
87 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 6ª Sessão Ordinária de 2017. 
 

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

DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos três dias do mês de abril 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, 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 boas vindas a todos presentes, pedindo a 

Deus força e sabedoria para enfrentar mais uma semana que se iniciou, desejando boas vindas a 

todas as pessoas presentes. Apresentou a Ordem do Dia. Colocou em votação a ata da Sessão 

anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Informou que o Vereador Marcelo Leal viajou 

nesta data, juntamente com a Prefeita Municipal, para Belém, onde tem reunião agendada com o 

Governo do Estado para tratar a respeito da problemática do Ensino Médio no município. 

Realizou-se a inscrição para uso da tribuna. Após passou ao uso da palavra na tribuna pelos 

Senhores Vereadores, concedendo-a ao Vereador Evaldo Lima Machado. Este cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas aos alunos que estão nessa Casa. Referiu 

sobre torneio de futebol realizado, onde esteve equipe do SINTEPP, Secretário e equipe do Lote 

Dez e Novo Paraíso, tendo sido um evento muito bom. Referindo-se ao Ensino Médio mencionou 

que a Prefeita Municipal encontra-se em Belém, juntamente com o Vereador Marcelo tentando 

resolver o problema, e agradeceu. A seguir foi a Tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença de parte dos alunos do 

Ensino Médio, desejando boas vindas a todos. Registrou ter estado na sexta-feira fazendo visita na 

Vicinal Arrependido, juntamente com vereador Raimundo Ribeiro e acompanhado do Vereador 

Vilmar Ferreira e retornando passaram na Vila Bela Vista e conversando com o representante da 

empresa Multitec, prestadora de serviços para a Celpa, citou que grande parte das vicinais que 

estão em projeto e onde ainda não foi colocado energia, porém está com dificuldade na questão 

da estrada, mencionando que já tinha tomado a iniciativa de marcar reunião com o Secretário de 

Administração e o Chefe de Gabinete, tendo realizado no sábado, quando o Executivo manifestou 

apoio para garantir assistência as vicinais. Falou que nessa reunião estavam presentes os Senhores 

Vagner e Aldemiro, representantes da empresa, destacando as vicinais beneficiadas, sendo: 

Panorama, Macanã, Três Poderes, Mirasselva, Nonato, Ângelo, Pajoba (onde já teria sido 

concluído), Arrependido (onde está iniciando os trabalhos), Sessenta, Cinquenta e Sete e Duzentos 

e quarenta sul, tendo citado que em virtude das estradas vicinais estarem muito ruins e não está 

tendo produção, já tinham recebido comunicado do superior para ir para o município de Pacajá, 

mas tem interesse de trabalhar no município, pois já é um projeto de oito anos e se sair para outro 

local irá demorar muito para ser concluído, ressaltando ser algo que vai beneficiar a população de 

nosso município levando energia aquelas localidades onde ainda não possuem. Disse que iriam 

para Altamira onde se reuniriam com seus superiores, mas a tendência é que continuem em nosso 

município. Registrou ter participado de reunião a convite do Partido dos Trabalhadores, quando 

fez cobranças referentes ao Ensino Médio e na oportunidade estavam presentes um bom número 

de alunos, os quais vivem momento crítico, mas que não depende só dessa Casa para resolver, 
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que vem cobrando, mas é responsabilidade do Estado, citando que na ocasião foi criada uma 

comissão de alunos e os Vereadores que estavam presentes reuniram com essa Comissão na 

Secretaria de Educação, manifestando apoio para contribuir com o Ensino Médio. Ressaltou já ter 

informação de que o Vereador Marcelo, juntamente com a Senhora Prefeita foram a Belém tratar 

a respeito da situação que se dependesse desses vereadores já teria resolvido. Ressaltou a bela 

iniciativa dos alunos de estarem presentes, buscando explicação, mencionando haver surgido na 

reunião questionamento a respeito da escola pertencer ao Estado ou ao município, mencionado 

haver sido construída pelo Estado, mas tem a parceria do município e responsabilidade do Estado, 

no que diz respeito ao Ensino Médio, pois é quem contrata educadores. Disse que há dez anos 

quando concluiu o Ensino Médio tinha o mesmo problema, mas não pode deixar de tomar 

iniciativa. Colocou-se a disposição, assim como a acredita que os demais vereadores estão, para 

contribuir. Agradeceu a Deus pela oportunidade e a todos pela presença, desejando um bom dia e 

ótima semana, e agradeceu a oportunidade. Após o Senhor Presidente cumprimentou a todas as 

pessoas que chegaram após a abertura dos trabalhos, em especial o Senhor Carlão, do Novo 

Paraíso e passou a palavra ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro.  Na Tribuna, cumprimentou a 

Mesa Diretora, Vereadores, pais e alunos do Ensino Médio, Edson Azevedo e Anselmo, que 

sempre tem acompanhado os trabalhos dessa Casa. Parabenizou o SINTEPP que iniciou o 

campeonato dos Servidores Público, estando essa Casa participando e tendo sido campeã do 

torneio início, parabenizando o Senhor Presidente por ter sido sempre parceiro na medida do 

possível. Aos alunos presentes informou que, conforme já foi dito, foi a Belém com uma comissão 

buscar solução para a falta de professores. Mencionou que na sexta-feira estiveram reunidos 

vereadores, representantes dos alunos do Ensino Médio com a Secretária Adjunta de Ensino, 

tendo em vista que o problema desses alunos não é somente a falta de professores, mas 

principalmente o tratamento diferenciado do fundamental, dizendo que aqui não tem alunos do 

