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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA LEGISLATURA 

DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos vinte 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 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 as pessoas presentes que sempre tem acompanhado os trabalhos e as que estão 

vindo pela primeira vez, convidando para que continuem vindo assistir as sessões da Câmara para 

ter levantamento dos trabalhos de cada vereador e possa levar para as comunidades. Apresentou 

a Ordem do Dia. Realizou-se a inscrição para uso da tribuna. Após passou-se ao uso da palavra na 

tribuna pelos Senhores Vereadores, concedendo a palavra ao Vereador Nelson Fetisch, o qual não 

estava presente no Plenário, passando-a ao Vereador Denilson Rodrigues Amorim. Na tribuna 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou haver participado da formatura das 

primeiras turmas da Universidade Federal do Oeste do Pará-UFOPA, em Itaituba, onde 

representou essa Casa e o Poder Executivo Municipal, compondo a Mesa, parabenizando os 

formandos, sendo vários de nossos município, em várias áreas, o que irá beneficiar os municípios 

da região, através do PAFOR, programa que irá continuar, sendo de grande importância para a 

formação de professores, devendo os professores se cadastrar para que possa ter formação. 

Mencionou ter relatado sobre as dificuldades enfrentadas por essas primeiras turmas, que 

estudaram em quase todas as escolas de Itaituba, dormindo de favor, pagando hotel, ficando até 

com fome, mas concluiu-se com grande festa que ficará marcada na vida de cada um que se 

formou, destacando dentre esses a sua esposa que foi diplomada em Biologia e Química, 

parabenizando-a pela segunda faculdade, devendo a família incentivar. Espera que a UFOPA 

construa sua unidade própria para que não precise ficar mudando de escolas. Referiu sobre o 

grande índice de chuva no município, o que aumentará a produção, o pasto está melhorando, as 

fontes de água aumentando, trazendo benefícios para os produtores, porém há dificuldades, 

principalmente com o transporte escolar, o que acontece não somente em uma vicinal, mas em 

todo o município. Mencionou haver protocolado, a pedido do Executivo, no órgão de Defesa Civil, 

em Itaituba, ofício a respeito do estado de emergência no município com relação as estradas 

vicinais, dizendo que a população precisa estar unida e consciente sabendo das necessidades do 

município, que está fazendo tapa-buracos nas vicinais. Falou que há dificuldades, mas aos poucos 

está se resolvendo, como iluminação pública, limpeza e tapa-buraco, e agradeceu a oportunidade. 

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

presentes. Justificou atraso devido a sua mãe haver caído dentro de casa e provavelmente 

fraturado a perna, agradecendo pelo atendimento da equipe de saúde. Referiu sobre a reunião 

realizada com as polícias Militar e Civil, quando estiveram reunidos com o Delegado, o 

Comandante da Polícia Militar e o Sargento Sá, passando para estes a situação sobre o desagrado 

da população com o atendimento da polícia, porém disse que não podemos somente cobrar sem 

ouvir as explicações destes, os quais informaram que anteriormente tinha doze ou treze policiais 
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na cidade e hoje são apenas oito, dificultando a ronda durante o dia todo, o que entende, porém 

colocou que não se vê mais viatura rodando na rua, mencionando que após a reunião tem visto a 

viatura circulando, agradecendo, o que não significa que não haverá casos de roubo ou 

assassinato, mas pelo menos estão trabalhando, agradecendo em nome da Casa. Comunicou aos 

senhores Vereadores a respeito do transporte escolar, já tendo informado na Sessão anterior 

respeito da situação no Sombra Santa, informando que até a ultima sexta-feira o veiculo do 

transporte escolar não tinha funcionado na Comunidade Cachoeirinha, acreditando ser do 

interesse dessa Casa a situação, informando que irá nesta terça-feira para a região verificar a 

situação, conversar com os moradores e que irá cobrar mais interesse da parte da educação pelo 

transporte escolar, convidando algum vereador que queira acompanha-lo, pois é responsabilidade 

de todos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas a todos. Referiu sobre 

reunião a respeito da segurança, na qual participou, juntamente com os Vereadores Marcione, 

