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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezoito, 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 tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a 

Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PMDB – Presidente, Vereador Werles 

Santos Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador Marcione Rocha Ribeiro-DEM-Primeiro secretário em 

exercício. Presentes os Vereadores José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Nelson Fetisch-SD e 

Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão, agradecendo as pessoas presentes. Apresentou a Ordem do Dia. Realizou inscrição para 

uso da palavra na tribuna. Cumprimentou o Vereador Werles Santos Silva pelo aniversário nesta 

data e concedeu-lhe a palavra. Este, na tribuna cumprimentou vereadores e pessoas presentes, 

destacando a presença do Senhor Catarino, sempre presente as sessões, Edson Azevedo, Charliane 

e os colaboradores Grilo e Marcia. Agradeceu a Deus por mais um dia com saúde e por mais um 

ano de vida que completa na presente data. Referiu sobre a limpeza da cidade, o que sempre foi 

questionado nesta casa, tendo inicio, porém disse ter faltado um pouco mais de planejamento, 

tendo em vista que se houvesse três equipes trabalhando, uma iniciando no Bairro Alto Pará, 

outra no Bairro Boa Esperança e outra no Centro o trabalho poderia progredir e a população não 

reclamar, mas esteve observando que o serviço foi iniciado com apenas uma equipe, quando o 

governo municipal anunciou na cidade que a limpeza seria feita e que a população colocasse os 

entulhos para fora dos quintais para serem recolhidos, que atendeu ao apelo, piorando a situação, 

tendo em vista que o serviço iniciado no Bairro Alto Pará até chegar ao Bairro Boa Esperança será 

o percurso de mais de um mês de trabalho e as ruas praticamente irão fechar, dando mais o que 

falar pela população, isso porque o serviço não foi planejado de forma correta e está um período 

muito chuvoso, de modo que deveria ter sido anunciado por bairro para que somente no 

momento em que fosse iniciar os trabalhos naquele local os entulhos fossem colocados na rua 

para que a população não reclame tanto. Parabenizou o Deputado Wlad (Wladimir Costa) – SD por 

emenda empenhada no valor de trezentos mil reais para a saúde, mencionando ter estado na 

Secretaria e participado de reunião no posto de saúde, onde estiveram presentes os vereadores 

José Sandeney e Raimundo e o Vice-Prefeito Beto Dantas, quando o secretário apresentou 

materiais que serão comprados com esse recurso e recursos provenientes de outras emendas, 

sendo: Emenda do Deputado Wladimir Costa: Valor de R$ 300.000,00: 01 Berço aquecido, 01 

incubadora de transporte neonatal, 02 carros de emergência, 02 aspirador de secreções elétrico 

móvel, 01 bisturi elétrico (até 150 W), 01 ultrassom Diagnóstico – Gineco/obstetrícia e exames 

básicos, 08 detector fetal, 02 monitor multiparâmetros, 01 mesa cirúrgica mecânica e 01 foco 

cirúrgico de teto; outras emendas da bancada do Pará: valor de R$ 264.920,00: 01 mesa para 

refeição, 01 armário, 01 suporte de soro, 01 cama hospitalar tipo fawler elétrica, 01 cama 

hospitalar adulto (sem movimento fawler), 01 ar condicionado, 01 mesa de exames, 01 escada 

com dois degraus, 01 baquete, 01 negatoscópio, 01 ultrasson diagnóstico – gineco/obstetrícia e 

exames básicos, 01 negatoscópio, 01 cadeira, 01 aparelho raixo x – móvel, 01 carro maca simples, 

01 bisturi elétrico (a partir de 151 W), 01 mesa para computador e 01 carro para transporte e 

materiais (diversos), valores já depositados para compra desses equipamentos para melhoria do 

atendimento do Hospital Municipal, agradecendo o Deputado Wlad pela emenda para melhoria 

da saúde no município, enfatizando a necessidade de boa saúde para toda a população, 
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agradecendo a Deus por estarem todos com saúde e contribuindo para o trabalho, agradecendo 

ainda por mais esse dia, desejando a todos uma ótima semana e agradeceu a oportunidade. A 

seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Parabenizou o Vereador Werles pelo aniversário. Referindo-se ao Lula falou 

que acredita que será solto esta semana. Lamentou o não comparecimento dos onze edis há 

algumas sessões, cada qual com seus motivos, dizendo ser necessário que tenhamos mais 

comprometimento com os trabalhos legislativos às segundas, tendo em vista acontecer somente 

uma sessão por semana, mencionando entristecer por ver a bancada vazia, fazendo com que o 

legislativo municipal perante os olhos da comunidade passe uma imagem de não interesse popular 

nas políticas públicas de nosso município, quando está passando por um momento tão difícil, 

mencionando que muito se falava no inicio do ano de conquistas e vitórias neste ano, mas não 

está se passando por um momento tão fácil, dizendo que poderá chegar o momento em que 

também precisará faltar. Deu boas vindas ao Deputado Ilton Aguiar, até então da bancada SD e 

agora compondo a bancada do Democratas no Estado do Pará, dizendo de sua felicidade, do 

vereador José Sandeney e também do Democratas em Placas em poder contar com uma liderança 

como o Deputado Ilton Aguiar, que Já tem serviços concretizados no ano de 2017 no município 