Estado, mas alunos que fazem parte da rede de ensino do município, de modo que todos devem 

ser tratados da mesma forma, informando terem recebido denuncias de mau tratamento tanto da 

parte da direção, como da parte de funcionários da escola que prestam serviços para o Ensino 

Fundamental, mencionando que estará indo a escola no horário do intervalo para verificar qual o 

tratamento está sendo dispensado a esses alunos. Falou que irão aguardar o retorno da Prefeita e 

comissão que está para Belém e o resultado e sendo o resultado positivo, será parabenizado, caso 

contrário irão fazer paralisação, trancar a Transamazônica e chamar a atenção desses governantes 

do Estado que tem sido omissos e irresponsáveis com o Ensino Médio em nosso município. Disse 

que fechando a Transamazônica terão a presença da imprensa e só assim conseguirão chamar a 

atenção desse governo. Mencionou que alunos estão presentes nessa Sessão, quando poderiam 

estar em sala de aula, porém disse que alguns poderiam estar vagando pelos corredores, tendo 

em vista não haver professores e estão em busca de solução para esse problema. Falou que essa 

Casa coloca-se a disposição para estar junto buscando solução para que o Estado possa o mais 

rápido possível contratar professores. Parabenizou a gestão municipal pelos serviços emergências 

de tapa buraco que estão sendo feitos no município para garantir o tráfego do transporte escolar, 

dizendo que precisam que pequenas ações sejam tomadas. Parabenizou a Prefeita Municipal pela 

preocupação demonstrada com a situação do Ensino Médio, tendo viajado a Belém para tratar a 

respeito, esperando que possa ter dias melhores na educação placaense. Disse que esse problema 

vem de doze anos atrás, mas nunca tinha visto a situação tão complica como atualmente, quando 

tem classes que faltam até cinco professores. Desejou a todos os alunos boa sorte e ótima semana 
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a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, especialmente aos alunos do Ensino Médio. 

Associando-se as palavras do Vereador Marcione parabenizou o SINTEPP pelo inicio do 

campeonato e como já dito essa Casa foi campeã do torneio de inicio. Informou que na quarta-

feira passada se reuniu nessa Casa o Conselho de Direito tratando sobre o combate e 

enfrentamento da violência sexual, juntamente com o Conselho Tutelar, CREA, CRAS e Secretária 

de Assistência Social, todos empenhados nesse trabalho, lembrando que no próximo final de 

semana será realizado o Placará, uma das grandes preocupações que essa equipe tem, de modo 

que estão se planejando e se preparando, fazendo boletim informativo para que chegue ao 

conhecimento de todos para que trabalhe de forma mais atuante quanto ao enfrentamento da 

violência sexual, pois sabem que nesse evento ocorre de tudo drogas, álcool, etc, devendo se 

trabalhar essa questão.  Referente ao Ensino Médio observou que todos os anos é essa 

preocupação, lembrando que no ano anterior foi realizada manifestação, quando trancaram a 

Transamazônica para que o Estado se manifestasse a respeito, dizendo que o Legislativo, a 

Prefeita Municipal tem se preocupado com isso, citando que quando foram a Belém cobraram, 

mas devendo ser essas cobranças constantes e enquanto não se resolver devem estar buscando 

soluções e é isso que está se fazendo, assim como também pela equipe dos alunos buscando 

resposta, a qual espera venha através da equipe que foi a Belém, caso contrário continuarão 

lutando para que a situação se resolva. Mencionou ter recebido o Professor Adonso na quarta-

feira, o qual informou sobre as pendências e sobre professores, cujos contratos encerram-se no 

mês de junho, situação que tem certeza será colocada nessa reunião em Belém, onde está o 

Vereador Marcelo Leal, a Prefeita Municipal e representante dos pais, tendo certeza que irão lutar 

para que as coisas se resolvam. Informou que na sexta participou de reunião com a Multitec, 

empresa que está realizando os serviços para a Celpa no município, tendo em vista a situação das 

estradas vicinais, em virtude do inverno rigoroso, não estava tendo rendimento dos trabalhos, 

tendo sido solicitado a retirada dessa equipe do município e o Sr. Vagner, responsável pela 

empresa, procurou a Prefeitura Municipal para verificar o que poderia ser feito, onde esteve o 

Vereador Werles, o Chefe de Gabinete, o Vice-Prefeito Beto Dantas, tendo colocado que é uma 

preocupação, mas que não iriam deixar que a empresa se retirasse do município, tendo sido 

convocada uma reunião para o sábado com a Prefeita Municipal, quando firmou compromisso de 

resolver as pendencias nos travessões onde a empresa vai entrar para que os trabalhos 

continuem, porque se sair quem perderá será o povo placaense e saindo não se sabe quando 

retornará ao município. Informou que feito o compromisso pela senhora prefeita, já tem uma 

equipe de máquinas na Vicinal Arrependido e em seguida entrará na Vicinal Cinquenta e Sete, 

onde faltam cinco quilômetros para concluir  para que sejam contemplados com energia. 

