

significativos benefícios e melhorias para o município. Mencionou que todos estiveram na Alepa, 

onde foram recebidos pelo Deputado Estadual Eraldo Pimenta, agradecendo pela forma como os 

receberam; juntamente com o Vereador Raimundo esteve com o Secretário de Estado de 

Segurança Publica, quando estava o Assessor Jurídico dessa casa e autoridades do município de 

Belterra, mencionando ter se alegrado por ter um general do exército ocupando essa função de 

Secretário de Estado de Segurança Pública, tendo sido muito bem recebido e apresentado as 

necessidades do município, mostrado fotos de onde a grade foi arrancada na Delegacia; e falado 

sobre a necessidade de aumento do contingente e colocado sobre o assalto ocorrido nos Correios. 

Disse que quando falaram em Placas, o secretário já tinha conhecimento dos problemas, tendo 

sido colocado ainda sobre crimes e furtos ocorridos sem solução, dizendo que quando alguém é 

preso, com muita facilidade arranca a grade e vai embora, situação com a qual o povo de Placas 

está cansado, tendo solicitado que valorize o trabalho do policial, mas também que cobre, pois 

estão perdendo o essencial, o respeito pela policia, pois prende e logo depois está solto. Sabe que 

as leis tem facilitado, principalmente para o menor, como ocorreu há dias atrás, que por causa de 

cinco dias terá o amparo da Lei, mesmo tendo matado um pai de família, que muitas coisas facilita 

para o bandido. Disse ter sido colocado pelo Deputado Eraldo a questão de barreiras na sede do 

município, o que sabe incomodará muitas pessoas, mas que terão que reconhecer que essas 

localidades como Placas e Uruará estão virando cidade e tem que documentar seus veículos, 

tendo o Deputado cobrado a questão da polícia em barreiras como acontece na Rodovia Estadual 

a caminho de Belém, pois com isso inibirá o acesso a drogas, a furto de carros e só assim poderá 

melhorar, ressaltando que principalmente deve-se trabalhar nas escolas, através de curso do 

Proerg, de Conselho de Segurança criados no município e assim irão gerar mais segurança no 

município e instalando sistemas de segurança com câmeras. Informou que o Secretário de 

Segurança virá fazer visita ao município, tendo sido cobrado a questão do helicóptero que 

assessora a polícia na região que não apareceu mais, tendo ficado de voltar. Mencionou haver sido 

cobrado o posto da polícia na Vila Novo Paraíso e irão aguardar resposta. Mencionou que 

estiveram na Casa Civil, onde não puderam falar com o Chefe, tendo em vista que estava em 

reunião importante, mas ficou de dar resposta aos pleitos. Estiveram ainda com o Senador Flexa 

Ribeiro, quando apresentaram os problemas da educação do Ensino Médio no município, 

principalmente no pessoal de apoio e professores, estando a Secretária de Estado de Educação 

que colocou que em breve estará liberada a contratação de professores, não tendo sido liberado a 

contratação de pessoal de apoio, devendo a partir da próxima semana está abrindo inscrição no 

programa Banco de Talentos, devendo ser priorizada as pessoas que residem nos municípios. 

Mencionou ter falado que o governo anterior fez uma pequena reforma na escola, ressaltando 
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saber que foi uma reforma muito bem feita, mas teve que colocar dessa forma para vê se o Estado 

manda, pois se falar que foi grande vai dizer que não precisa, ficando de vim recurso para reforma 

e ampliação. Solicitaram emenda do Deputado Flexa Ribeiro para construção de escola do ensino 

médio na sede do município. Falou que outros Vereadores também foram a Celpa e ao TCM, os 

quais irão expor a respeito, tendo sido proveitosa a viagem. À Secretária de Educação disse ter 

sido cobrada material esportivo e outros para educação, estando para cobrar do Estado para que 

faça seu papel. Em aparte o Vereador Marcelo, referindo-se sobre a Escola Tancredo Neves 

informou que não há nenhum documento que diga que a escola pertence ao Estado, pois o 

terreno é da Prefeitura, a escola foi reformada, a quadra construída, quatro salas construídas no 

governo do Capitani, tudo com recurso próprio, dizendo que o Estado deveria tomar vergonha na 

cara e construir uma escola para ele, pois desafogava as salas para o ensino fundamental, dizendo 

que a escola é do município e se não for por bem vai ser por força, pois quando se omite por mais 

de quinze anos não tem como dizer que aquela escola é do Estado, com reforma realizada pelo 

município de mais de trezentos e cinquenta mil reais e hoje se o Estado quisesse resolver o 

problema fazia parceria com a Prefeitura que doaria o terreno e construiria uma escola para o 

Ensino Médio, dizendo que aqui não existe nem ensino médio, pois não existe professor. Falou ser 

uma situação complicada, já tendo sete a oito anos que procuram o Estado e não se resolve nada. 