Sandeney e Raimundo e Delegado de Polícia – Cleber Pascoal, Comandante da Polícia Militar – 

Francinaldo, Cabo PM Nilton Ferreira e outros PMs, quando cobraram fatos que vem acontecendo 

no município, tendo sido colocado pelo Comandante da Polícia Militar algumas dificuldades, como 

na questão do efetivo que conta com apenas oito policiais, de modo que se a viatura sai para 

atender alguma Vila com quatro policiais, os outros quatro estão de folga e a cidade fica sem 

cobertura e que mesmo quando havia doze ou treze policiais ainda não era suficiente. Disse haver 

sido colocado pelo Delegado Cleber Pascoal a dificuldade que parte da população para fazer 

denúncias, se omitindo, sendo difícil essa relação entre população e delegacia. Disse haver sido 

colocado a disposição para dar maior suporte juntamente com o Executivo, porém será cobrado 

maior presença dentro da cidade, sendo mais participativo. Mencionou está se iniciando na 

presente data o projeto “A melhor forma para não adoecer” pelo Setor de Endemias, no Bairro 

São Francisco, conscientizando as famílias, numa parceria da saúde com entidades do município. 

Parabenizou as dezesseis equipes que participaram da abertura de campeonato na Comunidade 

São Sebastião, Vicinal da Sessenta, onde esteve presente, parabenizando o esporte placaense. Às 

pessoas presentes pediu que continuem participando nessa Casa, dizendo que continuarão 

buscando a melhor forma de ajudar as pessoas do município. Desejou um bom dia e ótima semana 

a todos, convidando a continuar participando, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a 

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

presentes, em especial os trabalhadores da educação que sempre tem acompanhado os trabalhos 

nessa legislatura. Parabenizou o organizador do campeonato na Vicinal da Sessenta, o amigo 

“Fela”, que há mais de quatro anos organiza aquela festa e está ajudando para que os benefícios 

que o esporte proporciona se efetive, parabenizando os organizadores pelo inicio do campeonato, 

se colocando a disposição daquela comunidade para que seja mais um sucesso. Referiu a respeito 

do Ensino Médio, que mais uma semana passou e continua abandonado, não tendo professor e 

servidor; a situação é calamitosa e precisa intervir, não através de ofícios, pois isso tem sido feito 

por vários vereadores, mas está na hora de ir ao Ministério Público, entrar com uma ação contra o 

Estado para que coloque professores, caso contrário os alunos vão ficar seis meses sem 

professores; depois contrata-se dois ou três e dá quatro bimestre em um, como já vem 

acontecendo, devido ao descaso do Governador Jatene e secretariado de governo com o nosso 

município, o que se efetiva na fala a respeito da Segurança Pública, que é uma obrigação do 

Estado, com a ajuda do município garantindo iluminação Pública, enquanto que o município tem 
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que pagar gasolina para carro e casas, deixando de fazer as suas coisas enquanto paga despesas 

para o Estado que é muito mais rico que o município, demonstrando o descaso do governador 

para com o nosso município, o que também se efetiva em várias frentes, como o convênio da 

água, o qual já quebrou praticamente todos os canos e torneiras e nunca foi terminado e 

inaugurado, sendo mais uma vergonha para o Governo do Estado, assim como na eleição passada 

quando foram colocadas placas de ginásio e de asfalto, enganando o eleitor, não só de Placas, mas 

de todo o Estado, dizendo que o município está abandonado pelo governo do Estado em suas 

responsabilidades, sobrando sempre para os vereadores ou o prefeito ou prefeita que estiver no 

cargo, pois tudo acaba nas costas do município. Demonstrou preocupação no que refere-se ao 

município, dizendo que não cabe aos vereadores definir qual politica pública deve dar prioridade, 

podendo até pedir, mas essa é uma decisão do governo, porém a que implantar tem que ter 

qualidade, citando especificamente o caso do transporte escolar, que é direito do aluno, mas 

sabem a dificuldade que é fazer transporte escolar com estradas ruins, distancias muito grande, 

muitas vicinais, o que é caro e que não está tendo, pois muitas rotas nunca teve carro, 

questionando qual o problema por trás desse fato. Falou que transporte escolar é uma política 

pública que deve ter um certo nível de qualidade e se está havendo problema devem sentar agora 

no início e procurar resolver, pois já tem quase trinta dias de aulas e segundo o Vereador Nelson 