Informou que no sábado pela manhã ocorreu a entrega de EPIs para os funcionários da limpeza 

pública e da garagem, parabenizando a gestão pela iniciativa, pois é de grande importância e 

obrigatório a sua utilização, tendo ficado alguns funcionários sem receber, dos que começaram a 

trabalhar por último, parabenizando o Secretário de Infraestrutura e o Sr. Alex pela iniciativa, 

tendo sido sorteado, como forma de incentivo cestas básica e dois celulares, parabenizando-os. 

Referente a reunião com os alunos do Ensino Médio falou não ter podido participar, tendo em 

vista que estava na vicinal cinquenta e sete, mas outros vereadores participaram a e estiveram na 

secretaria buscando soluções para essa demanda. Desejou boa semana a todos com as bênçãos de 

Deus, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando 



90 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 6ª Sessão Ordinária de 2017. 
 

agradeceu a Deus pela oportunidade de está nessa Casa, manifestando satisfação por vê 

mobilização pelo Ensino Médio. Cumprimentou a Mesa, vereadores e pessoas presentes. 

Parabenizou o SINTEPP pelo evento esportivo que está sendo realizado de socialização, na 

modalidade esportiva futebol society para o qual essa Casa foi convidada, iniciando os trabalhos 

esportivos, parabenizando os colegas que estiveram presentes, esperando que nas próximas 

rodadas todos estejam presentes, sendo satisfatória essa socialização entre legislativo e educação, 

pois é de fundamental importância. Referiu-se ao recurso do FUNDEB, aprovado para este ano de 

2017 o valor aproximado de quinze milhões e duzentos mil reais, já tendo entrado em três meses 

para a educação valor aproximado de cinco milhões de reais, sendo treze meses para quinze 

milhões, faltando dez meses para dez milhões de reais, numa média de um milhão de reais ao mês 

e sabendo que a folha de pagamento da educação geral é em torno de um milhão e duzentos mil 

mensais, preocupando-se enquanto educador e legislador, pois derrepente essa folha já está 

estourada e não estão nem sabendo, alertando, pois é uma situação complicada e que pode não 

suportar, o dinheiro não ser suficiente e terem um prejuízo maior com a presença dos servidores 

nessa Casa buscando seus direitos. Falou que além disso tem o transporte escolar que são mais 

duzentos mil reais aproximados, mensalmente, e que o FUNDEB não vai suportar, questionando se 

o FPM suportará, questões que preocupa-se, alertando para que em no máximo dois meses possa 

essa situação ser resolvida, mencionando que tem professores que terão que ser substituídos, 

contrações e situações excepcionais que terão que acontecer. Manifestou-se solidário com a 

situação do Ensino Médio, a qual se arrasta há anos e o Governo do Estado não resolve nada ou 

somente na base de pressão, citando que reuniram-se com a Prefeita, que formou uma comissão 

juntamente com o Vereador Marcelo e a Professora Rosa e estão viajando para Belém para 

reunião com a Secretária de Estado de Educação e Chefe da Casa Civil para tentar resolver a 

situação, dizendo ter certeza que a situação será resolvida, não podendo ficar essa situação em 

que alunos saem cedo de suas casas e tem uma ou duas aulas, destacando a falta de funcionários, 

secretária e servente, informando que a Diretora estará saindo em licença maternidade e 

professores que estão faltando. Disse que tem uma filha no Ensino Médio, que está tendo quase 

todas as aulas, mas metade dos alunos não, dizendo que fazendo parte do Legislativo e da rede 

municipal se preocupa com essa situação, porém disse ter certeza que nessa viagem essa 

comissão trará solução e não havendo farão mobilização, utilizarão essa tribuna, assim como os 

alunos e pais já estão fazendo, quando um deste solicitou o uso da palavra na tribuna, irão a 12ª 

URE e farão o que for necessário para que o problema seja resolvido o mais rápido possível. 

Referente ao prédio da Escola Tancredo Neves falou ser do conhecimento de todos que foi feito 

uma reforma no ano passado no valor aproximado de trezentos mil reais e ainda tem que abraçar 

a causa do Ensino Médio, garantindo transporte e alimentação escolar, tendo em vista que o 

Estado não dá a mínima para o Ensino Médio no município. Disse ser uma situação complicada; 

sabe que é do Estado a responsabilidade com o Ensino Médio, mas são alunos do município e não 

deve haver divisão entre fundamental e médio. Retratou-se perante o Vereador Denilson, com 

relação ao que foi comentado na sessão anterior, informando que até o momento, juntamente 

com o Vereador Marcione não conseguiram com que o ex-prefeito assine o convênio da FUNASA 

para abastecimento de água na comunidade Macanã, dizendo que já fizeram umas três tentativas 

e na presente data novamente, sem sucesso. Falou que o benefício para a sociedade é muito 

maior do que qualquer restrição ao CPF, ressaltando ser uma obra no valor de duzentos e 

cinquenta mil reais que irá beneficiar aquela comunidade. Enfatizou que o ex-prefeito não assinou 
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o convênio e mesmo sendo do mesmo partido, deve falar o que é necessário falar, parabenizar o 

que deve ser parabenizado e criticar ao que deve ser criticado. Desejou a todos excelente dia e 

semana com as bênçãos de Deus, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, 

quando cumprimentou Vereadores e especialmente os alunos do Ensino Médio que estão unidos 

reivindicando seus direitos. Lamentou por esse problema não ter sido resolvido até hoje, tendo 