Prosseguindo o Vereador Denilson disse concorda, mas falou que há professor, não em todas, mas 

em algumas áreas, mas crer que devem continuar cobrando, pois vão alcançar o objetivo. Disse 

que o dever do vereador é cobrar, exigir que seja implantado no município. Mencionou ter 

solicitado implantação de escola, porém disse que é preciso haver essa parceria e precisam 

continuar cobrando e através de parceria tem tudo para melhorar educação e outras áreas no 

município. Enfatizou ter cobrado emendas, no sentido de ser construído ou ampliado, resolvendo 

assim o Ensino Médio no município, e agradeceu. A seguir o Senhor Presidente cumprimentou a 

ex-vereadora Nilda Soares e passou a palavra ao Vereador Werles Santos Silva. Este na tribuna 

cumprimentou Vereadores e população presente. Mencionou haver participado na semana 

anterior de reunião com o coordenador de Endemias, discutindo projeto “A prevenção, a melhor 

forma de não adoecer”, quando será trabalhada a conscientização da população no sentido da 

prevenção, tendo participado representantes de secretarias municipais e entidades do município, 

devendo o projeto iniciar no próximo dia vinte de março no Bairro São Francisco com a 

participação da Secretaria de Infraestrutura na distribuição de lixeiras e sendo feito a 

conscientização dos moradores daquele bairro no sentido de se prevenir de várias doenças que 

tem afetado o município e região. Referiu ter participado de reunião na Casa Familiar Rural, 

mencionando encontrar-se em uma situação nada fácil precisando de ajuda urgente para que 

volte a funcionar da melhor forma possível, estando com nova coordenação que tem sentido 

bastante dificuldade, necessitando de ajuda de todos, principalmente do Executivo, tendo sido 

solicitado urgência para que possa iniciar seus trabalhos e recorrido também ao Secretário de 

Agricultura que esteve na reunião, informando está sendo convidada as famílias dos alunos para 

participar da assembleia que acontecerá no próximo dia dezenove de março quando será 

repassado todo o projeto daquela Casa. Informou ter participado do II Congresso do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, o qual foi muito proveito o onde foi discutido sobre a importância do 

sindicato para os agricultores do município, os quais estiveram presentes. Referente às visitas 

feitas nas vicinais, disse ter tido a oportunidade de se reunir com os moradores da Vicinal 

Duzentos e quarenta norte, onde um trecho estava praticamente fechado, não permitindo que o 
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carro entrasse naquela localidade e os alunos vindo de moto, tendo falado com o Chefe de 

Gabinete, apresentado a necessidade e os moradores proposto roçar a estrada para que possa 

abri-la, garantindo trafegabilidade aos moradores e ao carro, agradecendo os moradores pelo 

apoio e o Executivo pelo atendimento. Desejou bom dia e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a 

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

presentes e em especial alguns trabalhadores da educação, desejando boas vindas. Disse do 

prazer de estar mais uma vez nessa Casa, nessa oportunidade concedida por Deus. Falou que o 

município vive um momento difícil, de muita chuva, devendo algumas coisas melhorarem para dar 

acessibilidade ao transporte escolar, caso contrário o prejuízo é muito grande para os alunos e a 

cada dia que deixa de vir a escola o problema tende a aumentar, mencionando que neste ano o 

município passará pela avaliação nacional de educação que é a Prova Brasil, quando será avaliado 

as turmas de quinto e nono ano e a cada dia que falta a escola dificulta ainda mais a qualidade 

nessas avaliações, podendo mais uma vez ter o IDEB baixo e a responsabilidade fica nas costas do 

professor e do Diretor, dizendo ser um conjunto de fatores, que consegue ter um conceito bom de 

educação e educação precisa está integrada a outras, desde uma política de valorização, de 

assistência Social, psicológica, que dê condições de trabalho ao professor para que a qualidade 

possa se evidenciar, de famílias que participam das atividades da escola, em fazer com que as 

coisas funcionem, que o transporte escolar puxe os alunos, que estejam na escola para que esta 

