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

DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos vinte e sete 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, desejando 

bom dia a todos e em especial ao ex presidente João Martins Filho, desejando boa vinda a todos 

que queiram prestigiar o trabalho dessa Casa, agradecendo a Deus pelo dia de vida e pela semana 

que se inicia, esperando que na próxima possam estar todos reunidos novamente e com saúde, 

pois lutas irão aparecer, mas estarão prontos para enfrentá-las. Apresentou a Ordem do Dia. 

Realizou-se a inscrição para uso da tribuna. Agradeceu a presença de sua esposa que está 

acompanhando os trabalhos e demais pessoas presentes. Passou-se ao uso da palavra na tribuna 

pelos Senhores Vereadores, concedendo o Senhor Presidente a palavra ao Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e a todas as pessoas presentes, destacando a 

presença do Sr. Reinaldo. Agradeceu a Deus pela oportunidade que concede de estar nessa Casa 

com saúde, pela saúde da família e por essa semana que está se iniciando, lutando para resolver 

certas demandas no município, que está muito carente. Mencionou ter visitado escolas para as 

quais está em andamento ou para fazer os projetos, que estão quase caindo, mencionando está 

fazendo requerimentos para as estradas vicinais, não tendo apresentado nada para a presente 

sessão, pois está visitando, vendo onde a necessidade é maior, o que já deve ter sido feito pelos 

senhores vereadores que apresentaram seus requerimentos, como fez anteriormente, porém 

disse está disposto e confia em cada vereador, razão pela qual dará seu parecer favorável, da 

mesma forma que espera o apoio dos senhores vereadores quando apresentar suas proposições. 

Mencionou ainda ter feito visita a plantios de produtores da região para resolver alguns problemas 

para que possa ser dado o suporte que estão precisando para desenvolver o município, que 

precisa de renda, mas para isso é preciso dar apoio e suporte. Registrou ter visitado uma roça de 

cacau a pedido de um vizinho para verificar como está a situação da estrada até a roça, tendo dito 

a este que tem como resolver o problema, porém deve-se priorizar as estradas vicinais e 

posteriormente os produtores que estão lutando, para os quais até o final do ano, deve-se 

conseguir fazer ramais. Disse que está nessa casa para defender a necessidade do município e as 

leis e algumas devem ser mudadas para dar continuidade aos trabalhos. Agradeceu pelo 

atendimento a pedido seu para manutenção da iluminação pública na Vila Bela vista, serviço que 

está praticamente sendo concluído, agradecendo, tendo em vista a vila ter passado quatro anos 

no escuro e hoje com o apoio da Prefeita e do secretariado o serviço está sendo realizado, 

parabenizando a população que está sendo beneficiada. Disse que em breve fará requerimento 

para limpeza daquela Vila e espera contar com o apoio de todos. Desejou uma boa semana a 

todos e agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre problema de energia no 

Posto de Saúde, na Comunidade Novo Paraíso, tendo solicitado serviços ao Gerente da Celpa da 
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cidade de Rurópolis, Sr. Pará, que colocou um transformador e três postes, melhorando a energia 

na Vila, agradecendo pelo atendimento. Informou que na Vicinal Cento e cinquenta e um onde 

tem grande produção de pimenta-do-reino tem uma retroescavadeira tampando os buracos, 

conforme requerimento do Vereador Branco (José Ferreira), parabenizando a senhora prefeita 

pelo atendimento, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando 

cumprimentou Vereadores. Agradeceu a Deus por mais essa oportunidade, pela saúde e pessoas 

presentes, cumprimentando-as. Mencionou ter visitado várias comunidades e vicinais, destacando 

a situação na Vicinal Cinquenta e sete que se encontrava em situação precária e onde o trabalho 

está sendo concluído, garantindo melhor trafegabilidade aos moradores. Mencionou ainda ter 

estado na Comunidade São Miguel, acompanhando as pessoas que estavam fazendo o serviço de 

limpeza pública. Esteve visitando algumas quadras no município e conversando com ao Vice-

Diretor da escola no Lote Dez, este citou situações de emergência que encontra-se a quadra 

naquela vila, sendo uma obra nova que se encontra em estado precário devido a falta de 

consciência de algumas pessoas, está sendo depredada, telas arrancadas e segundo a professora 

atrapalhando as aulas de educação física e toda a comunidade e o município que é beneficiado 

com uma obra daquela, que não sabe se está sendo positivo ou negativo, devendo tomar 

providências a respeito, pois sabe que devido a falta de providências acaba acontecendo coisas 

que não deviam acontecer, devendo ficar atentos e corrigir algumas coisas para que possam ter 

um funcionalismo de boa qualidade, o que vem beneficiar toda comunidade. Registrou ter estado 

na Vicinal do Km 240 visitando agricultores e pessoas que trabalham com piscicultura em nosso 

município, tendo sido informado de como funciona, quais são os prejuízos e a melhor forma de 

lidar com a cultura.  Agradeceu a Deus por mais esse dia e a oportunidade. Após o Senhor 