Fetisch tem rota que nunca foi um carro, questionando como fica os dias letivos e o aprendizado 

desse aluno? Enfatizou não está dizendo ser fácil fazer, mas difícil, mas se não tem nem o carro, 

como fica? Mencionou também a respeito da merenda escolar, que está demorando chegar nas 

escolas, os produtos entregues não são os licitados, devendo verificar o que está acontecendo, 

assim como com os postos de saúde que estão prontos e não estão funcionando, dizendo que não 

adianta criar algo novo se não consegue trabalhar nem com o que tem, manifestando 

preocupação com algumas questões da qualidade da política pública em nossa região; sabe que 

governar não é fácil, mas entende que o diálogo é ao caminho, citando está vendo situações em 

municípios vizinhos, complicadas, principalmente pela falta de diálogo, de conversar, pedir apoio, 

de ter a humildade necessária para entender que governar não é fácil, mas só consegue melhorar 

o município, Estado, País, quando se trabalha junto, em parceria e com transparência, 

mencionando a respeito do portal da transparência onde deve constar o nome dos servidores, as 

contas, os fornecedores para a sociedade acompanhar e fiscalizar. Ressaltou essa preocupação, 

mencionando que a Comissão de Educação precisa sentar, se colocar a disposição para dialogar 

com os responsáveis por essas políticas, pois precisam ser melhoradas, preocupação que tem 

como cidadão do município que quer vê as coisas melhorarem; sabem que os desafios são muitos, 

mas entende que o diálogo é o melhor caminho para o crescimento de nossa cidade e para 

melhoramento das políticas públicas, e agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, 

destacando a presença da Sra. Eliza Zanetti. Referiu sobre a reunião realizada na sexta-feira 

anterior a respeito da Segurança Pública, quando foi celebrado alguns acordos entre essa Casa 

com as polícias Civil e Militar, dizendo que não irá parabenizar ainda, pois precisa vê as ações 

acontecerem, mas a partir daí, parabenizará. Disse que fizeram algumas cobranças em nome dessa 

Casa e se colocaram a disposição para ir a Itaituba solicitar junto ao comandante o aumento do 

contingente para o município de Placas para dar melhores condições para a polícia no município. 

Parabenizou o Secretário Municipal de Saúde pela contratação de mais um médico, totalizando 

três no Hospital Municipal, onde esteve conversando com o Dr. Tudo, o qual disse que está tendo 
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ótimas condições de trabalho. Registrou preocupação quanto ao Transporte Escolar no município, 

que acredita não está funcionando nem quarenta por cento. Mencionou haver sido indicado para 

fazer parte de uma Comissão de Vistoria do Transporte Escolar, porém disse que não funciona, 

tendo ficado três dias a disposição da equipe para fazer as vistorias dos veículos e de vinte e oito 

rotas apenas cinco dos carros do transporte escolar foram vistoriados, questionando pelos demais 

e quais são, manifestando preocupação, pois faz parte da comissão e não conhece e não assinou. 

Disse ter se colocado a disposição para ir em seu veículo fazer a vistoria dos veículos nas 

comunidades pólos para que não atrapalhasse o transporte dos alunos, considerando que a 

licitação ocorreu muito próximo ao início das aulas e não foi atendido. Solicitou aos integrantes da 

Comissão de Educação para que possam ir a Secretaria de Educação e fazer essa cobrança, pois 

para ter uma política pública de qualidade não devem falar apenas na tribuna, mas procurar os 

secretários e pedir esclarecimentos a respeito da não qualidade no atendimento do serviço 

público, manifestando preocupação devido a alunos que estão perdendo aula, fora da sala de aula. 