possa fazer seu papel, quando terão uma melhoria significativa no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica. Mencionou que acontecerá nesta semana greve nacional dos servidores 

públicos, mencionando que a reforma da previdência está aí e quem vai pagar a conta do rombo 

são os trabalhadores que estão hoje na ativa, os quais irão precisar se aposentar no mínimo com 

sessenta e cinco anos de idade, o que vale também para o trabalhador rural, caso a proposta seja 

aprovada como está, citando que o trabalhador contribuinte só se aposenta com o salário integral 

se contribuir por quarenta e nove anos, lembrando que o teto da previdência é de cinco mil, 

setecentos e oito reais, de modo que quem quiser se aposentar com valor superior deve fazer um 

plano de previdência privada e os trabalhadores do Brasil todo precisam estar unidos frente a essa 

questão, porque se aprovada como está é prejudicial, ainda mais para os professores, pois é um 

trabalho estressante, que lida com muitas variáveis e que chega aos cinquenta, cinquenta e cinco 

anos de idade esgotado e agora terá que ficar até os sessenta e cinco anos, se igualando a todos 

os outros trabalhadores, de acordo com a nova regra. Enfatizou que todos dizem que Professor é a 

mais nobre de todas as profissões, de modo que se é a mais nobre, precisa ser tratada com 

equidade, sendo isso algo que precisam batalhar, cada qual fazer seu papel, falando com alunos, 

vizinhos, amigos para que seja revisto, pois a reforma da previdência da forma que está é um 

acinte aos trabalhadores do Brasil todo e não poderia deixar de se posicionar contra e a favor do 

movimento que se inicia dia quinze em todo o Brasil. Falou que Placas é pequeno, mas se cada 

trabalhador fizer seu papel, demonstrar sua indignação tem certeza que as coisas tendem a 

melhorar, que a reforma vai ser revista e pode se adequar as condições no congresso mais 

favorável para os trabalhadores da educação, dizendo que não temos responsabilidade pelo Brasil 

está quebrado, portanto não pode pagar a conta só; que queremos trabalhar, ganhar nosso 

dinheiro, contribuir e se aposentar em um período que dê para gozar a velhice com qualidade. 

Desejou uma boa semana de trabalho para todos e que as coisas funcionem e que possam se 

orgulhar cada vez mais de morar nessa cidade, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Falou da 
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satisfação sobre viagem a Belém, ressaltando que essa Casa é o porta voz do povo e se não for 

levar a demanda não tem como saber o que Placas está precisando, dessa forma a comunidade 

vem a essa Casa cobrar dos Vereadores porque não pode ir a capital, sendo o que foram fazer em 

Belém, tendo um sinal verde para o município. Mencionou haver juntamente com os Vereadores 

Sandeney e Gilberto participado de seminário, quando se aprofundaram mais no papel do 

Vereador, no papel do Executivo, do Controle Interno, LDO, licitações, tendo sido um grande 

aprendizado. Mencionou que estiveram com o Deputado Federal do DEM, Hélio Leite, quando na 

ocasião estava o Prefeito de Belterra, Dr. Macedo e que pediu emenda para seu município, tendo 

pedido que também olhasse por Placas, pois, juntamente com o Vereador Sandeney do 

Democratas, precisam que algo seja feito por esse município, como uma escola Estadual, o que 

acredita será possível se essa gestão tiver uma boa equipe. Falou que também podem conseguir 

uma escola para o Novo Paraíso, dizendo que o que se cobra hoje pode não ser realizado, mas 

pode ser uma semente plantada, como já aconteceu anteriormente, de modo que devem 

continuar cobrando e buscando soluções. Mencionou ainda que estiveram com o Dr. Bressan, da 

Celpa, cobrando a retomada do Programa Luz para Todos, mencionando que participarão de 

reunião em Altamira no próximo dia vinte e oito quando o Senhor Presidente poderá colocar a 

situação melhor, a respeito da qual foi verificar em Belém. Disse observar que as portas podem 

estar se abrindo para o município de Placas, acreditando já ter passado por momentos piores, 

mencionando que muitas emendas parlamentares estão sendo dedicadas ao município, as quais o 

município possa receber, pois com recursos próprios não tem condições de atender toda a 

demanda, devendo buscar parcerias, dizendo que o município só tem a ganhar com as emendas 

parlamentares e os vereadores fazer o seu trabalho, estar junto com a comunidade, honrando o 

