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

DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos dez 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 Projetos de Lei 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 iluminação e uma semana tranquila e na próxima semana possam estar 

novamente nesta Casa para ouvir e divulgar os trabalhos que estão apresentando. Apresentou a 

Ordem do Dia. Realizou-se a inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo o senhor 

Presidente a palavra ao Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes.  Parabenizou a todas as pessoas que se empenharam na questão do Ensino 

Médio, pais, professores e essa Casa Legislativa, destacando ter o Vereador Marcelo Leal, a 

Prefeita Municipal e representante dos pais ido a Belém em busca de solução, tendo sido 

chamado quatro professores, devendo a situação melhorar para os alunos. Informou ter o 

Secretário de Agricultura Cleison convidado para reunião em Rurópolis, onde estive o Deputado 

Cássio Andrade, Deputado Sidney Rosa, o Prefeito de Rurópolis, Tacá, Vereador Gaucho, de 

Santarém e o Vereador Pablo Figueira, de Ananideua, quando pode acompanhar algumas 

demandas, citando que o Prefeito de Rurópolis já tinha conseguido com essa comissão a 

realização de mutirão para emissão de documentos no município, não estando nosso município na 

relação dos que serão beneficiados e conversando com o Secretário de Agricultura e o Presidente 

do PSB incluíram Placas nesse projeto, quando serão emitidas Carteira de Trabalho, CPF, 

Identidade, Título, ressaltando que em breve será definida a data e divulgada. Informou ainda que 

no último sábado representantes da empresa Multitec, que presta serviços para a Celpa lhe 

procurou, juntamente com o Vereador Raimundo, ressaltando que anteriormente já havia 

realizado reunião na Prefeitura com estes e Chefe de Gabinete a respeito da paralisação dos 

trabalhos no município,  confirmando que a empresa permanecerá no município, já tendo entrada 

para a vicinal cinquenta e sete para dar continuidade a eletrificação. Referiu sobre o Placará, 

enfatizando ser uma festa grande, de tradição, porém disse que muitas coisas devem ser revistas, 

como a destinação de um local apropriado, considerando ser uma prática muito perigosa. Disse 

não está questionando porque uma pessoa faleceu em virtude do evento, pois poderia acontecer 

em qualquer momento, porém tem muitas coisas que devem ser revistas, não sabendo até que 

ponto beneficia o município de Placas, devendo se reunir e criar algo para melhorar, enfatizando 

ser uma festa grande, mas que não tem o respeito, as pessoas veem de fora fazer bagunça e 

algumas coisas precisam ser revistas para que não aconteçam problemas maiores. Agradeceu os 

companheiros da Câmara Municipal, pela vitoria da equipe no campeonato, informando que na 

próxima quarta-feira haverá jogo novamente, agradecendo todos os atletas do município, o 

campeonato feminino que está acontecendo sob a organização da Secretaria de esportes e a Copa 

da Independência que está acontecendo na Vicinal da Sessenta, parabenizando a todos que saíram 

vitoriosos nessa rodada. Agradeceu a Deus por mais um dia com saúde, a presença de todos, 
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desejando uma ótima semana, e agradeceu a oportunidade. Após o Senhor Presidente 

cumprimentou as pessoas que chegaram após a abertura da Sessão, destacando a presença do ex-

presidente dessa Casa Marinho Pereira, desejando boa vinda e agradecendo pela presença e 

passou a palavra ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Registrou sentimentos a família do jovem Wiliam, que faleceu em virtude do 