Mencionou haver tomado conhecimento a respeito da merenda escolar que só está sendo 

entregue com dias depois de solicitado, dizendo que para que a educação funcione, começa por 

esses pontos, manifestando preocupação, devendo ir a secretaria por que não podem achar que 

está tudo funcionando bem e as mil maravilhas, devendo buscar explicações com esses secretários 

e buscar soluções, pois a população está clamando por esses serviços, pais de alunos trazendo de 

moto, transporte escolar que deveria rodar vinte quilômetro, está rodando somente cinco, mesmo 

onde tem condições de rodar. Lamentou a ausência do estado no município, no que se refere aos 

alunos do Ensino Médio. Lamentou também o que tem acontecido nos municípios vizinhos, onde 

as coisas estão acontecendo da noite para o dia, porém não coisas boas para a comunidade e o 

funcionalismo público, esperando que em Placas não aconteça assim, que essa Casa esteja atenta 

e que não receba as coisas da noite para o dia e surpreenda a comunidade negativamente, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou a 

Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou a equipe da saúde, secretário, 

técnicos, funcionários, diretor, mencionando haver três médicos trabalhando no hospital, onde 

esteve com sua filha, sendo atendida ainda na emergência pela médica e receitada, dizendo ser 

disso que o povo precisa, de melhorias. Mencionou a satisfação dos moradores da Vicinal São 

Paulo pelo trabalho realizado, mesmo com o inverno rigoroso, de qualidade, ma estrada, o que irá 

beneficiar principalmente o transporte escolar. Falou que nessa época todas as vicinais estão em 

situação difícil, destacando ter estado na Vicinal 57 Casada, onde as máquinas devem começar o 

trabalho nesta data, mencionando a grande dificuldade de transportar o leite produzido na vicinal, 

ressaltando ter sido um requerimento do Vereador José Sandeney e esteve reunido com o 

Secretário de Administração, colocando a necessidade para que seja feito a passagem da Vicinal 

Cinquenta e Sete para o Pajoba, onde é a rota do leite e também o transporte escolar. Referindo-

se a Segurança Pública, mencionou que estiveram reunidos com as polícias civil e Militar, quando 

foi abordado a respeito dos furtos ocorridos na cidade, principalmente por menores, tendo sido 

colocado na ocasião que o primeiro responsável pelas crianças e adolescentes são os pais, 

observando que tem os órgãos que trabalham para reeducar essas crianças, mas se os pais não 

educam, estarão longe de resolver essa situação, pois sabem que a Lei favorece os menores, mas 

os pais devem corrigir. Acredita que as escolas também fazem esse trabalho de educar, mostrar o 

caminho certo, mas os pais são os principais em educar. Ressaltou haver falado a respeito da cela, 

tendo sido colocado pela policia que o local foi feito para prender cachorros, porque não tem 
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segurança para prender uma pessoa, tendo sido feito alguns reparos, mas não suficiente para 

manter preso, tendo que levar imediatamente para Uruará. Falou que as dificuldades são grandes, 

mas pouco a pouco está se resolvendo e os vereadores incansavelmente cobrando para que as 

coisas possam melhorar, havendo muitas coisas para se fazer, como a Iluminação pública, cuja 

cobrança é muito grande, tendo bairro, onde rua inteira está sem iluminação, assim como 

totalmente esburacadas, impedindo o Trânsito, mencionando que tem levado essas demandas ao 

secretário que tem se colocado a favor de realizar esses serviços. Desejou bom trabalho e bom dia 

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

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade que 

concede de está mais uma vez nessa Casa. Ressaltou a satisfação e honra ao ver que a população 

está se preocupando com as demandas das políticas públicas no município. Parabenizou a equipe 

máster de futsal que está participando mais uma vez em Rurópolis da quinta Copa Rurópolis, 

mencionando que participava-se com equipes em várias categorias, mas por consequência de 

mudança de governo os atletas estão participando com recursos próprios e com o apoio da 