Presidente cumprimentou as pessoas que chegaram após a abertura da Sessão e passou a palavra 

ao Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes, destacando a presença do ex-presidente e Vereador João Martins. Mencionou que 

como falou na Sessão passada irá falar todas as sessões a respeito do Ensino Médio, pois passou-

se mais uma semana sem resolução, sem que as autoridades constituídas responsáveis em 

garantir o Ensino Médio para nossos jovens fizessem alguma coisa, porém disse que tiveram 

passos importantes, tendo sido realizado reuniões de pais, tirado comissões e encaminhamento, e 

como em todos os anos mais uma vez o movimento começa por baixo, ao invés de começar em 

quem tem a caneta, que é o Governo Estadual e seus representantes, mais uma vez a comunidade 

tem que fazer movimento, fazer greve, como foi feito no ano passado para que um problema 

simples de contratação de professores seja resolvido. Falou que o Estado tem orçamento, tem 

dinheiro, não contrata porque não quer, sendo simples colocar professores, o que é feito pelo 

município que é mais pobre, que depende da única arrecadação do repasse do governo federal e 

dá conta, porque o governo não dá, sendo a mesma proporção. Disse ser vergonhoso para o 

governo Simão Jatene e os representantes da Secretaria de Estado de Educação, ressaltando ser 

esta originária de Santarém, mas não olha por essa região, pois não elege, não elegeu o Senhor 

governador e não vai eleger, segundo pensamento deles, por isso o descaso com a educação 

desses jovens que não estão conseguindo ter acesso ao fundamental que é a educação. Informou 

que na próxima sessão essa Casa deverá estar lotada pelos alunos do Ensino Médio, cobrando, 

pedindo apoio e essa Casa está aqui para ajudar em tudo que for necessário, se necessário ir para 

Itaituba acampar em frente a URE, irão, se necessário ir para Belém cobrar, também, pois a 

educação é importante para nosso município, pois sem esta não há desenvolvimento. Falou que 
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outras políticas públicas geram conforto, mas a única que gera desenvolvimento é a educação, 

pois sem esta não é possível resolver nada, pode vim indústria que não terá mão de obra para 

trabalhar nela. Em aparte o Vereador Evaldo Machado colocou-se a disposição para contribuir, 

caso seja necessário fazer uma grande manifestação, fechando a estradas, indo a Itaituba, pois 

percebem que as coisas só se resolvem assim. Prosseguindo o Vereador Marcelo falou que na 

próxima sessão irão tratar sobre o assunto e são idéias que irão contribuir muito para o debate. 

Mencionou que no último domingo estiveram reunidos na primeira reunião com a Prefeita 

Municipal e Vereadores, quando trataram muitos temas, fizeram alguns encaminhamentos, 

cobraram algumas questões para o bem do município, informando ter sido pauta principal: 

Contratação x Orçamento, tendo questionado a Senhora Prefeita se o dinheiro dava para pagar a 

quantidade de pessoas que estão sendo contratadas, não sendo a resposta muito boa, pois terá 

que refazer alguns processos, reorganizar algumas coisas, pois a cobrança por trabalho na 

Prefeitura é muito grande e é o único setor que emprega hoje no município e o povo precisa, mas 

não tem como fazer milagre com o orçamento, tem que se contratar aquilo que pode pagar, caso 

contrário qualquer outra política pública que venha ser realizada no município vai ser precária e 

vai ficar um caos como aconteceu nos municípios vizinhos, destacando o município de Uruará, que 

passou quatro anos nessa situação; planejamento, a importância das secretarias se planejarem, 

demonstrarem esse planejamento para a Câmara e para a população como um todo para que se 

entenda o que está sendo feito e possa contribuir na realização de  audiências, mencionando ser 

este ano para reconstrução do PPA-Plano Plurianual, sendo  necessário fazer as audiências 

públicas para que a população decida as principais motivação de aplicação no orçamento para os 

próximos quatro anos, sendo um instrumento de planejamento muito bom; comprometimento do 

FUNDEB, tendo a senhora Prefeita falado que a despesa é muito alta, mencionando que essas 

questões que envolvem contratações e orçamento haverá uma reunião o contador e Jurídico da 

Prefeitura que irá passar um relatório de como está a situação do orçamento municipal, das 

despesas para que possa ter idéia dos encaminhamentos que possa ou não serem feitos, sendo 

este o princípio de caminho que precisa ser seguido; Iluminação Pública, foram informados que 

está sendo licitado, havendo projeto para a recomposição da iluminação na cidade; e o principal: a 

falta de comunicação entre Câmara e Prefeitura, dizendo que tem discussões diferentes, mas 

todos trabalham pelo mesmo objetivo, a Câmara precisa saber o que a Prefeitura faz e ajudar 

fiscalizar e cobrar, tendo em vista que o único tipo de comunicação que há entre Câmara e 

Prefeitura são ofícios encaminhando projetos e requerimentos, não há um debate mais 

aprofundado que possa elevar o nível da gestão, pois esse é o objetivo de todos, para que 

problemas que há anos assolam sejam resolvidos ou sejam ao menos encaminhados possíveis 

resoluções para que sejam amenizados ao longo dos tempos nas gestões que passam. Mencionou 

haver sido falado pela Senhora Prefeita sobre projetos que estão sendo prometidos para Placas, 

dizendo que se todos se efetivarem na prática será muito bom para o município, porém disse que 

o que vem de Brasília, sempre vê com um pé atrás e o que vem de Belém, mais ainda, lembrando 

que aqui já teve placa do governador dizendo que ia ter asfalto, ginásio, água e já se passaram oito 

anos e nada se concretizou, dizendo que não confia nesse governo do Jatene para Placas e que o 

governo federal é mais comprometido aqui do que o governo estadual, de modo que se essas 

obras chegarem será fundamental para resolver problemas que nos afligem há anos. Finalizando 

analisou a reunião como sendo muito boa e esse primeiro contato deve permanecer mensal, com 

relatórios e conversas, pois acredita que o melhor caminho para evoluir é o diálogo e o debate 
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propositivo, que traga desenvolvimento para a cidade e para o município, região e país. Falou que 

estamos aqui para contribuir com esse município, fazendo sempre para melhorar, estarão 

presentes, firmes e atuantes para dizer que tem orgulho de ser placaense e por isso trabalhar pelo 