Placará, lamentando o ocorrido. Falou que não se deve culpar, pois poderia ter acontecido em 

outro momento, mencionando ter havido muitas manifestações em rede sociais para acabar com 

o Placará em Placas, com o que não concorda, concordando sim que deva ser melhorado quanto a 

segurança e organização e que o Poder Público Municipal possa chamar um pouco da 

responsabilidade para si, pois é um evento importante, vendo eventos de moto em outros 

municípios que só vem crescendo, não podendo acabar com o único evento de grande porte que 

tem durante o ano no município, devido ao fato ocorrido, que enfatizou não acontecer somente 

no Placará, mas em outras festas, devendo haver melhoramento na organização. Falou que 

juntamente com essa Casa irá propor um Projeto de Lei regulamentando as normas para o Placará, 

que deve ser realizado em um local fechado e que a Prefeitura possa destacar agentes nesse 

período para que não permitam pessoas empinando motos no meio das ruas, mas que sejam 

conduzidos ao local apropriado. Falou que essa Casa deve se manifestar quanto a isso, pois a 

população anseia pela regulamentação desse evento que é importante para Placas e toda a região. 

Parabenizou a Prefeita Municipal e representantes dessa Casa e dos pais, pelas contratações para 

professores do Ensino Médio pelo Estado, dizendo que bom seria que essa Casa estivesse cheia de 

alunos para que pudessem receber a noticia, assim como vieram para cobrar, enfatizando que 

essa Casa se empenhou para essas contratações acontecessem, parabenizando a Prefeita 

Municipal pela disponibilidade de ir a Belém resolver essa situação, quando também assinou 

convênio de uma biblioteca pública, dizendo ser coisas pequenas, porém boas para o município e 

que vem somar com o desenvolvimento. Lamentou a situação das vicinais, mencionando está 

havendo alagamento em muitas, como no Arrependido, que encontra-se em situação de 

calamidade em virtude das fortes chuvas, o que tem causado transtorno aos moradores dessas 

vicinais e para o transporte escolar. Mencionou ainda sobre a vicinal do km 240 sul, onde as 

chuvas levaram duas pontes, ressaltando haver conversado com o Secretário de Infraestrutura 

para que possa dar apoio para que os moradores possam refazer aquelas pontes, mencionando 

que no período da tarde estará indo ao local conversar com os moradores e verificar quais 

providências poderão ser tomadas. Relatou que há várias denuncias no setor da educação de 

desvio de óleo e de merenda que é deixada no pólo e o professor de escola não encontra, e 

juntamente com o vereador Sandeney estará visitando essas escolas, verificando a qualidade do 

serviço que está sendo oferecido e como o transporte escolar está chegando a essas escolas para 

que possam está fazendo o papel de fiscal de vereador. Propôs que possam agendar para a 

próxima semana a viagem a Itaituba para falar com o comandante sobre o aumento do 

contingente no município, conforme foi dito que seria feito na reunião com as policias, pois devem 

mostrar o resultado do trabalho dessa Casa, mesmo que seja pequeno, mas que tenha êxito, pois 

os problemas não se resolve com falação, mas com ações, devendo tomar atitudes para que 

tenham êxito no trabalho, devendo atentar, abrir os olhos, fazer o que deve ser feito, não se 

acomodar no papel de vereador, de tão somente vir a Sessão e fazer uso da tribuna, falar e 

esquecer da população que tanto clama por aquilo que prometeram durante a campanha 

eleitoral, que possam arregaçar as mangas e ser vista como uma casa diferente das demais que já 
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existiram; que possam tratar a coisa com seriedade e com transparência, pois acredita que é isso 

que a população espera do legislativo municipal para que possam olhar para essa Casa e ter 

respeito pelos vereadores para que não caiam em descrédito. Desejou ótima semana a todos, e 

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

Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do ex-Vereador Marinho Pereira. Desejou 

boas vindas as conselheiras tutelar, secretário de Agricultura e Presidente do PSB em Placas, 

Cleison Santos. Falou que esteve em Rurópolis a convite deste em reunião com o Deputado Cássio 

Andrade, tendo sido feito compromisso com Rurópolis para que seja realizado mutirão para 

emissão de documentos, conseguindo incluir Placas para ser atendida com esse projeto, devendo 

enviar documento a respeito, observando que em nosso município sempre tem faltado material 

para emissão de documentos e esse mutirão não irá resolver o problema, mas ajudar. Associando-

se ao pronunciamento do Vereador Werles informou haver sido procurado por representante da 