Câmara de Vereadores, citando que no último domingo jogaram com a equipe de trairão, ficando 

empatado, agradecendo a todos os atletas que estiveram presentes, parabenizando-os. Ressaltou 

ser a segurança pública preocupação de todos, porém disse que a iluminação pública encontra-se 

de péssima qualidade, mencionando que o município recebe da Celpa uma média de vinte um a 

vinte quatro mil reais de arrecadação da iluminação pública, recurso que não sabe onde está 

sendo aplicado, tendo em vista que a cidade está um caos, no que se refere a iluminação pública, 

consequentemente a segurança pública está deixando a desejar, tendo participado por uns trinta 

minutos da reunião com as polícias, observando que sabia que iriam alegar falta de contingente e 

viatura, como o fizeram, dizendo que devem fazer a parte que cabe a essa Casa, convidando para 

formar uma comissão para ir a Itaituba cobrar, pois se o Estado não está dando assistência, o 

Legislativo deve e pode cobrar solução. Falou que se a iluminação está um caos, lembrando que os 

contribuintes pessoa física pagam em media sete reais e as empresas de maior porte pagam em 

média trezentos a quatrocentos reais de iluminação pública, que deixa muito a desejar. Disse que 

o governo está no inicio de mandato, mas essa casa deve fazer cobranças e que sejam atendidas o 

mais breve possível. Agradeceu o Secretário de Infraestrutura e o Diretor de Limpeza Pública pelo 

atendimento a oficio encaminhado, no qual solicitou que fosse roçado o local do campo de futebol  

Society na Comunidade São Sebastião, onde está acontecendo a XV Copa da Independência, 

parabenizando-os. Ressaltou está apostos para o que der e vier. Referente ao Ensino Médio, 

enfatizou ter uma filha estudando, manifestando preocupação, ressaltando também ser professor 

naquela escola e vê os horários vagos dos alunos, enfatizando ser difícil iniciar um ano letivo sem 

transporte escolar. Falou que a intransparência de algumas secretarias torna-se complicado falar, 

pois envia mensagem, tenta conversar pessoalmente e não é atendido, esperando que os 

secretários, assim como a senhora prefeita, comece um dialogo para que as coisas comecem a 

andar de acordo com o que a população deseja. Falou ser um trabalho difícil, complicado, mas 

está aposto para verificar situações que venham prejudicar a população de modo geral, e 

agradeceu a oportunidade, desejando a todos uma ótima semana. Adiante foi a tribuna o 

Vereador José Ferreira de Carvalho, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, 

saudando em especial o Senhor Jorge Siqueira, da Comunidade cento e quarenta e cinco.   

Agradeceu por mais esse dia de trabalho, depois de não ter participado da sessão anterior, em 

virtude de virose, que o deixou por uma semana com febre. Agradeceu o município pelo 
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atendimento aos alunos que estão fazendo o Ensino Médio em Rurópolis, num total de quarenta e 

cinco alunos, com transporte escolar. Referindo-se ainda sobre transporte escolar falou da 

dificuldade na Vicinal Cento e cinquenta e um, situação que acredita ser em todas as vicinais 

devido a chuvas, mencionando que o transporte escolar faz uma linha de dezoito quilômetros, 

tendo feita toda a rota somente três dias neste ano, pois quando chove não é possível passar nas 

ladeiras, mencionando haver apresentado requerimento e conversado com a Senhora Prefeita e 

com o Secretário de Administração que garantiu enviar maquinas para fazer o serviço nas ladeiras, 

observando ter conseguida uma parceria com a comunidade, que já deixou a piçarra pronta, tendo 

conversado com o Secretário de Administração que o deixou esperançoso, pois está chegando 

uma retroescavadeira para ajudar nos trabalhos. Agradeceu o trabalho no posto de saúde pelos 

atendentes, citando que tem ocorrido uma virose na região, como arrastão, atingindo 

praticamente todos os morares da região, mas os funcionários estão fazendo o possível, porém 

está faltando alguns medicamentos e os funcionários da endemias estiveram na localidade, 

devendo agilizar o atendimento. Disse está a disposição para quando preciso fazer atendimento. 

Agradeceu pelo que de bom tem sido feito e pediu que o governo não esqueça da região, de 

trabalhadores esperançosos e com muitas necessidades de melhoramento na região, e agradeceu. 