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

cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar mais uma vez nessa Sessão e a população presente. Associou-se ao discurso 

do Vereador Marcelo no que diz respeito ao Ensino médio, tendo se colocado a disposição com 

seu veículo para ir a Itaituba, conduzindo, seja Comissão de pais ou de Vereadores, acreditando 

que essa Casa também possa dispor de seu transporte para buscar soluções para o ensino Médio, 

lamentando por essa gestão do PSDB está tão ausente do município, que não tem compromisso 

nenhum com o município de Placas, esperando que com a Prefeita e dois vereadores do mesmo 

partido, o Governo do Estado possa se preocupar com o município de Placas, pois até então o 

investimento do Governo do Estado no município é quase zero, tendo muitas obras inacabadas, 

com exceção da Delegacia, a única obra concluída, devendo ao Estado olhar com mais carinho 

pelo Ensino Médio em nosso município, lembrando que na gestão passada foi colocado placa 

enganosa dizendo que iria asfaltar e do Ginásio, tendo sido inclusive colocado tijolos, servindo 

apenas para prejudicar o campo que os atletas usavam para praticar esportes, dizendo que não 

precisam de um governo desse tipo, mas de um governo atuante, que conclua as obras. Referindo-

se a manutenção da iluminação pública na vila do km 221 informou ao Vereador Vilmar Ferreira 

que o trabalho que está sendo feito é com material deixado pela gestão passada, ressaltando que 

a Vila não ficou os quatro anos abandonada como dito, tendo sido várias vezes feita a iluminação 

pública e limpeza das ruas, devendo falar algo com conhecimento. Em aparte o Vereador Vilmar 

Ferreira informou que para concluir o trabalho de iluminação pública na Vila foi buscado reator e 

que de fato havia as lâmpadas, porém no que se refere a limpeza da Vila disse ter falado que é 

preciso atuar na limpeza. Prosseguindo o Vereador Marcione falou que devem ser claros em suas 

colocações, pois sendo do mesmo partido do ex-prefeito – DEM deve colocar o que ficou daquela 

gestão e não colocar na tribuna que o governo passado foi omisso em seu papel, mencionando 

que enquanto Chefe de Gabinete atendeu vários pedidos para colocação de iluminação naquela 

vila e acompanhou o trabalho por várias vezes. Referindo-se a Reunião com a Prefeita, ocorrida no 

domingo, parabenizou-a por haver reunido com os Vereadores, manifestando preocupação 

quanto ao comprometimento do FUNDEB, ressaltando não ter ouvido do setor contábil, mas da 

Prefeita Municipal que o FUNDEB não paga a educação de Placas, mas irão aguardar informações 

das assessorias jurídica e contábil da Prefeitura, esperando que essa Casa possa ter acesso a folha 

de pagamento para que possam fazer uma avaliação precisa e saber se realmente não se paga ou 

se tem como fazer reajuste para que se torne pagável, mencionando ter nessa Casa três ou quatro 

vereadores que tem o mínimo de conhecimento de gestão, que saberão se tem condições ou não 

de pagar e estarão contribuindo dentro daquilo que for legal, daquilo que for normalidade, que 

não venha prejudica-los e tão pouco os trabalhadores da educação, citando que anteriormente se 

trabalhava com orçamento de quatorze milhões e foi pago e garantido todos os direitos aos 

trabalhadores da educação, sendo inclusive pago todos os contratados com nível superior, o que 

atualmente não está acontecendo, sendo contratados com nível médio, dizendo que ficarão 

atentos. Falou que contribuir com gestão não é ficar subindo em tribuna, bajulando ou falando 

bem de prefeito, mas pontuando aquilo que tem que ser feito e as providencias que tem que ser 

tomadas, tendo feito nessa reunião, alertado a Prefeita e dado parecer com relação a 
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preocupação para que possa fazer uma gestão de qualidade, que seja satisfatória, não só a um 

pequeno grupo, mas a toda população, sendo o anseio dessa Casa e o papel que esse legislativo 

irá fazer, cobrar, ficar atento aos erros e tentar corrigir para fazer de fato seu trabalho. Pediu aos 

colegas para que juntos possam somar forças, se preocupar com os problemas pequenos do 

município e para que possam resolver o problema do Ensino Médio, juntamente com os pais, 

buscando soluções para os alunos, porque contratar professor o município já contratou , devendo 

colocar a responsabilidade para quem é de direito, que é o Estado, e agradeceu. A seguir foi a 

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

presentes, destacando a presença do pastor Mauricio, Raimundo Teodoro, Daniel Tantam, Eliza 

Zanetti e ex vereador João Martins. Associando-se aos vereadores que falaram sobre o Ensino 

Médio disse que juntamente com o Vereador Denilson esteve conversando com a Secretária de 