Multitec e tem se empenhado em torno disso e nesta semana será iniciado os trabalhos de 

eletrificação na Vicinal Cinquenta e sete. Referindo-se ao Placará solidarizou-se com a família do 

jovem Wiliam que veio à óbito. Mencionou ter estado no local, observando quando acontecia o 

empinadão, o que é do conhecimento de todos, que esse movimento na Rodovia Transamazônica 

é perigoso, pois há uma movimentação de veículos, motos e pessoas. Enfatizou não ser contra ao 

evento, que já é tradicional, mas que seja melhor organizado e destinado um local apropriado 

para a realização, pois realizando na rua é um risco que todos correm de acontecer tragédias 

como a ocorrida no final de semana, devendo, portanto providenciar um local adequado para que 

todos possam brincar sem que acidentes aconteçam. Falou que mesmo com segurança, é um 

evento muito grande, não podendo controlar de forma eficiente. Referindo-se ao Ensino Médio 

parabenizou a Prefeita Municipal, vereador Marcelo e representante dos pais, observando já 

haver sido convocado professores, crendo que logo estarão se apresentando e assim não 

acontecendo serão chamados outros, conforme a relação no banco de dados e não acontecendo 

deverão dar mais uma reforçada para que seja resolvido o mais rápido possível. Desejou boa 

semana a todos, pedindo a proteção e iluminação de Deus, e agradeceu a oportunidade. Adiante 

foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, solicitando um minuto de silêncio em 

homenagem ao aluno do Ensino Médio Wiliam Evangelista, falecido no último final de semana. 

Após, registrou agradecimentos a Deus pela oportunidade de está nessa Casa falando sobre os 

trabalhos que está desenvolvendo. Cumprimentou a Mesa Diretora e todas as pessoas presentes. 

Informou que daqui há alguns instantes será enterrado o jovem Wiliam Evangelista, estando sua 

família triste, porém disse que são coisas que acontecem em nossas vidas sem explicação. 

Referindo-se ao Placará, falou já ter ajudado a organizar em anos anteriores, quando fazia parte 

do Departamento de Esportes, dizendo ser um evento muito grande, que não depende somente 

da população placaense, no que diz respeito a sensibilização e conscientização, pois vem muita 

gente dos municípios vizinhos e principalmente da cidade de Uruará, fugindo do nosso controle, 

sendo um evento de grande porte e que não deve acabar, mas melhorar no que diz respeito ao 

empinadão, pois percebe que na BR fica muito complicado. Falou que na festa não acontece 

tantas brigas, conseguindo a policia abordar, porém no empinadão é piloto sem capacete, sem 

colete, entre outras situações que deixam a desejar e durante a noite tem muita bebedeira, 

situações que devem tomar providências e propor junto ao Executivo Municipal, conforme 

colocado pelo Vereador Marcione Projeto de Lei que regulamente o Placará, mencionando ter um 

lote, onde foi feito uma pista de motocrós, tendo na época proposto vender para a Prefeitura, não 
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chegando a um acordo, para que colocasse o Placará para aquele local. Mencionou que muitas 

pessoas falam que o Placará deve ser na rua, concordando, porém disse que a segurança é 

pequena para um evento de um dia, acreditando que colocando em um local adequado garantirá 

mais segurança a todos. Falou que fatalidades acontecem, devendo sensibilizar a população do 

município e as que veem de outras localidades, pois a regra é: se beber não dirija, mas nesse 

evento é ao contrário, quanto mais bebe, mais quer pilotar uma moto e lamentavelmente 

acontece esse tipo de situação. Parabenizou o pessoal do Ensino Médio, ressaltando que todos 

tiveram uma parcela de contribuição, lembrando ter falado, juntamente com o Vereador Marcione 

com o Deputado Hélio Leite e Deputado Marcio Miranda; os Vereadores Denilson e Raimundo 

conversaram com a Secretária de Estado de Educação e com o Senador Flexa Ribeiro e o 