em vista já vir de muito tempo. Falou ter certeza que a Senhora Prefeita trará uma solução para 

esse problema, que talvez outros não tenham se empenhado em resolver, a qual conta com o 

apoio do vereador Marcelo que é do partido do vice-governador, que já esteve em nosso 

município e se comprometeu com os alunos, sendo ciente da causa. Lembrou haver cobrado na 

sessão anterior que o vereador levasse a situação para o vice-governador, não somente para o 

governo do Estado e tem convicção que ajudará, porém, caso não aconteça, falou que estará 

empenhado em qualquer decisão que for tomada pelos alunos e Câmara para que resolva, pois 

seu filho já concluiu, tendo passado por essa mesma situação e tem mais filhos estudando que um 

dia chegará ao Ensino Médio e tem a preocupação de ajudar resolver esse problema, falando em 

nome de todos os vereadores que estão preocupados com a situação do Ensino Médio no 

município e que estão prontos para ajudar. Referindo-se ao BASA falou que é preciso reunir-se 

com o Gerente para verificar algumas situações, pois dificilmente encontra os caixas funcionando 

e quando funcionam não tem dinheiro; os funcionários do município recebem em conta corrente; 

ficam por horas na fila e quando chega no caixa não funciona. Falou que todas as vezes que foi a 

Rurópolis e passou no banco teve dinheiro nos caixas e aqui em Placas a dificuldade é grande, 

devendo pedir explicação ao gerente a respeito e mesmo sabendo que é somente uma filial de 

Rurópolis não significa que os clientes devam ser atendidos de modo diferente das agencias das 

cidades vizinhas, pedindo o apoio dos Senhores, pois traz prejuízos ao comercio e a população em 

geral. Elogiou o trabalho da Policia Militar, pois tem presenciado a viatura fazendo rondas na 

cidade no período da noite, agradecendo o Cabo Sá que está no comando, tendo desde o dia que 

assumiu, diminuído os roubos de motos, graças ao empenho deste e dos outros policiais, 

mencionando que até pouco tempo não se via a viatura rodando na rua a noite, o que fazia medo 

sair, amenizando a situação e vendo a satisfação nas pessoas, que tem agradecido pela atuação. 

Comunicou ter estado na semana anterior no Sombra Santa e Cachoeirinha, onde tinha problema 

com o transporte escolar, o que é do conhecimento de todos os vereadores, tendo os Vereadores 

Gilberto Matias e José Ferreira estado na região também, verificando a situação, trazendo o 

problema a prefeita municipal, que enviou um ônibus e motorista para a região. Disse que esse 

não foi o primeiro problema, mas sempre que chega ao conhecimento da Prefeita tem 

solucionado rapidamente, agradecendo em nome da comunidade a Prefeita pela preocupação em 

pedir aos vereadores que verificassem de perto. Informou que estará indo nesta terça-feira ao 

Sombra Santa verificar situação parecida e que gostaria que outros vereadores pudessem ir 

também, tendo a Prefeita Municipal solicitado que fossem verificar de perto, estando pronta para 

resolver o problema. Colocou-se essa Casa a disposição para ajudar em qualquer situação, e 

agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador José Ferreira de Carvalho, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Senhor Carlão, do Novo Paraíso e em 

especial todos aqueles que estão representando o movimento estudantil em Placas, dizendo que 

estão fazendo o correto, reunidos, procurando a Casa Legislativa, procurando alternativa para 

melhorar o atendimento a educação, o atendimento que merecem, pois é através de 

manifestações e reuniões organizadas que acontecem as vitórias, as melhorias, pois enquanto se 
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acomodarem o governo irá achar que está tudo bem, sendo um grande passo que estão dando, 

manifestando seu apoio, certo de que essa Casa está concordando com esse movimento e fará o 

possível  para ao menos melhorar o atendimento a esses alunos. Referiu sobre visita feita ao 

Cento e quarenta, onde esteve, juntamente com o Senhor Presidente. Falou sobre a região, 

referindo não somente quanto a questão da educação, mas da saúde e atendimento de modo 

geral aquele povo, que está precário, devendo prestar mais atenção naquele povo e prestar mais 

apoio, devendo levar esse recado a Senhora Prefeita para que tome providencias juntamente com 

seu secretariado, tanto nas áreas da saúde, educação, estradas vicinais e outras. Falou ser do 

conhecimento que o transporte escolar tem muita dificuldade devido a situação das estradas em 

virtude do forte inverno, porém melhorando as ladeiras já resolve, citando como exemplo no 

Cento e cinquenta e um que com poucas horas trabalhadas melhorou a situação mais crítica. Falou 

que as Comunidades, Sombra Santa, Cachoeirinha e Santa Rita de Cássia, sendo que esta recebe 

diariamente cento e vinte alunos e não cento e quarenta conforme falou na sessão passada, 

precisam mais apoio e atenção, tendo em vista que têm passado dificuldades, alunos tem ficado 

de semana sem aula devido ao transporte, às vezes porque falta óleo diesel ou porque as ladeiras 

não deixa o carro chegar, levando esse recado ao governo municipal para que tome providências. 