Estado de Educação e irão reforçar as cobranças novamente, assim como a Senhora Prefeita 

também fará e não sendo resolvido, providencias mais drástica deverão ser tomadas. Registrou 

reunião realizada na última segunda-feira após a sessão com o Secretário Municipal de Saúde e 

equipe, tendo questionado a respeito do atendimento no hospital e a respeito do que tem 

ocorrido, tendo o secretário se manifestado no sentido de que iria conversar com os funcionários, 

fazer alguns ajustes e procurar resolver algum problema para que o atendimento seja igual para 

todos, parabenizando pelo atendimento que está sendo realizado no hospital Municipal. Em 

aparte o Vereador Marcelo mencionou ter se reunido e solicitado que as fichas fossem distribuídas 

também a partir do meio dia, tendo dito que iria resolver, porém informou ter encontrado pessoas 

da zona rural, da Vicinal Flamenguinho, na sexta-feira, que voltaram sem atendimento porque não 

tinha ficha no período da tarde. Prosseguindo o Vereador Raimundo disse que é necessário entrar 

em contato novamente com o Secretário e verificar o que ocorreu. Informou que na terça-feira 

passada, esteve juntamente com o Vereador Werles na vicinal Cinquenta e Sete onde estava 

sendo feito a recuperação das ladeiras para que o transporte escolar e os moradores que 

trabalham com leite possam trafegar, ficando um trabalho bem feito, parabenizando o governo 

pelas ações que estão sendo tomadas. Assim como os vereadores que já se manifestaram referiu 

sobre reunião realizada com a Senhora Prefeita para um diálogo com a Câmara, para ficar ciente 

das ações que estão sendo tomadas e executadas nos próximos meses, mencionando que a 

Senhora Prefeita esteve viajando para Belém e Brasília, cobrando emendas que venham favorecer 

o município, como a respeito da feira, que precisa ser resolvido com a máxima urgência e está 

sendo disponibilizada emenda para conclusão e torce para que aconteça, para que as pessoas que 

hoje estão trabalhando na frente da cidade sejam removidas para um local adequado. Falou haver 

outras cobranças por parte da Prefeita Municipal e se do que tem sido cobrado e prometido pelo 

menos cinquenta por cento for atendida trará bons benefícios, citando ser duas praças e 

revitalização da frente da cidade. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna 

o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando agradeceu a Deus por está mais uma vez 

nessa Casa, a sua família que tem apoiado nessa campanha política e os colegas que tem 

contribuído cada vez mais com suas falas e conhecimento, pois estão aprendendo e que assim 

como professor o vereador se qualifica para que possa trabalhar e fazer o melhor possível. 

Cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou algumas situações 

que vem acontecendo no município, como torneio de handebol na escola Almir Gabriel, quando 

participaram atletas de Altamira, Uruará e Santarém, colocando-se a disposição para contribuir. 

Parabenizou ainda o Alex, Diretor de Limpeza, por dá uma cara nova a frente da nossa cidade. 
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Mencionou que a Comissão de Saúde reuniu-se na última segunda-feira com o Secretário de 

Saúde e sua equipe, quando colocou o planejamento da Secretaria de saúde para o presente ano e 

colocou-se a disposição para aquilo que for necessário quanto ao trabalho da secretaria. 

Mencionou ter referido sobre os postos de saúde que em breve serão inaugurados, pois obras 

estão com problemas e tem que ser revista. A respeito de pessoas da zona rural não ser atendida, 

informou que acontece porque o médico vai atender os pacientes internados ou cirurgias, 

deixando vago o atendimento das fichas, o que espera melhorar com a contratação de um novo 

médico. Referente a situação do Ensino Médio mencionou ter participado de reunião com pais e 

alunos e a situação está cada vez mais complicada, dizendo que na próxima sessão essa tribuna 

terá representantes dos pais desses alunos, que os pediram socorro, pedindo aos demais 

vereadores para abraçar essa causa. Sabe que o Ensino Médio é responsabilidade do Estado, mas 

que não dá a mínima e se não fizer a alguma coisa, os alunos serão prejudicados, devendo abraçar 

essa causa e se necessário ir com o Conselho Tutelar a URE em Itaituba, pois no final e junho  se 

encerra o segundo bimestre e em agosto não terão mais professores, informando que aqui tem 

professores de Bragança e a Diretora tem segurando de uma forma que nem sabe como. Falou 

que a Diretora está se afastando por questão de gravidez e a escola não tem se quer um 

secretário, tendo somente uma merendeira, sendo uma situação bastante complicada, devendo 

abraçá-la e procurar resolver o mais breve possível. Referindo-se a reunião com a Prefeita, falou 

que fizeram essa cobrança a ela para que possa ajudar a resolver essa situação e assim como os 

Vereadores Raimundo e Denilson, a Prefeita também irá contribuir para que resolva a situação, 

citando que alunos do Lote Dez e Vila Bela Vista vem e tem somente uma ou duas aulas, ficando 

esperando o transporte escolar para voltar para seus lares. Referindo-se ao transporte escolar 

falou que as aulas se iniciaram há quase trinta dias e na região da BR 163 tem alunos que nunca 

estiveram na sala de aula devido a falta de transporte escolar, situação que nunca viu em outros 

governos, como a licitação do transporte feita no inicio do ano, saindo o quilometro por noventa e 

cinco centavos a um real e cinquenta centavos. Falou que os alunos merecem os duzentos dias 

letivos e já estão encerrando o mês de março e tem alunos que não frequentaram a sala de aula 

no município, situação bastante complicada. Falou que enquanto vereador tem que fiscalizar, 

julgar, parabenizar e falar o que deve ser falado. Em aparte o Vereador Marcelo falou que de 

acordo com o calendário escolar as aulas estão programadas até janeiro, mas os contratos com 

transporte escolar é somente até dezembro, dizendo que algo já vai dar errado. Falou que 

baratear demais gera consequência como o que está acontecendo hoje. Prosseguindo o Vereador 