voto de cada eleitor, devendo estar atentos, de olhos abertos para aquilo que a comunidade está 

cobrando e os anseios do dia a dia e que essa Casa possa sinalizar os problemas pequenos do 

município e buscar soluções junto ao Executivo Municipal, de fatos concretos, buscando a 

responsabilidade do Executivo. Espera que os vereadores possam visitar os locais, verificar os 

problemas e o que a comunidade está clamando no momento, para que possam cobrar o mínimo 

de eficiência por parte do Executivo. Agradeceu o Deputado Eraldo Pimenta que os recebeu 

muitíssimo bem em seu gabinete e a quem fez cobrança para que possa olhar pelo município de 

Placas, onde foi muito bem votado, pedindo que seja solucionado o problema do Ensino Médio, 

tendo sido garantido solução. Pediu a Deus uma ótima semana a todos que estiveram presentes, 

pedindo que permaneça sempre com esse número de pessoas que tem frequentado essa Casa 

para que possam transmitir o trabalho aos que não puderam estar presente, e agradeceu. A seguir 

foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou a Mesa Diretora, 

Vereadoras e pessoas presentes. Informou que no domingo anterior ocorreu a final do 

campeonato na Vicinal da Sessenta entre as equipes Vasquinho e Barcelona, tendo esta última 

vencido o campeonato, parabenizando o Secretário de Esportes, popularmente conhecido por 

Índio e o Senhor Zezinho. Referiu sobre viagem a Belém, onde foram cobrar algo que o município 

está necessitando, citando que na quarta-feira estiveram com o Deputado Eraldo Pimenta, que os 

acompanhou em algumas cobranças para o município, agradecendo. Mencionou que estiveram na 

Secretaria de Segurança Pública, coversando com o Secretário, colocando as demandas e o que 

está acontecendo no município, ressaltando que ao falar o nome do município demonstrou ter 

conhecimento sobre o que está acontecendo nessa cidade. Colocaram sobre a necessidade de 

construir um posto policial nas entradas de Uruará e Rurópolis, ficando de ser avaliado; e sobre a 
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situação da Delegacia, no sentido de reforçar as celas para que fugas não aconteçam mais, ficando 

de avaliar e tomar providências. Informou que na sexta-feira estiveram na Casa Civil, sendo 

atendido pelo Mangabeira, apresentando a demanda a respeito do Ensino Médio, tendo sido 

colocado que em breve estará sendo contratado de imediato os professores. Mencionou terem 

estado ainda com o Senador Flexa Ribeiro, a quem colocaram sobre a calamidade que se encontra 

o município, ressaltando ter sido inclusive decretado estado de Calamidade publicado no Diário 

Oficial em virtude das estradas vicinais, que é do conhecimento de todos que encontram-se em 

péssimas condições, pedindo apoio, tendo o Senador informado que já tem duas emendas para o 

município e este apto a receber, no valor de Seiscentos milhões do Estado para terminar obras, 

crendo que logo essas situações serão resolvidas. Estiveram ainda com a Secretária de Estado de 

Educação, Sra. Ana Claudia a quem apresentaram as demandas do Ensino Médio, ficando de 

resolver com a máxima urgência. Disse ter sido uma viagem muito proveitosa, sendo a primeira 

cobrança feita no ano de 2017, devendo fazê-las frequentemente para que possam acontecer. 

Desejou boa semana a todos, e agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro. Registrou agradecimentos a Deus pela oportunidade e pela viagem 

que fizeram a Belém, onde estiveram em vários órgãos do Estado. Falou da importância de cobrar 

as demandas do município via Estado, mas acredita que deve-se fazer as cobranças via município, 

tendo em vista que o Executivo está um pouco relaxado. Falou que nessa viagem fizeram muitas 

cobranças quanto as problemáticas do município para o Estado, devendo, porém, cobrar também 

o município, situações que estão acontecendo e que o Executivo pode resolver. Mencionou que o 

motivo principal da viagem foi participar do XIX Seminário Brasileiro das regiões norte e 

Maranhão, onde estiveram Vereadores dos Estados do Pará, Maranhão e Manaus, tendo sido 

muito boa essas palestras. Disse imaginar que os vereadores não sabem o poder que tem, que é 

grande, mencionando que os pontos principais que devem abordar, enquanto legislador são: 