Ainda referindo-se a situação do Ensino Médio desejou sorte ao movimento estudantil, dizendo 

está no caminho certo e espera que o governo do Estado tome providências, pois acredita não 

está alheio a situação, tendo em vista que sempre é falado na tribuna dessa Casa e cobrado aos 

vereadores quando vão a Belém e que levem a situação. Falou ser esta a primeira vez que alunos 

veem a essa Casa legislativa e acredita que irá despertar o governo, esperando que tenham 

sucesso. Desejou boa semana todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores, alunos e pessoas presentes. Agradeceu o 

Deputado Estadual Dirceu Tem Catem – PT que esteve reunido nessa Casa, pois está aberta para 

receber qualquer autoridade que possa somar para a resolução de problemas, parabenizando-o e 

esperando que outros também possam tomar essa iniciativa e que venham a esse município, 

quando verão de perto a luta, a batalha e nossas necessidades. Parabenizou os alunos do Ensino 

Médio, pois sem estes não existiria um corpo docente e funcionários e são merecedores de 

educação de qualidade, sabendo que esse problema se arrasta há vários anos. Enfatizou ser do 

PSDB e ter orgulho disso, porém sabe que o governo tem deixado a desejar em nosso município. 

Mencionou ter estado juntamente com o Vereador Raimundo conversando com o Senador Flexa 

Ribeiro e Secretária de Estado de Educação, dizendo está empenhado, sendo muito importante 

esse papel dos alunos em vir a essa Casa, pois passam a ter conhecimento do trabalho do seu 

Vereador, podendo avaliar, dizendo da importância de frequentar essa Casa não só nos momentos 

de dificuldade, mas quando tudo estiver bem, pois serão o futuro dessa Casa, agradecendo a 

presença de todos. Registrou pesar a família do Senhor Paraguai que faleceu na semana anterior, 

mencionando ter visto vídeo referente ao acontecimento e ter sido procurado por alguém 

relacionado a família, esperando que tenha esclarecimento por parte da Secretaria de Saúde. 

Falou que tem um excelente médico, Dr. Tudo e uma equipe que está procurando fazer o melhor, 

porém nem tudo é perfeito, mas é preciso melhorar e garantir a todo cidadão um bom 

tratamento. Espera que a secretaria possa prestar esclarecimentos em relação a vídeos 

divulgados, pois precisam estar respaldados, ressaltando não apoiar atos isolados e se tem que 

possam ser corrigidos, pois lidam com vidas. Parabenizou o SINTEPP pela iniciativa do 

campeonato, convidando essa Casa para participar. Informou que o Chefe de Gabinete teve 
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reunião com a Celpa em Altamira, que está empenhada em concluir a implantação do Programa 

Luz para Todos, estando com equipe trabalhando na vicinal Arrependido, tendo a Prefeita 

Municipal colocado parceria a disposição para que possa atender os usuários, dizendo que esse 

governo tem dado satisfação a essa Casa e mostrado o trabalho que está acontecendo, sabendo 

que tem dificuldades, mas é assim que deve-se fazer em todos os setores da administração 

municipal e sociais que precisam de acompanhamento e programação para que possa acontecer, 

como está acontecendo. Parabenizou a Prefeita Municipal por está indo a Belém, juntamente com 

representante do Legislativo e dos pais dos alunos, citando, conforme já referido pelo Vereador 

Raimundo, que reuniram na semana passada com a secretaria de educação e alguns alunos, os 

quais fizeram algumas reclamações devido a tratamento, que espera melhore, tendo a secretaria 

realizado reunião na escola a respeito, pois todos são alunos e merecem ser respeitados. Informou 

ter recebido projeto de laboratório de Biologia para os alunos do Ensino Médio e fará 

requerimento ao Governo do Estado e encaminhará ao Ministério da Saúde, pois quem tem a 

ganhar é o município. Parabenizou os alunos pela presença, informando que após a Sessão irão 

reunir e ouvi-los, mencionando que a Diretora estará entrando em licença maternidade por esses 

dias, pedindo aos professores que se enquadram nos requisitos que se proponham a assumir a 

direção dessa escola, fazendo isso pela educação de Placas. Finalizando falou que estará junto 

para somar, e agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da 

Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, buscando melhorias e 

desenvolvimento para o município. Falou que já poderiam ter sido tomado atitude anteriormente, 

pois o ano está passando, a Diretora da escola vai entrar de licença, dizendo saber do prejuízo que 

é para cada aluno essas aulas perdidas, citando que sua filha está fazendo faculdade e estão 

fazendo falta, mencionando que seu filho também está passando as mesmas dificuldades que os 

alunos presentes nesse plenário, porém disse que essa Casa está disposta a abraçar essa causa.  

Falou que o companheiro de partido Marcelo Leal gostaria de estar presente, porém empenhou-se 

para ir a Belém com a Prefeita Municipal e Professora Rosa em busca de melhoras e falará com o 

vice-governador Zequinha Marinho a respeito daquilo que prometeu aos alunos anteriormente e 

estão na expectativa de que cumpra e colocou-se a disposição para buscar outros meios de 

resolver ao problema do Ensino Médio no município, caso essa comissão não obtenha resultado. 

Referiu sobre energia, citando está sendo colocada no Arrependido, porém disse que se a empresa 

for embora os moradores que ainda não foram contemplados ficarão prejudicados, mencionando 

haver onze moradores nas chácaras e que nesta semana deve-se entrar máquina para garantir 

acesso a essas propriedades e também ter sido realizada operação tapa buracos nessa vicinal e 

está buscando solução para que consigam colocar energia nessa e em outras vicinais, conforme já 

falado. Ainda sobre o Ensino Médio falou que será ouvido alunos após a sessão. Registrou a 

presença do vice-diretor da Escola Belarmina Soares e a presidente da Comunidade Bela Vista Sra. 