Sandeney falou que são situações que precisam estar a par e cobrar para que seja sanada, pois 

quem vai ficar no prejuízo são os alunos que estão precisando urgente de educação para que o 

município se desenvolva cada dia mais. Agradeceu por todas as situações que estão acontecendo, 

devendo procurar resolver junto ao Executivo, mostrar o caminho que deve ser feito, ajudando a 

corrigir. Desejou a todos excelente semana, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Comunicou haver 

passado a semana fora do município, em Santarém, acompanhando sua mãe que fraturou a perna, 

agradecendo o atendimento prestado pela Secretaria de Saúde, tendo inclusive conseguido avião 

da Segurança Pública para levá-la até aquela cidade, tendo se colocado a disposição para mandar 

novamente a aeronave, caso seja necessário, porém disse que a pista tem apenas seiscentos 

metros, tendo tido todo um cuidado para que viesse, considerando a necessidade, dizendo ser a 

pista maior, mas está danificada, tendo solicitado ao Secretário de Infraestrutura e a Prefeita 
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Municipal que seja enviado com a máxima urgência uma patrol e caçamba para que conserte-a e 

havendo necessidade possa o avião pousar com mais segurança. Referindo-se a iluminação pública 

disse ter sido falado com a Senhora Prefeita na reunião ocorrida e haver sido informado que no 

próximo dia dez será realizada licitação para que possa comprar material, mas enquanto isso está 

sendo tomado providências para trocar algumas lâmpadas, como próximo a rádio comunitária, 

onde na semana anterior marginal correu atrás de uma mulher. Com relação ao Ensino Médio 

falou que é responsabilidade nossa cobrar, devendo abraçar essa causa, não enviando oficio, mas 

não desistir enquanto não se resolva o problema. Falou que juntamente com o Vereador Werles 

entrarão em contato com Deputado Hilton Aguiar – SD, que estará a disposição para acompanhá-

los onde for preciso, dizendo que várias autoridades sabem do ocorrido, porém cruzaram os 

braços e não tomaram nenhuma atitude, como o Vice governador, que reuniu-se aqui com os 

alunos e não tomou nenhuma providência, cuja esposa é Deputada Federal. Falou que assim como 

o governador, o vice e os Deputados também devem ser cobrados, pois tem responsabilidade. 

Referindo-se ao transporte escolar deve-se fazer ajustes, pois conforme citou na sessão anterior, 

na área do Cachoeirinha o transporte não andou e nesta semana vereadores irão a região verificar 

inloco quem ganhou a licitação, pois não conhece a pessoa e cobrar para que o transporte comece 

a trabalhar para não prejudicar os alunos da região, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador 

José Ferreira de Carvalho, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a 

Deus por mais esse dia de trabalho. Agradeceu o Sr. Parazinho pelo trabalho importante 

desenvolvido pela Celpa na Vila Novo Paraíso, onde o posto de saúde estava com dificuldade para 

funcionar computador e equipamento odontológico, colocando um transformador e melhorando 

a energia naquele local, transmitindo agradecimentos em nome da comunidade, assim como a 

secretaria de saúde que teve parte nesse trabalho. Agradeceu a equipe da saúde pelo trabalho 

que foi realizado na Vila de vacina contra febre amarela, no sábado e ainda continua sendo 

realizado no decorrer da semana. Agradeceu ainda pelo trabalho que está sendo realizado na 

Vicinal do quilômetro cento e cinquenta, melhorando as ladeiras para garantir acesso ao 

transporte escolar que não estava chegando ao final do trajeto, de modo que a comunidade está 

satisfeita, agradecendo o trabalho da secretaria de saúde, da Prefeita Raquel e do Secretário de 

Infraestrutura. Mencionou ter estado nas Comunidades Santa Rita de Cássia e Princesa Izabel, 

onde não teve um dia de aula na semana anterior, devido a falta óleo diesel para o transporte 

escolar, o que tem causado revolta nos alunos e os pais o chamaram para fazer essa queixa, 

fazendo apelo para que a secretaria de educação tome providencias quanto a essa situação, 

dizendo achar o cúmulo do desmando e da irresponsabilidade faltar uma semana de aula por falta 

de combustível, em uma escola que recebe cento e sessenta alunos por dia, apelando para que a 

Secretária e a Prefeita tomem providencias. Mencionou não ter participado da reunião com a 

Prefeita, por causa dessa agenda na Comunidade Santa Rita, porém disse que quer fazer seu 

trabalho sem fazer taxações ao governo, ressaltando ser do Partido dos Trabalhadores, de 

oposição, mas se um dia fizer oposição será limpa, sadia, sem picuinhas, pois quer fazer um 

mandato em prol da população placaense. Pediu ao governo que atenda a região que está muito 

esquecida, destacando a situação das comunidades Cachoeirinha, Sombra Santa e Fortaleza que 

estão passando por esse momento difícil, informando que a empresa vencedora da licitação do 

Transporte Escolar na região foi a empresa Dourado, cujo responsável é o Senhor Marcelo 

Dourado, ressaltando já ter observado que não dá certo nesse processo de o governo levar o óleo 

diesel, quando o transporte é particular, pois acaba o óleo na segunda ou terça, fica a semana 
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toda esperando que chegue, sendo interessante que o governo olhe essa situação, que a empresa 

fique responsável pelo petróleo para que a comunidade não seja penalizada, como ocorreu na 

escola Santa Rita de Cássia que ficou uma semana sem aula e os moradores estão querendo vir a 

cidade. Apresentou convite para reunião com o Deputado Estadual Dirceu Tecatem  – PT, quando 

fará prestação de contas e apresentará propostas para os próximos dois anos, dizendo ser 

importante participar e vê se pode ajudar nessa situação do Ensino Médio. Desejou boa semana a 

todos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença de comitiva de 

agricultores da Vicinal Duzentos e quarenta sul. Referiu sobre reunião realizada entre Legislativo e 