Legislar, fiscalizar, assessorar e julgar e situações que estão ficando a desejar. Parabenizou as 

equipes participantes da Primeira Copa na Vicinal da Sessenta, Comunidade São José, em especial 

a equipe Barcelona R10, que foi campeã e a do Vasquinho que foi vice-campeã, bem como as 

demais que participaram, parabenizando em especial o Senhor Zezinho, Presidente da 

Comunidade da Sessenta. Referindo-se sobre Segurança Pública disse que já estão há três sessões 

falando a respeito e não foi comunicado através de oficio o Delegado e o Comandante da Policia 

Militar, o que deve ser feito, para que possam vir a essa Casa prestar esclarecimentos a respeito 

do que está acontecendo, pois não adianta ficar falando, mas trabalhar com fatos que comprovem 

a debilidade da situação. Referindo-se a viagem a Belém, mencionou ter conversado com o 

Deputado Federal Hélio Leite e cobraram algo a respeito do Ensino Médio, quanto a um prédio 

para o Ensino Médio. Agradeceu o Deputado Estadual Eraldo Pimenta que abriu portas para que 

pudessem estar visitando alguns locais. Agradeceu ainda o Presidente que proporcionou a 

participação nesse Seminário, agradecendo ainda todos os vereadores que tem contribuído com 

essa legislatura, mencionando receberem muitas criticas com relação a atuação nessa Casa, 

dizendo que não imaginam o poder que tem, tomando conhecimento quando participam de 

algumas palestras como participaram. Agradeceu a Deus e pediu que conceda uma excelente 

semana e que possam fazer um excelente trabalho para o município, e agradeceu. A seguir 

manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando compartilhou 

dos pronunciamentos de alguns vereadores e agradeceu o apoio do Deputado Estadual Eraldo 

Pimenta. Falou que além de participar do Seminário, outro objetivo era falar com o chefe da Celpa 
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a respeito da energia no Panorama, onde o Sr. Bressan colocou que há muito tempo não se tinha 

procurado resolver a questão daquela vicinal, onde foi feito antecipação de energia pelo Banco do 

Brasil e hoje tem proprietários com débito aproximado de quarenta mil reais e não consegue 

aposentar e não tem crédito por causa dessa divida; pessoas que induziram os agricultores a fazer 

essa dívida saíram fora na hora do ressarcimento e os agricultores estão com dividas enormes, 

tendo o Senhor Bressan colocado que agora o problema não é mais da Celpa, mas seu (do 

Vereador), que basta pegar os documentos com os agricultores, levar para ele que irá resolver, 

mencionando que estava sendo construída outra rede ao lado da já existente, tendo em vista que 

a Celpa não queria assumir, tendo chamado a coordenadora e mandado suspender a obra e a 

Celpa ressarcirá os produtores, que ainda terão uma margem de lucro, devido os juros. Espera que 

dê certo, pois será importante para os agricultores. Referiu sobre ponto negativo na viagem foi 

perceber a distância entre o Executivo e o Legislativo, quando muitos dos prefeitos da região 

estavam em Belém, acompanhados de presidente de Câmaras e Vereadores, cobrando algumas 

situações, enquanto que de Placas estavam somente vereadores pedindo, mendigando algo para o 

município, desempenhando seu trabalho, dizendo que se vier algo para o município dificilmente 

vem em nome de vereador. Falou que como presidente se preocupa, pois no mandato passado só 

voltaram quatro e no ultimo somente dois, o que não significa que Vereador é ruim, mas a 

distancia entre Legislativo e Executivo e o Vereador que não é valorizado, pois pede algo e quando 

chega não sabe quem pediu, citando que estavam com o Prefeito de Rurópolis com equipe de 

governo e Vereadores que conseguiu junto ao Estado e União cinco máquinas para aquele 

município, enquanto que para Placas não vê expectativa de chegar máquinas nos próximos seis 

meses, devendo fazer algo a respeito. Mencionou que o Prefeito de Belterra também estava com 

equipe, o de Aveiro com equipe e outros mais distantes. Falou que enquanto Prefeito ficar 

gastando dinheiro, pagando assessores é difícil fazer um bom trabalho, pois o melhor assessor que 

um Prefeito pode ter são os Vereadores, pois quando faz um Requerimento de uma vicinal, de 

uma escola, está assessorando o Prefeito, mostrando o que precisa para o município. Falou que 