Presidente Gilberto conversou com o Deputado Eraldo Pimenta e no final a Prefeita Municipal 

esteve em Belém, juntamente com o Vereador Marcelo e representante dos pais, D. Rosa e 

momentaneamente o problema foi resolvido, esperando que os professores cheguem 

imediatamente, parabenizando os alunos que se mobilizaram e a diretora que estiveram nessa 

Casa, que abraçou essa causa, parabenizando a todos que contribuíram, dizendo que quem tem a 

ganhar são os alunos que poderão estudar o período normal de quatro horas. Referiu sobre o 

Requerimento nº 011/2017, proposto juntamente com o Vereador Marcelo Leal, aprovado e até o 

momento não obtiveram resposta, quanto a folha de pagamento e extratos bancários do final de 

2016 e do FUNDEB. Falou que essa Casa aprova o que vem do Executivo, mas que também 

esclareça e tenha uma gestão ampla com esse legislativo, estando no aguardo do que foi 

requerido, para que possam ter um bom trabalho e transparência. Desejou excelente semana e 

Feliz Páscoa no próximo domingo e ótima semana a todos, e agradeceu. A seguir o Senhor 

Presidente informou que a reunião com a Prefeita Municipal e o contador estava agendada para 

esta terça-feira, mas em virtude de a Secretária de Educação não estar no município adiou a 

reunião para a próxima terça-feira e passou a palavra ao Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando especialmente a presença do ex-

vereador Marinho Pereira, mencionando haver comentado em algumas ocasiões ser o Senhor 

Marinho patrimônio dessa Casa, considerando-o um exemplo, pois suas atitudes foram sempre de 

respeito para com a população que representava, devendo tentar imitar ou chegar ao menos 

próximo do trabalho que desempenhava nessa Casa. Falou que desempenhou seu trabalho com 

honra e seu nome será sempre motivo de orgulho para essa Casa. Registrou indignação pela 

maneira como o Placará é conduzido, não vendo nenhuma forma de respeito com a população de 

Placas, inclusive por quem organiza. Falou que se pessoas de uma igreja fizessem uma festa dessa 

seriam criticadas, se pedissem o apoio que o pessoal do Placará pede e recebe. Ressaltou não ser 

contra a festa, mas contra o local e a maneira que é conduzida, pois é um desrespeito com a 

população de Placas, não sendo festa de família, pois quem tem crianças e idosos tem que se 

trancar dentro de casa, ficando o município entregue a pessoas que gostam da bebida, e não 

beneficia o comercio local, pois precisa fechar as portas porque não acha para quem vender, pois 

pessoas de bem tem medo de andar nas ruas, por está expostas ao risco e acidentes. Conforme 

falado a respeito da bebida e de conduzir veiculo bêbado, acredita que a maioria das pessoas que 

ficam nessa correria, com motos sem escapamento, o que é proibido, estão embriagados, dando 

razão as famílias que se trancam em casa, pois sair é estar exposto a riscos e acidentes. Falou que 

ainda aproveita-se o momento para roubar moto e fazer desordem na cidade e a polícia por mais 

que queira trabalhar, não dá conta, pois a cidade foi entregue, não tendo como tomar atitude, 
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pois toda a cidade está barulhenta e se for querer prender as motos, o pátio da delegacia será 

pequeno, concordando que haja um local para a realização do evento e havendo necessidade, 

sejam tirados os escapamentos das motos e não os que querem fazer arruaça e tirar o sossego de 

quem trabalhou durante o dia, devendo essa Casa se posicionar quanto a pessoas andando de 

moto, barulhenta, embriagado, tirando o sossego e até vidas. Referente viagem ao Sombra Santa, 

falou não ter noticia de alguma sobre o transporte para esse setor, devendo ter voltado, mas 

como está cuidando da sua mãe que está doente, não está conseguindo sair, concedendo aparte 

ao Vereador Evaldo, que informou haver sido colocado ônibus escolar no Cachoeirinha, já que o 

primeiro e segundo colocados na licitação desistiram e ter ficado o motorista que a comunidade 