Executivo a qual disse ser um passo importante para o desenvolvimento de nosso município, 

parabenizando por estar sentando e por estarem sabendo de muitas ações que não sabiam nos 

governos anteriores. Informou que a Infraestrutura foi dividida em três frentes de trabalho, sendo: 

região da Santarém/Cuiabá, Lote Dez/Rurópolis e Lote Dez/Uruará, que estão trabalhando de 

forma emergencial. Comunicou ter estado na Casa Familiar Rural onde está havendo reclamações 

por parte da atual diretoria, com relação a ex-diretoria pela falta de prestação de contas, o que 

impede convênios e outras coisas. Referiu sobre o resgate da praça na frente da cidade, com 

iluminação, onde as famílias estão voltando a frequentar. Informou ter participado da reunião da 

AMURPAKS, onde estiveram os agricultores presentes, sendo proveitosa e quando pendências 

foram resolvidas. Parabenizou a nova presidente do Sindicato dos trabalhadores Rurais, Jéssica. 

Falou que a Prefeita Municipal não tem medido esforços para ajudar todos onze vereadores desta 

Casa, não havendo divergência com esse ou aquele, o que não pode dizer o mesmo do governo 

passado, pois não tinha apoio do governo, tendo tido muito problema por ser oposição, o que 

hoje não acontece, pois todos estão tendo uma base, não havendo vereador de base ou oposição, 

em relação a apoio desse governo, voltado a comunidade e ao povo. Referente a pista de pouso 

colocada pelo Vereador Nelson falou que em breve estará equipe de máquina entrando na Vicinal 

da Sessenta e alagado, recuperando os pontos críticos, pois não dá para recuperar estrada agora, 

de modo que possam cobrar para que tão logo entre possa fazer o serviço no local citado. Falou 

que a Prefeita teve várias noticias boas de projetos e convênios que devem vir para o município a 

nível federal e estadual, esperando estar junto cobrando para que venham melhorias e que venha 

ao menos cinquenta por cento do que foi falado, porém lamentou ter sido perdido convênio para 

a Vila Macanã para abastecimento de água, tendo em vista que o ex-prefeito não quis assinar o 

convênio, isso porque havia vencido o prazo. Disse que querem trazer benefícios para o município, 

não importando de quem venha, como o Deputado que está vindo para a reunião, pois não 

podem perder recurso, mencionando que nesse caso quem está perdendo é a comunidade do 

Macanã, o que resolveria o maior problema daquela Vila que é a água. Em aparte o Vereador José 

Sandeney falou que não é porque o ex-prefeito não quis assinar o convênio, mas porque precisava 

de um parecer jurídico, citando que está com o projeto e após a sessão levará para que assine 

para que possa dar viabilidade a essa situação. Prosseguindo o Vereador Denilson disse esperar 

que não tenha perdido o prazo, parabenizando-o se realmente o fizer, pois o povo é quem irá 

ganhar. Em aparte o Vereador Evaldo também referiu sobre o assunto, lembrando a informação 

de que não queria assinar haver sido dada pelo chefe de gabinete. O vereador Denilson, caso o ex-

prefeito tenha concordado em assinar o convênio, retirou o que disse, parabenizando-o, pois o 

município não pode perder recurso, não importa de quem venha. Registrou a presença de alguns 

representantes da Escola Bom Sucesso, onde está havendo divergências, mas crê que serão 



83 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 5ª Sessão Ordinária de 2017. 
 

resolvidas e que a escola que possui uma boa estrutura continue a funcionar, colocando-se a 

disposição. Referiu sobre Projeto aprovado na Comissão do Senado e que vai para votação do 

plenário e caso aprovado o Pará poderá aumentar mais cinquenta e dois município, retornando ao 

passado uma lei que não deu certo atualmente sobre a Criação de novos municípios, que deverá 

ser determinado pelas assembleias dos estados e espera que passe, e agradeceu. Após 

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

as pessoas presentes, destacando a presença do Senhor João Lopes, do Lote Dez. Ao vereador José 

Ferreira falou que além do Santa Rita, há outros problemas e irá verificar de perto, como o 

transporte escolar no Cachoeirinha que ainda não começou a transportar os alunos, pois segundo 

informações o cidadão que venceu a licitação não tinha carro, convidando o vereador para 

acompanhá-lo. Mencionou que há dias o Vereador Evaldo tem cobrado a sua presença na região, 

informando que nesta terça-feira estará indo para verificar a situação de perto e trazer para o 

governo para tentar resolver. Referente ao transporte escolar falou que além das licitações há 

outra situação que tem sido bastante cobrado, com relação ao valor pago ser muito baixo, citando 

que seu irmão participava de licitações do transporte escolar, do qual era representante e quando 

via os preços muito baixos parava de concorrer, pois sabe que não tem condições de trabalhar 

com valor muito baixo, situação que aconteceu nessa Casa quando na licitação de alimentos e 

produtos de limpeza os valores baixaram abaixo da média e mandou cancelar, pois não iria fazer 

acordo e o(s) comercio(s) não iria fornecer no valor referido. Disse que se ganhou é porque tem 

condições de puxar, mas agora procura os vereadores para que aumente o valor pago. Falou que 

além das rotas baratas, as estradas estão ruins, aumentando o consumo do combustível, 