Ceiça. Desejou boa semana a todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir manifestou-se o Senhor 

Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou a todas as pessoas 

presentes, registrando a presença de alunos que vieram a essa Casa apresentar reivindicações, 

mencionando que ao término da sessão irão sentar, ouvi-los e procurar buscar solução. 

Mencionou ter estado com a Senhora Prefeita no domingo, quando foi proposto que fosse a 

Belém, juntamente com o Vereador Marcelo para tentar junto ao governo do Estado, Secretaria 

de Estado de Educação resolver o problema, não tendo portanto garantias de que será resolvido e 

nesse caso deverão tomar medidas mais drásticas e essa Casa dará apoio em qualquer decisão que 
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tomar.  Registrou ter estado visitando a região do Novo Paraíso, visitando todas as escolas 

entrando pelo Cento e quarenta, na companhia do Diretor do colégio e do Vereador José Ferreira, 

informando que o Vereador Evaldo não pode acompanhá-los tendo ema vista que estava tentando 

arrumar combustível para fazer vicinal. Disse que estiveram em todos os colégios da região, 

conversaram com os professores, fizeram relatório, tendo repassado a Senhora Prefeita sobre o 

que viu e o que falta na região, sendo resolvido de imediato a situação do ônibus para o 

Cachoeirinha, onde ainda não tinha começado as aulas. Referiu a respeito da escola que está 

iniciada na Comunidade Santa Rita de Cássia, onde o Senhor Zezinho irá fazer levantamento para 

concluí-la e juntar as salas de aula, tendo em vista que funcionam em quatro salas, mas distantes 

uma das outras. Mencionou haver discutido na região e tomado a liberdade de conversar com a 

Senhora Prefeita, a qual solicitou que conversasse com o Marlon, da Clicfácil, e verificasse qual o 

valor e formas de pagamento para colocar internet no Sombra Santa e Santa Rita, onde já está 

começado, o que fará nesta tarde, mencionando ter feito o compromisso, juntamente com o 

Vereador José Ferreira de tentar buscar solução junto ao governo de melhorias para a região. 

Mencionou ter conversado ainda com a Senhora Prefeita sobre a situação das ladeiras que estão 

ruins, sobre a possibilidade de máquinas fazer melhorias, tendo cobrado como presidente dessa 

Casa, mas os Vereadores da região devem fortalecer a cobrança, mas acredita que a situação irá se 

resolver. Manifestou-se feliz por vê a Casa cheia acompanhando os trabalhos, mas triste por saber 

que sempre que isso ocorre é porque tem problema sério a ser resolvido e dos que já passaram 

por essa Casa, esse é o mais complicado, pois para conseguir emprego é difícil e sem estudo fica 

mais difícil ainda, dizendo que não é possível recuperar um ano de estudo perdido. Lembrou que 

suas filhas levaram tanto tempo para concluir o Ensino Médio na Vila Bela Vista que estavam 

querendo desistir, dizendo aos alunos que estão certos em reivindicar seus direitos e que não é 

hora de desistir; a Prefeita não trazendo solução, que possam agir, pacificamente, buscando seus 

direitos, tendo em vista já está no mês de abril. Após passou-se a Ordem do Dia. O Senhor 

Presidente informou haver solicitação da Sra. Ilzana dos Santos Landim, representante dos pais 

dos alunos do Ensino Médio para uso da tribuna nessa Sessão Ordinária para tratar sobre a falta 

de funcionários no corpo docente do Ensino Médio, propondo que possam reunir após a sessão, 

considerando que o tempo concedido é de no máximo dez minutos, manifestando-se a Senhora 

Ilzana, manteve a solicitação para uso da tribuna, consultando o Senhor Presidente os senhores 

Vereadores a respeito da solicitação, os quais manifestaram-se favoráveis. Colocando em votação 

a solicitação. Aprovada por unanimidade. O espaço será concedido ao final da Ordem do Dia. Após 

passou a parte destinada a apresentação dos Requerimentos, na Tribuna pelos seus proponentes, 

que o fizeram na seguinte ordem: Gilberto Matias Rodrigues: Requerimento nº 025/2017, de 

proposição deste e do Vereador Evaldo Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e a 

Secretária de Educação providências para a construção do muro na área pertencente a Escola 

MEC/SEDUC 200-A, onde estão localizadas a quadra poliesportiva, o PETI e a creche, na 

Comunidade Aparecida, Lote Dez, neste município de Placas; Vereador Marcione Rocha Ribeiro: 

Requerimento nº 026/2017, de proposição deste e do Vereador Evaldo Lima Machado, que requer 

que depois de ouvido o soberano plenário e se aprovado for a Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Placas possa tomar providências necessárias para a Criação de uma comissão mista de 

Vereadores para a revisão ampla da Lei Orgânica do Município de Placas-Pa; e Requerimento nº 

027/2017, que requer depois de ouvido o soberano plenário e se aprovado for a Mesa Diretora da 

Câmara Municipal tome providências no sentido de criar a Comissão de Ética na Câmara Municipal 
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de Placas-Pa. Determinou o Senhor Presidente encaminhamento dos Requerimentos 

apresentados à Comissão de Constituição e Justiça para análise. Após concedeu o Senhor 