queria. Prosseguindo o Vereador Nelson informou que no ramal do Sombra Santa há onze alunos, 

pedindo ao Vereador Evaldo que ajude, pois tem interesse pela região. Este informou que já 

esteve alguém no local verificando a rota. O Vereador Nelson desejou uma boa semana. Pediu 

apoio quanto as providencias que deverão tomar quanto ao Placará, e agradeceu. A seguir foi a 

tribuna o Vereador José Ferreira de Carvalho, quando cumprimentou vereadores e pessoas 

presentes, destacando a presença do Secretário de Agricultura, o qual os moradores da região 

estão aguardando, assim como ADEPARÁ e EMATER, ressaltando ser uma região extremamente 

agrícola e espera contar com o apoio da Secretaria de Agricultura. Saudou o Senhor Marinho 

Pereira do Nascimento, vereador aposentado, presente a Sessão, ressaltando nunca ter perdido 

um pleito, a quem desejou tudo de bom.  Mencionou sobre a eleição de representante do Partido 

dos Trabalhadores ocorrida em quase todos os municípios do Estado do Pará, informando que no 

município foi eleito o Jeferson Shenaider como Presidente do PT, representando a ala jovem, 

parabenizando-o, parabenizando ainda os filiados pela escolha. Falou que mesmo com todo 

descaso, desmandos e perseguição o partido dos Trabalhadores é o maior partido em numero de 

filiados no país, somando mais de um milhão e setecentos mil filiados, significando que os 

trabalhadores acreditam que esse partido é capaz de se superar dos fracassos que tem passado e 

os filiados do partido acreditam também.  Falou que mesmo com os desfalques, com as 

perseguições, onde o Partido dos Trabalhadores governou vê a diferença, tanto no Brasil, Estados 

e municípios e Placas é um exemplo disso, mencionando que as obras mais importantes desse 

município foram construídas no governo desse partido, como o Banco da Amazônia, o 

reconhecido perante o Sistema Único de Saúde do Hospital Municipal, a realização do concurso 

público, a construção de nove quilômetros de asfalto na cidade, trouxeram a Universidade Vale do 

Acaraú, formando muitos professores. Disse ser o único na bancada do partido e fala com muito 

orgulho, que onde o PT governou deixou boas marcas, acreditando muito na superação e na 

retomada ao governo, acreditando que nas próximas eleições o Brasil vai eleger Presidente o 

Senhor Luis Inácio Lula da Silva, pois vê que os trabalhadores estão sentindo muito a sua falta. 

Registrou a presença do Senhor João de Jesus, representante da FETAGRI Estadual, 

parabenizando-o por ter vindo ao município participar da eleição. Falou que estão esperando que 

a situação melhore, pois nosso município precisa de melhorias e acredita que o governo atual está 

com boa vontade, porém com muita dificuldade, acreditando na boa vontade da Prefeita Raquel 

Brandão, esperando que faça um bom mandato, pois Placas precisa. Solidarizou-se a família que 

perdeu um jovem, indiretamente devido ao Placará, porém ressaltou não ser contra o evento, pois 

já faz parte do calendário cultural, mas que seja melhorado para não oferecer tantos riscos a 

população, registrando pêsames a família. Desejou ótima Semana Santa e páscoa a todos, e 

agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando 
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cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou sentimentos à família enlutada, 

mencionando que precisam sentar com a prefeita e secretarias pertinentes, pois o Placará já 

deixou de ser uma festa somente municipal, passando a ser uma festa representativa no Estado do 