mencionando que segundo a senhora prefeita e o Secretário de Administração nesta semana essa 

situação será revista com relação a quantidade de óleo fornecida. Falou que outra situação é com 

relação ao fornecimento de óleo pela Prefeitura quinzenalmente, tendo sido colocado que para a 

região do Novo Paraíso deve ser mensalmente devido a distância, ficando até mais econômico 

para a secretaria que não precisará ir duas vezes ao mês a região como Sombra Santa, 

reafirmando que irá a região verificar a situação e ajudar resolver. Referiu sobre assunto tratado 

na reunião com a Prefeita Municipal a respeito da feira, que segundo esta, se tudo ocorrer 

conforme foi lhe prometido até agosto deve iniciar obras para conclusão, sendo Placas, um dos 

poucos onde não possui feira e não tem iluminação na frente da cidade, o que foi cobrado nessa 

reunião. Colocou o legislativo a disposição para ajudar a cobrar. Espera que possam unir forças e 

deixar um legado de bom para Placas e concedeu a palavra ao Vereador Marcelo, o qual referindo-

se ao transporte escolar falou ter havido um erro muito grande, dizendo que há dispositivo no 

edital que resolve a questão de não ter o carro, que é fazer a vistoria antes da licitação, obrigando 

o vencedor a ter o carro, podendo ganhar em um dia e puxar alunos no outro, o que vinha sendo 

feito, mas neste ano foi tirado. Falou que planejamento é tudo e que são esses detalhes que dizem 

se uma gestão vai dar certo ou não e esse fator ainda favorece as empresas locais, pois é 

impossível uma empresa deslocar vários ônibus de outras localidades para apresentar no 

município sem ter a certeza que irá ganhar. Mencionou que o processo anterior priorizava as 

pessoas do município e não permitia que pessoas que não tenham carro participe, o que ocorreu 

nessa licitação, de alguém ganhar e depois ir comprar o veículo, o que atrapalhou o andamento do 

processo. Falou que o pregoeiro deveria ter considerado os preços inexequíveis, pois deve ter uma 

faixa de preço que o serviço não é viável, devendo ter anulado, pois o serviço público não se 

realiza e ainda penalizar os que contribuíram para isso, assim como ocorreu na Câmara, quando os 
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preços dos produtos chegaram abaixo do mercado a pregoeira anulou o processo, realizando 

outra com preços justos, porque esse contrato o Prefeito não pode aumentar, é um processo 

licitatório, só pode aditivar até vinte e cinco por cento em quilômetros, não em valor, dizendo que 

se ele aditivar em quilômetros e o conselho constatar que não existe aquela quilometragem dá 

muito problema. Falou que não sabe como irão resolver essa situação, mas é preciso, pois o 

serviço precisa melhorar. O Vereador Marcione, membro da Comissão de Vistoria lembrou ter 

falado na sessão passada que esses transportes não foram vistoriados, tendo sido vistoriado 

apenas cinco, as outras vinte e duas rotas a comissão não sabe quem são e quais as condições dos 

veículos, acreditando que essa vistoria ainda deve ser feita. O Vereador Denilson referindo-se a 

respeito da licitação falou que foram os participantes que fizeram os preços irem para baixo, 

devido a falta de união, dizendo que nesse caso o município não pode influenciar em valores, 

podendo tornar inexequível. O Vereador Marcelo informou que antes de toda licitação deve ter 

pesquisa de preço para saber o preço que pode ser praticado. O Vereador Denilson lembrou que 

na reunião foi colocado que noventa e cinco por cento dos transportes já estão transportando os 

alunos, sendo o momento da comissão acompanhar e trazer informações a respeito do serviço 

que está sendo prestado. O Vereador Vilmar mencionou ter empresa que ganhou seis licitações, 

algumas por noventa e cinco centavos o quilometro, devendo essa Casa tomar medidas, chamar a 

empresa para prestar esclarecimentos, pois concorda se for para ajudar o município, não 

prejudicá-lo, pois esses carros devem garantir segurança aos nossos filhos. O Vereador Nelson 

falou que é base do governo, mas não das coisas erradas, informando que estará indo para a 

região da BR 163, vendo que tem uma equipe se montando para ir e em nenhum momento seu 

nome foi citado, lembrando ter sido o primeiro a ter sido comunicado, repassando aos vereadores, 

tendo os Vereadores José Ferreira e Vilmar Ferreira se colocado a disposição para irem, 

informando ter feito compromisso com os moradores para ir a região, estando indo nesta terça, 

ressaltando não concordar com essa atitude, querendo saber quem ganhou a licitação e por que 

não está trabalhando. O Senhor Presidente desculpou-se com o Vereador Nelson a respeito da 

viagem a região da BR 163, dizendo ter falado com os Vereadores José Ferreira e Evaldo por serem 

da região, não tendo convidado porque não é uma reunião de vereadores, porém qualquer 

vereador que quiser ir o veículo está a disposição, dizendo que sua visita é demorada, convidando 

o Vereador que desejar para acompanhá-lo. Falou que após a sessão reúne, decide pauta do que 

irá fazer, como deverá acontecer na presente data, razão pela qual não achou necessário falar em 

tribuna, pois deve-se falar em reunião interna. Referindo sobre licitação de transporte escolar 

falou que na teoria é muito bonito, mas na prática é complicado, são coisas que vem se arrastando 

há anos, citando que na sua vicinal, no ano anterior o carro que ganhou a licitação não foi na 

vistoria, tendo levado três semanas para começar a puxar os alunos, porém disse que não está 

aqui para ser conivente com erros, estando o carro dessa Casa a disposição para vistoriar esses 

serviços, pois esse é o papel dos vereadores, não tendo poder para contratar. Falou que jamais 

deixou de atender qualquer pedido de vereador. 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 Werles Santos Silva: Requerimento nº 023/2017, que requer 

a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, que requer a recuperação da 

estrada Vicinal 240 Norte, neste município; e Vereador Raimundo Ribeiro da Silva: Requerimento 

nº 024/2017, que requer providências necessárias para perfuração de um poço artesiano para 

abastecimento de água no Bairro Alto Pará, neste município. Determinou o Senhor Presidente 
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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 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; 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. O Relator da 