Presidente a palavra na Tribuna a Sra. Ilzana dos Santos Landim, representante dos pais dos 

alunos do Ensino Médio para tratar sobre a falta de funcionários no corpo docente do Ensino 

Médio na Escola Tancredo Neves. Esta, cumprimentou os Senhores Vereadores, professores e 

alunos do Ensino Médio e pais presentes. Parabenizou os Vereadores pela iniciativa já tomada, 

agradecendo, estando na expectativa, dizendo que irão voltar, pois acreditam que essa 

problemática não é fácil de ser resolvida, pois já vem se arrastando há algum tempo e mediante 

Decreto criado pelo Governador existe um banco de talentos que só foi prejudicial ao nosso 

município. Leu relatório no qual comunica sobre a atual situação do Ensino Médio no município de 

Placas, na Escola Tancredo Neves, que não é de agora, mas já se arrasta por um bom tempo. 

Relata que a escola possui apenas uma Diretora, não tem e nunca teve Vice-Diretor desde o inicio 

de seu funcionamento; não tem Secretária desde 2015, portanto, impossibilitada de emitir 

histórico e certificado, já que não tem secretária para assinar; não tem Auxiliar Administrativo, o 

que vem causando sérios transtornos no funcionamento da secretaria e da escola em geral; não 

tem vigilantes, técnicos pedagógicos e pedagogos; e no serviço geral tem três serventes, sendo 

uma para cada turno apara limpar sete salas e ajudar fazer a merenda. No corpo docente faltam 

professores para a carga horária de cinquenta e cinco horas de química, vinte e cinco horas de 

biologia, vinte horas de matemática, vinte e cinco horas de física, dez horas de sociologia, vinte 

horas de historia e cento e noventa horas de filosofia, tendo em vista que a professora está de 

licença maternidade e os alunos ficarão sem essa aula uma vez que o contrato já venceu. Lembra 

que em junho serão demitidos os professores de biologia, física, matemática, português e 

educação física, ressaltando que esses professores dessas disciplinas não cobrem a carga horaria, 

citando como exemplo sua filha que na sexta-feira tem apenas uma aula e retorna para casa. 

Menciona que em agosto de 2016 os alunos fizeram manifesto e foram ao Ministério Público que 

enviou representante a escola, juntamente com a secretária adjunta Sra. Beatriz, que prometeu 

resolver a situação da falta de funcionários o mais rápido possível, porém o que aconteceu foi 

apenas a contratação de alguns professores e o problema persiste até o momento, de modo que 

os alunos concluintes não podem receber histórico e certificado porque não tem quem assine, 

sendo todas essas situações de conhecimento da 12ª URE. Ressalta que no mês de maio a Diretora 

sairá de licença maternidade, quando a escola ficará sem esse funcionário, pois não possui 

nenhum funcionário lotado na secretaria e os professores trabalham o horário deles e mais um 

pouquinho, pois tem bom senso e ânimo para ajudar fazendo a matrícula e outros serviços, caso 

contrário a escola já teria fechado as portas. Comunica que o requerimento de licença da Diretora 

já foi protocolado, mas até o momento não teve resposta e mediante a saída da secretária o 

Estado tem seis meses para enviar outro e a escola já está há dois anos sem secretária. Informa 

que a escola tem seiscentos e cinquenta alunos no modo regular e mais de cento e vinte no 

modular, que funcionam nas vilas e precisam do suporte da secretaria. Enfatiza que os alunos 

estão com grande deficiência, pois terminam o terceiro ano, mas se for colocar em pratos limpos 

estudou só um ano como está acontecendo hoje. Agradeceu pela oportunidade de usar a tribuna 

e expor a real situação do Ensino Médio no Município.  Após o Senhor Presidente solicitou que a 

Senhora Ilzana permanecesse na tribuna para possíveis questionamentos dos Vereadores, aos 

quais franqueou a palavra. O Vereador José Sandeney falou que gastaria menos tempo dizendo o 

que tem do que o que não tem. O Vereador Marcione Rocha sugeriu que essa Casa possa 
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disponibilizar a assessoria jurídica para elaborar documento com todas essas ausências do Estado 

e responsabilidade e encaminhar ao Ministério Público pedindo providencias, assinado pelos 

Vereadores e Direção da Escola, representante dos pais e comissão de alunos, devendo 

encaminhar também para a Secretaria de Estado de Educação, pois ficam falando e o Ministério 

Público ainda não foi acionado, para que tenham conhecimento de que em Placas alguém está se 

preocupando com o descaso do Estado para com o município. O Vereador Vilmar agradeceu a 

Senhora Ilzana pela participação, dizendo ser uma pessoa que tem a confiança de todos e possui 

conhecimento de coisas que ainda estão por vir. Mencionou que assim como o Vereador 

Marcione, havia pensado que esta casa pudesse fazer esse documento, pois não podem parar por 

aqui, mas devem continuar para resolver os problemas. O Vereador Nelson dirigindo-se a Senhora 

Ilzana falou ter sido feliz em suas colocações e que algumas das informações trazidas, não tinham 

conhecimento, solicitando cópia desse relatório apresentado. Concordou com a proposta do 