Pará, sendo uma das maiores na modalidade, porém totalmente desorganizada, dizendo que não 

pode acuar o povo como tem acontecido, mas precisa regulamentar e não institucionalizar as 

irregularidades, pois não pode passar por cima da lei, mas respeitá-las, dizendo da necessidade de 

organizar o evento e em área adequada, moralizar e não passar por cima das leis. Falou que não 

deve acabar, mas trazer mais eventos de forma organizada, respeitando primeiramente a 

população. Referiu sobre o atendimento do Governo do Estado quanto ao Ensino Médio 

mencionando que esteve lá, parabenizando todos que estiveram lutando nesse sentido. Informou 

que a Prefeita está trazendo material para emissão de Identidade, devendo se regularizar para 

emissão de Carteira de Trabalho, pois assim melhorarão o município. Mencionou ter participado 

de reunião da Associação da Vicinal Duzentos e quarenta sul, onde foi colocado que na presente 

data se tomaria uma posição para regularização da ponte e trechos da estrada, mencionando já 

ter sido autorizado o Secretário a fazer e tomando providencias, dizendo que o problema será 

resolvido. Mencionou ter visto o Vereador Evaldo levando uma prensa de moradores do Lama, 

mencionando que o Governo está empenhado em resolver os problemas, concedendo aparte ao 

Vereador, o qual mencionou que os moradores do Lama haviam feito combinação com a Prefeita 

e Secretário para quando saíssem as máquinas do Macanã, tendo agido como vereador, pois não 

pode colocar a Prefeita contra o Vereador, tendo dito a eles que mesmo errados serão atendidos. 

Prosseguindo o Vereador Denilson informou que a equipe da empresa que está colocando energia 

irá entrar na vicinal Duzentos e quarenta sul, ficando de visitar os moradores e relacionar e 

repassar para a empresa que irá entrar na vicinal o mais breve possível. Lamentou fato ocorrido na 

Síria com ataque químico, quando muitos estão criticando a reação dos Estados Unidos, 

lamentando pelo que essas armas fazem com a população, que ficam a mercê de alguns homens 

poderosos, devendo pedir a Deus que tome conta, pois é cumprimento da sua palavra. Informou 

que o prazo para Declaração do IRPF encerra no final deste mês de abril. Parabenizou o Partido 

dos Trabalhadores pela organização no país, fazendo parte de uma sigla partidária e gostaria que 

fosse organizado como o PT, mas é um partido desorganizado. Disse que tem suas ideologias e 

quer o melhor para o município e o Estado, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva, quando cumprimentou o Senhor Presidente e em nome do Vereador Marinho as 

demais pessoas presentes, destacando a presença do Presidente da Associação do Vasquinho. 

Referindo-se a respeito da energia, agradeceu pelo apoio dos companheiros para que máquina 

fosse para sua vicinal, permitindo que seja concluído o serviço de eletrificação. Referindo-se ainda 

sobre alagamento na Vicinal do Arrependido mencionou ter estado no local aconselhando as 

pessoas a voltarem para suas casas, pois é muito perigoso permanecer no local, onde a ponte está 

praticamente sendo arrastada, porém disse que as águas baixaram e a máquina que estava 

beneficiando energia não conseguiu passar por causa da ponte, porém a ponte será colocada no 

local e irá beneficiar o acesso ao vasquinho, onde os alunos estão há mais de semana perdendo 

aula, tendo em vista que o transporte escolar não está conseguindo fazer o trajeto. Disse que é 

preciso fazer de tudo para que nossos filhos estudem, lembrando manifestação ocorrida na sessão 

anterior que contribuiu para resolução do problema da falta de professores para o Ensino Médio, 

parabenizando a Senhora Prefeita pela atitude tomada referente ao assunto. Referindo-se ao 

Placará informou que na noite desse evento, mas de setecentas luvas foram utilizadas no Hospital 
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Municipal, mencionando que devem se unir com a equipe que organiza o evento e possam 

resolver para que não prejudique a população, pois mediante esse evento a cidade tem que parar, 

colocando-se a disposição para contribuir, agradecendo a presença e desejando um bom dia a 

todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou grande alegria pela presença do 

Vereador Marinho Pereira, presente nesse sessão, assim como do Secretário Cleison Santos. 