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

cumprimentou as pessoas que chegaram após a abertura da Sessão e agradecendo a Deus pela 

oportunidade. Informou ter estado no sábado na comunidade Panorama reunido com moradores, 

onde o problema não é diferente das demais vicinais, dizendo que não sabe como o transporte 

escolar está conseguindo trazer os alunos para as escolas no Bom Sucesso e Ouro Verde. Informou 

que irá falar com o Secretário de Administração para vê se consegue resolver algumas situações. 

Mencionou que o Secretário de Saúde se reunirá com a Comissão de Saúde, pedindo a estes que 

não esqueçam de alertá-lo a respeito de algumas situações que estão acontecendo dentro do 

hospital, ressaltando que o atendimento médico não é problema, mas sim chegar até estes, tendo 

em vista que as fichas são entregues as seis e meia da manhã e a partir daí não consegue pegar 

mais. Disse que o médico atende no período da tarde, mas sem ficha e a população da zona rural 

está sendo prejudicada por esse atendimento, citando ter chegado com sua cunhada com um 

bebê de três meses, às sete e meia da manhã e somente foi atendida as dezoito e trinta pelo 

médico. Disse ter falado com o Secretário de Administração e passado mensagens para a Senhora 

Prefeita, porém pediu aos vereadores que participarão da reunião que alertem o Secretário, pois 

na crise que está a região e o município, os colonos não têm condições de vir dormir na cidade, 

pagando hotel para ser atendido no dia seguinte, questionando por que não entregar parte das 

fichas pela manhã e outra a tarde. Disse ainda que o médico atende sem ficha, mas não todas as 

pessoas. Mencionou que quando fazia parte da comissão do hospital, na época do Prefeito Santo, 

foi colocada essa mesma situação e bateram de frente, pois é muito mais difícil para quem mora 

nas vicinais chegar cedo para pegar ficha, mencionando que há dias atrás encontrou no hospital 

mais de quinze colonos da região do Lote Dez que voltaram sem ser atendidos devido a essa 

situação, pedindo que seja colocada ao secretário, pois todos devem ser tratados, não com 

prioridade, mas igualmente, não porque é parente ou próximo de um Vereador. Pediu que seja 

repassada a situação ao Secretário, pois estão para contribuir, ressaltando que representam o 

eleitores, os quais devem ser bem recebidos e tratados com respeito em qualquer local que 

chegue. Enfatizou que médico tem, querem atender, bastando rever essa situação de distribuição 

de fichas. Referiu sobre reunião com a Prefeita agendada para terça-feira, dizendo que reuniões 
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no meio da semana ficam mais difíceis a participação de vereadores, como a reunião com a 

polícia, na qual nem todos puderam participar, ficando agendada para a próxima segunda-feira 

reunião com a Prefeita Municipal após a sessão. Após passou-se a Ordem do Dia, solicitando ao 

Primeiro Secretário que apresentasse Ofício nº 0071/2017, do Secretário Municipal de Saúde, 

solicitando que antecipe a reunião, anteriormente solicitada para o dia 21/03/2017, para 

20/03/2017, as 14h; Ofício nº 0085/2017, da Prefeita Municipal respondendo o Ofício da Câmara 

Municipal nº 018/2017; e Ofício nº 0086/2017, da Prefeita Municipal respondendo o Ofício da 

Câmara Municipal nº 023/2017, que o fez. Adiante passou a parte destinada a apresentação dos 

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

José Ferreira de Carvalho: Requerimento nº 015/2017, que requer a Prefeita Municipal que 

interceda junto a quem de direito para a instalação de um Destacamento da Polícia Militar – DPM, 

na Comunidade Novo Paraíso, BR 163, Cuiabá/Santarém, neste município de Placas-Pará; 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim: Requerimento nº 019/2017, que requer a Prefeita 

Municipal e a Secretária Municipal de Educação providências para a reforma da “Escola Santa 

Luzia” na Comunidade Santo Antônio, na Vicinal do Pajoba; e Requerimento nº 020/2017, (de 

proposição dos Vereadores Denilson Rodrigues Amorim e Raimundo Ribeiro da Silva), que requer 

a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação e 

empiçarramento das ruas dos bairros: Centro, Boa Esperança, São Francisco, Otobelli e Alto Pará, 

nesta cidade e também que seja tapada as valas abertas pela empresa responsável pelo 

encanamento de água nas ruas, onde foram asfaltadas, neste município de Placas; Vereador 