(ambulância), sendo um nome e liderança na região com a qual o DEM conta, sendo mais uma 

opção de bandeira para o partido, razão para que possam ficar felizes, tendo encontrado em 

Santarém e perguntado pessoalmente, dizendo que sua vinda fortalece o DEM na região, 

enfatizando que a nível federal foi o partido que mais cresceu, havendo uma migração grande, o 

que os alegra. Registrou ter o partido DEMOCRATAS pré-cadidato ao governo do Estado, o 

Deputado Marcio Miranda, presidente por dezesseis anos da ALEPA, homem de caráter e bastante 

conhecido na região de Belém, não muito conhecido na nossa região, mas acredita que logo a 

população estará conhecendo, tendo tido a oportunidade de conversar com ele por duas vezes, 

sendo grande líder político. Associando-se as palavras do Vereador Werles falou sobre limpeza da 

cidade, dizendo ter faltado cronograma, uma vez que colocou um carro de som anunciando para 

colocar os entulhos na rua e o cidadão tem a impressão que a primeira casa que irá passar será na 

sua, acreditando que se tivesse feito esse planejamento por bairro teria funcionado melhor, tendo 

em vista que nesse período chuvoso as máquinas não tem conseguido trabalhar e outra situação é 

a grande falta de combustíveis, pois o dia que está sol não tem o combustível, dificultando o 

funcionamento da máquina pública e atrapalhando o cronograma, sendo necessário, conforme 

esta Casa vem falando há dias, ressaltando que não pode deixar o Executivo em situação muito 

confortável, não sabendo se neste ano já reuniram, fazendo-se necessário reunir com a prefeita, 

assim como com os secretários municipais para que possa contribuir com os trabalhos. Falou que 

tem as vicinais que se encontram em situação difícil, dificultando o trafego do transporte escolar, 

tendo em vista as chuvas dos últimos dias, dizendo que Placas está em situação de calamidade, 

tendo saído a portaria de estado emergencial do município de Placas, acreditando que em breve 

estará recebendo recurso da Defesa Civil, assim como kit de auxilio a essas famílias carentes que 

foram afetadas e cestas básicas. Requereu verbalmente que sejam “retiradas da gaveta” as 

prestações de contas de ex-prefeitos e ex-presidentes desta Casa para que as comissões e 

assessoria jurídica possam dar parecer e devolver ao TCM, pois se há ilegalidade, se o TCM 

mandou parecer não favorável, que o Legislativo também mande e torne esses cidadãos 

inelegíveis. Referiu sobre a comissão que irá estudar e reformar a LOM do município, a respeito do 

qual dará pontapé nesta semana, pois pretende-se concluir antes do primeiro semestre. 
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Agradeceu a Deus por mais uma segunda-feira com saúde, pedindo que conceda uma semana de 

paz e abençoada a todos, agradecendo as pessoas presentes e a oportunidade. Adiante foi a 

tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou a Mesa Diretora, 

vereadores e pessoas presentes. Parabenizou o aniversariante do dia, Vereador Werles e o Senhor 

Catarino que fez aniversário no último dia quatro, pedindo que Deus lhe conceda muitos anos de 

vida e lhe abençoe para que permaneça acompanhando os trabalhos desta Casa, como já faz. 

Parabenizou os alunos da última turma de Ensino Médio do Sistema Modular de Ensino que se 

formou no sábado, mencionando que a partir de agora será o SEI, que ainda está uma burocracia 

muito grande para que se inicie as aulas no município, tendo sido iniciado em alguns polos, outros 

não, devido a burocracia e a resistência para implantação do sistema, que não é muito de acordo 

com os alunos que irão frequentar as aulas. Lembrou projeto esportivo, ressaltando sua 

importância, pois tem percebido a diferença em sala de aula dos adolescentes, todos muito 

empenhados, envolvidos e preocupados e com isso está conseguindo “chantagear” em sala de 

aula, tendo em vista que lidar com adolescentes não é muito fácil e estão gostando demais desse 

projeto e nessa troca os professores estão conseguindo desenvolver um bom trabalho, de 

repassar para eles o conhecimento sistematizado, parabenizando o Secretário de Esportes e o 

Vereador José Sandeney que faz parte desse projeto, através do qual espera-se colher bons frutos, 

esperando que esse entusiasmo não se perca e dê continuidade ao projeto. Referindo-se a fala do 