Mencionou ter estado no sábado, chegando logo após o incidente com o jovem. Enfatizou não 

concordar que o evento encerre, mas que se procure outro local para realização. Informou que as 

máquinas que estavam na Vicinal Cento e cinquenta e um agora estão no Cento e quarenta e 

cinco. Mencionou haver sido cobrado pelos moradores do Lama, porém disse que devem 

compreender que foi uma semana de muita chuva e as máquinas ainda não saíram da vicinal 

Macanã. Referindo-se ao Ensino Médio parabenizou a Prefeita Municipal, ao representante dessa 

Casa que estiveram em Belém, trazendo solução para o caso. Em aparte o Vereador Denilson 

informou que haveria nesta terça-feira reunião com representantes do Governo do Estado para 

fazer levantamento das necessidades do município, sendo desmarcada e será posteriormente 

marcada outra data. O Vereador Evaldo agradeceu a oportunidade. A seguir manifestou-se o 

Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou as pessoas 

presentes. Referindo-se ao Placará, mencionou ter chegado quando a cidade ainda estava vazia, 

vendo de imediato dois acidentes, ficando observando a situação. Falou que o motivo de muitas 

pessoas terem postado em rede social pedindo o fim do Placará foi em virtude de que nesse dia se 

pode tudo, lamentando, pois as pessoas empinando moto de sandálias havaianas, dizendo que 

poderia fazer, mas desde que equipado com equipamentos de segurança. Lamentou pelo acidente 

do jovem, que não sabe se tinha algo a ver com o evento. Disse que na frente da cidade sobraram 

muitas garrafas quebradas e muita bagunça. Falou que a brincadeira para quem gosta é bonita e 

bem falada em toda a região, porém não pode ser realizada no meio da Transamazônica, pois o 

risco de acidente é muito grande. Falou ser uma festa particular, para a qual solicitam patrocínio 

do poder público, não sabendo onde se coloca o dinheiro, porém disse que o primeiro 

levantamento queriam vinte e cinco mil da Prefeitura para patrocinar a competição, tendo a 

prefeita ajudado com bem menos. Falou que falta ordem nesse evento, mesmo nosso país não 

sendo um país sério. Desculpou-se com a família do rapaz que foi atirado, Bruno, mencionando 

que estava em casa doente e não atendeu o telefone no momento que lhe enviaram mensagem, 

depois viu que era a família pedindo ajuda para que interferisse para que fosse atendido o mais 

rápido possível no hospital em Santarém, mencionando que antes de lhe pedir socorro, alguém já 

tinha ligado e tinha entrado em contato com o Deputado Eraldo que estava em Brasília no dia e 

deixado o Dr. Tabajara cuidando de algum parente do rapaz e se preciso seria transferido para o 

hospital regional, porém disse que a cirurgia foi bem sucedida e já estava bem melhor, estando 

acompanhando de perto. Disse que fez o que poderia fazer, porém desculpou-se por no momento 

em que enviaram mensagem, não atendeu, ressaltando que não estava bem. Referindo-se a 

estradas, informou que na quarta-feira passada, após o jogo chegou em casa a pé, pois o carro 

atolou no baixão, sugerindo que imaginem como está a vicinal, onde hilux está atolando, dizendo 

que não está pressionando o governo, porque sabe que essa não é a realidade só dessa vicinal, 

mas de todo o município, tendo em vista não ter sido preparado para enfrentar um inverno igual 

ao que está acontecendo, dizendo que devem preparar a estrada neste ano para que no próximo 

inverno não tenham essa mesma dificuldade. Referindo-se a reunião com a Prefeita que estava 
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agendada para esta terça-feira informou que foi adiada para a próxima semana para que possa 

trazer todas as informações solicitadas pelos senhores vereadores. Falou que enquanto Casa está 

procurando fazer o melhor, porém disse que tem coisas que fogem da alçada, mas devem correr 

atrás. Parabenizou o Partido dos Trabalhadores pela eleição do Presidente, Sr. Jeferson, esperando 

que possam ter um bom relacionamento e diálogo com essa Casa, pois estará a disposição para 

conversar e vê o que espera para o futuro do município e região. Após passou-se a Ordem do Dia. 