Nelson Fetisch: Requerimento nº 021/2017, que requer providências para construção de um posto 

de saúde nas Comunidades Sombra Santa e Cachoeirinha, com disponibilização de um enfermeiro 

ou um técnico de enfermagem e um veículo traçado, sendo uma camionete ou ambulância para 

ficar a disposição da Comunidade. Requer também um veículo odontomóvel que possa se 

encontrar no pátio do hospital para dar assistência aos moradores da região; e Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro: Requerimento nº 022/2017, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências para recuperação das ladeiras na Vicinal do 

Macanã, neste município. Determinou o Senhor Presidente encaminhamento dos Requerimentos 

apresentados à 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 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. O Relator da Comissão de Constituição e Justiça, Vereador 

Marcelo Wilton Rodrigues Leal apresentou Parecer favorável à admissibilidade e tramitação de 

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

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após colocou o Senhor Presidente em 

discussão os Requerimentos que receberam parecer favorável da CCJ, de nºs 013/2017, 014/2017, 

016/2017, 017/2017 e 018/2017. Discutidos, foram os Requerimentos aprovados por 



74 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 4ª Sessão Ordinária de 2017. 
 

unanimidade. Após o Vereador Marcelo Leal referiu a respeito das respostas de Requerimentos e 

ofícios, mencionando ter vários ofícios destinados a secretarias e que não foram respondidos, de 

modo que gostaria de discutir com os vereadores um Projeto de Emenda ao Regimento para que a 

falta de resposta as correspondências por parte de Secretários e autoridades municipais aos 

vereadores caracterizasse como improbidade administrativa, pois responder não é fazer, tendo 

em vista que fazer depende de orçamento e quando encaminha está indicando uma ação e 

deveria ter uma resposta, principalmente aquelas proposições aprovadas pela Casa, mencionando 

haver dispositivos previstos, mas que não são regulamentados, devendo regulamentar o que está 

na lei Orgânica caracterizando esse tipo de conduta, ressaltando não ser crítica, mas apenas 

indicação, que pode valorizar o trabalho dos Vereadores, pois são procurados mediante alguma 

solicitação, encaminha oficio ao secretário pedindo informações do que está acontecendo para 

que possa entender o processo, sendo respondido apenas para alguns vereadores, para outros 

não, o que é prática antiga, devendo criar instrumento que garanta a efetividade do que está 

disposto na LOM, podendo discutir depois com o jurídico da casa.  O Vereador Werles falou que 

quando aprova um projeto deve-se ter resposta, devendo ter mais diálogo com os secretários para 

que tomem conhecimento do atendimento do que está sendo solicitado. O Vereador José 

Sandeney disse não querer ser o pai da situação, mas que seja comunicado a respeito do 

atendimento daquilo que está solicitando. O Vereador Denilson manifestou-se favorável as 

colocações. O Senhor Presidente informou a respeito de máquina na Vicinal Cinquenta e Sete, 

mencionando haver sido procurado pelo Secretário de Infraestrutura, tendo em vista que a ordem 

era sair do São Paulo e ir para o Nonato, porém colocou que a situação na Vicinal Cinquenta e sete 

era crítica, para pessoas que mechem com leite, que estão com os tanques cheios, mas não 

conseguem tirá-los, tendo em vista que o carro não entra, pedindo que entrasse primeiro nesta 

vicinal e posteriormente no Nonato, concordando, pois vê a situação de trinta e oito vicinais, 

praticamente iguais. Adiante colocou em votação a ata da Sessão anterior. Aprovada por 

unanimidade. Informou que após o término da Sessão a Sra. Marizete Cortez quer falar com os 

Senhores Vereadores para que possam buscar um meio de resolver a situação que será 

apresentada. Lembrou a Comissão de Saúde que retorne a essa Casa as quatorze horas para 

reunião com o Secretário de Saúde e equipe, 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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