Vereador tem que se valorizar e desempenhar com dignidade seu papel, mostrar que está para 

corrigir, fazer o seu trabalho, mostrar para a população que não passaram quatro anos sem fazer 

nada, mas estão nessa Casa para buscar benefícios, melhorar a vida da população e mostrar algo 

de útil para a população. Disse ter sido uma viagem proveitosa, mas ficou muito sentido, pois 

conversando com outros vereadores zombavam por estar sozinhos em Belém. Falou que 

chegando ao município ouviu a respeito de problemas na educação, não opinando quem está 

certo ou errado, mas que a Câmara deve corrigir alguns erros, não ficar de cabeça baixa e tomar 

providencias para que possa sempre andar de cabeça erguida e fará até o ultimo dia de seu 

mandato.  Agradeceu a presença de todos e os discursos alinhados. O Vereador Marcelo propôs 

reunião após a sessão para alinhamento de atribuições e valorização da Câmara nas ações que 

vem sendo feitas no município de Placas. O Senhor Presidente agradeceu pela sugestão, 

convidando os vereadores para participar. Após passou-se a Ordem do Dia. O Senhor Presidente 

apresentou Ofício do partido Solidariedade indicando o Vereador Nelson Fetisch para Líder do 

Partido na Câmara. Colocou em votação da Ata da Sessão anterior, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após solicitou ao Primeiro Secretário que apresentasse o Projeto de Lei nº 

239/2017, que “Dispõe sobre a regulamentação da provisão de benefício eventual na modalidade 

de doação de cestas básicas de alimentos e dá outras providências”, que o fez na sua integridade, 

determinando o Senhor Presidente encaminhamento as comissões competentes para análise e 
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parecer. Adiante passou a parte destinada a apresentação dos Requerimentos, na Tribuna, pelos 

seus proponentes, que o fizeram na seguinte ordem: Vereador Denilson Rodrigues Amorim: 

Requerimento nº 013/2017, que requer providências necessárias para a recuperação da Estrada 

na Vicinal do Alagado, município de Placas; e Requerimento nº 014/2017, que requer providências 

necessárias para a recuperação da Estrada na Vicinal do 235 sul, município de Placas; Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro: Requerimento nº 016/2017, que requer providências para recuperação 

das ladeiras na vicinal do Poeirinha, neste município de Placas; e Vereador Nelson Fetisch: 

Requerimento nº 017/2017, que requer providências para recuperação da estrada Vicinal 59, Rio 

das pedras, município de Placas; e Requerimento nº 018/2017, que requer providências para 

recuperação da estrada Vicinal 235 Norte, Glebinha, Município de Placas. Determinou o Senhor 

Presidente encaminhamento a Comissão de Constituição e Justiça para análise. Após passou-se a 

apreciação de Requerimentos apresentados na sessão anterior e encaminhados a Comissão de 

Constituição e Justiça, sendo: Vereador Gilberto Matias Rodrigues: Requerimento nº 002/2017, 

que requer 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 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 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 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 

providências necessárias para recuperação das ladeiras na Vicinal da Sessenta, neste município de 

Placas; e Requerimento nº 007/2017, que requer 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 providências necessárias para recuperação das ladeiras e 

dos baixões na Vicinal do Arrependido, neste município de Placas; e Requerimento nº 009/2017, 

que requer providências necessárias para 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 providências necessárias para recuperação das ladeiras na Vicinal da 57 

(cinquenta e Sete) Casada, neste município de Placas; Vereadores Marcelo Wilton Rodrigues Leal e 

José Sandeney Marques Monteiro: Requerimento nº 011/2017, 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 (conata 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 oficializa 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 

Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal: 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 
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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. O Relator da Comissão de Constituição e 

Justiça, Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal apresentou Parecer favorável a tramitação de 

todos os Requerimentos apresentados. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o Vereador Marcelo propôs que se 

possível sejam os Requerimentos colocados em discussão e posterior votação em bloco, tendo em 

vista a quantidade, proposição acatada pela Mesa Diretora. Discutidos, foram os Requerimentos 

de nºs 002/2017 a 012/2017 colocados em votação. Todos aprovados por unanimidade. Em 

seguida o Senhor Presidente fez agradecimentos as pessoas presentes, esperando que possam 

estar sempre presentes e disse aos Vereadores que esclarecer a população o que não está indo 

bem no município não é ser adversário do Prefeito, mas a favor do povo e ajudar a administração 

a resolver os problemas, pois algumas coisas que o Vereador sabe o governo não sabe e esse é o 

trabalho do Vereador levar essas demandas ao governo, e 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. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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