Colocou em votação a ata da sessão passada, a qual foi aprovada por unanimidade. Informou que 

o Vereador Marcelo Leal teve que ir novamente a Belém. Informou ainda que há requerimentos 

que foram encaminhados a Comissão de Constituição e Justiça, porém não apresentou parecer, 

consultando os Senhores Vereadores a respeito de tira-los da pauta ou dispensar o parecer. Após 

pronunciamentos, foi colocada em votação a dispensa do parecer que estão em pauta para 

votação. Aprovado por unanimidade. Após passou a parte destinada a apresentação dos 

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

José Ferreira de Carvalho: Requerimento nº 028/2017, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Saúde, providências necessárias para fazer um puxado de três metros e 

meio por dez no Posto de Saúde do Novo Paraíso, km 164, BR 163; e Vereador Nelson Fetisch: 

Requerimento nº 029/2017, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para a recuperação do travessão do Pulu, ligando a Comunidade 

Sombra Santa a Transamazônica, determinando o Senhor Presidente encaminhamento dos 

requerimentos apresentados à Comissão de Constituição e Justiça para análise e parecer. Após 

passou a parte destinada a votação das matérias em pauta. Colocado em discussão o 

Requerimento nº 023/2017, de proposição do Vereador Werles Santos Silva, que requer a Prefeita 

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

Vicinal 240 Norte, neste município. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 024/2017, de proposição do Vereador 

Raimundo Ribeiro da Silva, que requer providências necessárias para perfuração de um poço 

artesiano para abastecimento de água no Bairro Alto Pará, neste município. Discutido, foi o 

Requerimento aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 025/2017, 

de proposição dos Vereadores Gilberto Matias Rodrigues e 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. Discutido, foi o 

Requerimento aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 026/2017, 

de proposição dos Vereadores Marcione Rocha Ribeiro e 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. Discutido, foi o Requerimento 

aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o 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 de Placas-Pa. 

Discutido, foi o Requerimento aprovado por unanimidade. Após passou-se a apreciação do Projeto 

de Lei nº 238/2017, que “Dispõe sobre a criação do Programa Social Bebê a bordo e dá outras 

providências”, solicitando ao Vereador José Sandeney Marques Monteiro que apresentasse o 

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que o fez na tribuna, o qual é favorável a 
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tramitação da matéria. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 238/2017. Discutido, foi o 

projeto aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 239/2017, que 

“Dispõe sobre a regulamentação da provisão de benefício eventual na modalidade de doação de 

cestas básicas de alimentos e dá outras providências”, solicitando ao Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro que apresentasse o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que o fez na 

tribuna, o qual é favorável a tramitação da matéria. Colocado em discussão o Parecer. Discutido, 

foi o parecer aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 239/2017. 

Manifestaram-se a respeito da matéria os Vereadores Denilson, Marcione e Werles e o Vereador 

Denilson Amorim propôs emenda verbal ao Art. 8º do referido projeto, acrescentando a palavra 

“até”, passando a ter a seguinte redação: “Art. 8º. O benefício de cesta de alimentos será 

concedido à família pelo prazo de ‘até’ 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado ou suspenso 

mediante avaliação social”, seguindo-se discussão ao projeto e emenda apresentada. Após o 

Senhor Presidente colocou em votação o Projeto de Lei com a emenda proposta pelo Vereador 

Denilson Amorim. Apenas o Vereador autor da proposta e o Vereador Raimundo foram favoráveis. 

Os demais vereadores votaram contrários ao projeto com a emenda, justificando. O Senhor 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei na forma proposta pelo Poder Executivo. 

Aprovado por unanimidade. Adiante o Senhor Presidente lembrou que a reunião com a Prefeita 

Municipal foi adiada para a próxima semana, e observando não haver nada mais a tratar, desejou 

uma semana abençoada a todos, agradecendo pela presença e mandou encerrar os trabalhos 

desta Sessão, determinando a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada 

pelo Presidente e Secretário da Mesa Diretora e por aqueles que assim o desejar. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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