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

favorável a 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 015/2017, 019/2017, 020/2017, 021/2017 e 022/2017. Na discussão, dentre outras 

manifestações favoráveis as proposições e justificativas dos respectivos autores, o Vereador, 

dentre outras manifestações favoráveis aos Requerimentos, propôs, a respeito do Requerimento 

nº 020/2017, que possam realizar uma reunião com os responsáveis pela obra para verificar o que 

foi ou está sendo feito, os valores, as ramificações, onde deveria ter e que não tem, onde não 

deveria ter e tem, mencionando que noventa por cento das torneiras externas já estão quebradas, 

sendo produtos de péssima qualidade, que não vai funcionar; e que através da Comissão de Terra, 

Obras e Patrimônio possa convocar uma reunião com os responsáveis pela empresa para que se 

tire um indicativo sobre quem vai administrar esse serviço, pois são questionamentos feitos e que 

não sabe responder. A respeito do Requerimento nº 021/2017 falou que implica uma despesa de 

mais de trezentos mil reais, numa ação de médio a longo prazo, mas enquanto isso algumas ações 

precisam de imediato que se resolva que possa garantir atendimento enquanto não se constrói o 

posto de saúde, se cadastra no Governo Federal e para isso deve ter médico, devendo se tomar 

medidas a curto prazo para ajudar a população. O Vereador Nelson informou que enquanto não 

constrói, que se alugue um local, já tendo o Médico, Dr. Leôncio, o qual se colocou a disposição 

para fazer atendimento uma vez por semana no local. O Vereador Marcione informou que Posto 

de saúde, após instalado, em um curto prazo começa a receber recurso para sua manutenção 

básica, citando que o município recebe pelo Posto do Bairro São Francisco há anos, implantado 

dentro do hospital, bem como a Unidade móvel que deve está recebendo aproximadamente entre 
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dez a doze mil reais, recurso com que o município pode contratar um odontólogo para fazer 

atendimento na zona rural. Referente ao Requerimento nº 020/2017, concordou que possam 

reunir. Após discutidos, foram os Requerimentos de nºs 015/2017, 019/2017, 020/2017, 021/2017 

e 022/2017 aprovados por unanimidade.  O Senhor Presidente colocou em votação a ata da 

Sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Solicitou aos Senhores Vereadores que após 

o encerramento da Sessão permaneçam para reunião interna com o Assessor Jurídico para alguns 

esclarecimentos, e concedeu a palavra ao Vereador Denilson que referiu sobre associações no 

município, informando que está tentando em breve fazer reunião para vê o que pode fazer em 

relação a Secretaria de Agricultura, tendo em vista ser um município agrícola, mas precisa ser 

fortalecida. Mencionou que na LOA para 2017 foi aprovado mais de novecentos mil reais para a 

agricultura e sabe que essa secretaria é de grande importância no município, precisando tomar 

iniciativa e vê de que forma se pode ampliar e dar autonomia e projetos através dessa secretaria 

para que possa andar, pois é através da agricultura que se fomentará as famílias em nosso 

município, melhorando o investimento no pequeno agricultor, vindo a questão de investimento, 

de modo que precisa-se de um plano sólido na agricultura, tirar do papel para que fortaleça essa 

secretaria que é grande e importante para o município. Sabe que não é uma secretaria como 

educação e saúde que tem valores destinados, devendo verificar se é possível destinar para essa 

área para que possa ser investido e que o agricultor tenha prazer em participar de uma associação, 

o que hoje já não está querendo, pois entra somente para fazer barulho, mas precisa ter 

benefícios e a secretaria deve ser intermediária nisso, devendo trabalhar nesse sentido. O 

Vereador Nelson referiu quanto a empregos que está difícil, as madeireiras estão fechando devido 

as perseguições do IBAMA, a empresa do asfalto fala-se que irá voltar, mas não acredita, então o 

básico para a sobrevivência seria a agricultura, concordando com a colocação do Vereador. Espera 

que a Prefeita dê oportunidade para o secretário trabalhar, mencionando ter visto a boa vontade 

do mesmo, mas só isso não resolve o problema, precisa de apoio, pois agricultura sem o apoio da 

Secretaria não funciona, esperando o apoio dos Deputados e tentar buscar algo através da 

Secretaria de Agricultura. O Vereador Denilson informou que em breve estará sendo realizada 

reunião no município para unir essas associações e tentar juntos encontrar um meio termo para 

fazer essa secretaria funcionar adequadamente e que traga seu potencial ao conhecimento da 

população, devendo amadurecer essa ideia, pois é um assunto de todos, pedindo apoio para que 

possa alavancar a agricultura do município e para isso é preciso de uma secretaria forte. Após, o 

Senhor Presidente observando não haver nada mais a tratar, desejou uma semana abençoada a 

todos, agradecendo pela presença e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, determinando a 

lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário 

da Mesa Diretora e por aqueles que assim o desejar. 
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