Vereador Marcione, com o que também concordou o Vereador Evaldo. O Vereador José Sandeney 

ressaltou que tanto a 12ª URE, como a Secretária de Estado de Educação tem conhecimento do 

ocorrido, devendo propor algo que beneficie cada vez mais o Ensino Médio. A Senhora Ilzana 

mencionou que, conforme informação da professora Tais, a URE disse que no que depender dela 

essa Escola virará um caos, pois o que pode fazer é enviar ofícios. O Vereador Werles mencionou 

ter participado de reunião na Secretaria de Educação, juntamente com os Vereadores Denilson e 

Marcione e alunos quando foi relatada a situação que passava o Ensino Médio no município, 

dizendo da importância de ter conhecimento da situação, pois abraçarão essa causa para melhorar 

a situação do Ensino Médio, que está chegando em fase de decadência no município.  O Vereador 

Denilson parabenizou os pais pela escolha de seus representantes. Esclareceu que o Banco de 

Talentos não foi o Governador que criou, mas as associações organizadas, sindicatos e entidades 

ligadas a educação achando que as pessoas que estavam sendo contratadas estavam sendo 

apadrinhadas e não dando oportunidade para quem de direito, juntamente com o Ministério 

Público Estadual criaram esse banco, obrigando o Governo do Estado a cumprir essa meta, mas 

não imaginaram que fazendo isso iria dificultar principalmente para os municípios do interior, 

como está acontecendo, pois quando indica um professor da capital para trabalhar em um 

município como o nosso não fica, criando caos não só em Placas, mas em todos os municípios 

interioranos, mencionando que recentemente foi corrigido algo no banco de talentos para dar 

prioridade aos professores do local, desde que inscritos. Comunicou que segundo informações as 

inscrições estariam abertas a partir do dia vinte passado, não podendo confirmar se realmente 

abriu. Mencionou que na viagem a Belém, juntamente com o Vereador Raimundo, foram 

informados que estava autorizada a contratação de professores, mas as vezes o professor não 

quer vim e no município não tem pessoal qualificado inscrito, observando haver sido aprovado a 

terceirização do trabalho, podendo contratar por seis meses, permanecer no mínimo três para 

novamente poder ser contratado, podendo ser prorrogado por três meses. Falou que essa 

terceirização vai ferir em muito a lei do trabalho, principalmente nos município, manifestando 

preocupação, porém confiante com a viagem do Vereador Marcelo, representando essa Casa, 

juntamente com a Prefeita Municipal. Mencionou haver recebido ligação do Senador Flexa Ribeiro 

e haver recebido da Diretora da Escola documento contendo as informações apresentadas, 

estando nas mãos do Senador e da Secretária de Estado de Educação e a comissão levou, 

manifestando apoio a proposição do Vereador Marcione, desde que volte sem resultado positivo. 

Falou que deve-se verificar no quadro funcional da escola alguém que possa ocupar a vaga de 
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Diretor, devendo colocar-se a disposição, pois vim de fora é difícil. O Vereador Marcione 

referindo-se a respeito de quem criou o banco de dados falou que não se deve passar a mão na 

cabeça de ninguém, pois não importa, mas sim que o governador burocratizou, dizendo que tem 

conhecimento da ausência de professores, questionando porque não contrata os professores. 

Acredita que o banco foi criado e o governador agradeceu e aplaudiu, pois foi mais uma desculpa 

para não contratar professores para o município. Disse que precisam de solução, não achar 

desculpa para burocratizar ou passar a mão na cabeça de governador. Disse que o governador não 

contratou porque não quis, porque pelo tempo que está com esse problema já teria realizado 

concurso para preencher as vagas, quanto mais fazer um processo seletivo simplificado, 

mencionando que a contratação legal para o município também funcionaria por esse sistema, mas 

ainda não é feito isso. O Vereador Denilson disse que não está para defender o governador, porém 

fica numa situação difícil, pois já mandou vários professores para o município e não quiseram ficar, 

não podendo obrigar, dizendo que o banco foi criado, principalmente por entidades de oposição, 

dizendo está mostrando a realidade, tendo prejudicado não só o nosso, mas outros municípios, e 

precisam resolver, já tendo falado com o governador e chefe da casa civil, pela “porcaria” que 

fizeram criando esse banco, pois veio dificultar a educação nos municípios, mas o governador deve 

cumprir. O Senhor Presidente falou que as pessoas vieram a essa Casa para saber o que será feito. 

Agradeceu a Senhora Ilzana pela participação, dizendo que suas colocações terem sido 

importantes, informando que conforme proposto pelo Vereador Marcione e apoiado por outros, 

que essa Casa estará a disposição para apoiá-los no que for preciso, porém espera que essa 

comissão que foi a Belém volte com informações boas e concretas, caso contrário deverão partir 

para o “plano B”, o qual já deve ter sido pensado. A Senhora Ilzana entregou à Mesa Diretora 

cópia de algumas atas de reuniões realizadas e informou que depois de muito pensar o Conselho 

do Ensino Médio, juntamente com professores viu que a solução seria pedir ajuda aos Vereadores, 

razão pela qual estão presentes, pois acreditam que irão ajudar a resolver o problema, e 

agradeceu. O Senhor Presidente pediu autorização as pessoas presentes para que possa enviar 

algumas fotos tiradas para o Vereador Marcelo que está viajando para Belém para tratar sobre 

essa matéria, e observando não haver nada mais a tratar, agradeceu a todas as pessoas presentes, 

desejando uma semana abençoada 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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