Vereador Marcione Rocha sobre o secretariado municipal falou ter sido falado nesta casa de ter 

conversa com os mesmos a respeito dos trabalhos, considerando que há muitas dificuldades na 

saúde e demais secretarias, sendo que o único que aparece nesta Casa de vez em quando é o 

Secretário Municipal de Educação, precisando que isso se estenda a todos, dizendo que são muitas 

demandas, dúvidas e questionamentos, que seria excelente essa reunião nesse momento para 

discutir o andamento dos trabalhos dentro do município, tendo em vista que para estar a frente 

dos trabalhos é melhor estar respaldado, sabendo o que está acontecendo. Referindo-se ao 

cronograma de limpeza da cidade e vicinais do município entregue aos vereadores na semana 

anterior, aproveitando que alterações serão feitas que acrescente as vilas, pois não estão incluídas 

nesse cronograma, pois estão tão intrafegáveis quanto as estradas vicinais e que repasse aos 

vereadores para serem atendidas no mês de maio, não deixando somente para o mês de 

dezembro. Agradeceu presença do João PT, desejando que todos tenham um bom dia, e 

agradeceu a oportunidade. Após manifestou o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues, quando parabenizou o Vereador Werles pela passagem de seu aniversário. Registrou a 

presença do Senhor João PT (João de Jesus). Agradeceu o convite da Vereadora Raimunda para 

formatura no Lote Dez, onde mesmo com muita chuva, muitas pessoas estiveram presente, 

parabenizando pela organização. Referiu ter estado no sábado na Vicinal Panorama, juntamente 

com o vereador Denilson e as funcionárias Bruna e Jessiane fazendo trabalho com o pessoal que 

financiou energia elétrica, onde esteve muita gente, esperando que dê certo mesmo sabendo que 

não é fácil conseguir, mas tem lutado, inclusive através de apoio político, tendo o Deputado 

Airton, Eraldo e outros se colocado a disposição para ajudar, dizendo que cada vereador que vai a 

Belém vai acompanhado por um Deputado e segundo o Bressan essas pessoas terão lucro, pois o 

projeto assinado o juro é de três por cento, enquanto que receberão corrigido a seis por cento, 

torcendo que dê certo, mencionando que a questão política conseguem resolver, mas tem 

pessoas que não tem documentos, não tendo como provar que fez esse financiamento, tendo oito 

situações bem difíceis de resolver, mencionando que o Vereador Denilson está indo ao Banco do 
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Brasil em  Uruará com algumas pessoas que precisam de documentos, dizendo que dificilmente 

conseguem, pois depois de algum tempo o banco entrega a dívida para uma empresa receber, não 

ficando registros na agência, mas mesmo sendo difícil espera que resolva o mais breve possível. 

Referiu ainda sobre estrada na vicinal do Panorama onde foi passado somente o trator, tendo 

dado problema em alguns lugares devido a muita água que mina das serras, mas dá para passar 

tranquilo, porém o problema está onde não foi passado máquina, lembrando cronograma que foi 

apresentado e se cumprido a risca, mesmo que atrase alguns dias devido as chuvas, assim  como a 

limpeza das ruas da cidade que foi programado, mas com as chuvas deverá atrasar a conclusão, 

crê que no verão as coisas devem andar mais rápido. Convidou os vereadores para chegar mais 

cedo a próxima sessão para que possam reunir com o Assessor Jurídico, tendo em vista que 

deverá entrar na pauta desta sessão alguns dos projetos em tramitação nas comissões, devendo 

propor emendas antes de ser retidos para apreciação em plenário. Referindo-se ao requerimento 

do Vereador Marcione, referente as prestações de contas informou ter contas desde a primeira 

gestão até 2010, após esse período ainda estão no TCM, não tendo esta Casa sido notificada para 

ir buscar. Falou que as próximas contas que forem recebidas, o TCM já marcará prazo para serem 

analisadas pela câmara, esclarecendo que conta de secretário municipal a câmara não julga, 

somente de prefeito e presidente de Câmara, as de secretários já vem com resultado do TCM. 

Falou que cada vereador irá tirar suas conclusões e votar de acordo com a sua consciência, 

pedindo aos vereadores que na próxima segunda cheguem antes da sessão para reunião e tirar 

encaminhamentos. Após passou-se a Ordem do Dia, solicitando ao primeiro secretário em 

exercício que apresentasse ofício do Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal em que solicita 

renovação de licença para exercer a função de Secretário Municipal de Educação no período de 

03/04 a 30/06/2018, de acordo com Art. 11, “a” e § 1º do Regimento interno da Câmara 

Municipal, que o fez. Após o Senhor Presidente apresentou Requerimento nº 022/2018, de 

proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação e empiçarramento do Bairro Otobelli, 

nesta cidade, determinando encaminhamento a Comissão de Constituição e Justiça. Colocou em 

votação a ata da sexta sessão ordinária. Aprovada por unanimidade. Após, observando não haver 

nada mais a tratar, desejou um bom retorno e uma boa semana 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. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


