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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos vinte dias do mês de agosto 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-MDB – Presidente, Vereador Werles 

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

em exercício. Presentes os Vereadores Edna Silva Santos- PT, Evaldo Lima Machado-MDB, José 

Sandeney Marques Monteiro – DEM, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC, Raimundo Ribeiro da 

Silva-PSDB, Nelson Fetisch-SD e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão. Referiu não ter estado na sessão anterior em virtude de 

problema de saúde de sua esposa e nesta data irá novamente devido a problema seu, esperando 

que tudo corra bem. O Vereador Denilson Rodrigues Amorim-PSDB compareceu ao plenário. O 

Senhor Presidente apresentou a pauta da Sessão. Cumprimentou o assessor jurídico, presidente 

do PT, Sra. Charliane, presidente do PSC, Sr. João Lopes e demais pessoas presentes. Realizou 

inscrição para uso da tribuna, passando a palavra ao Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Este, 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou, em nome do Secretário, toda 

equipe da saúde pela realização o dia “D” contra o sarampo e poliomielite, tendo visitado algumas 

escolas onde estava ocorrendo vacinação, tendo aproveitado para se vacinar contra gripe. 

Mencionou que o governo do Estado tem atendido nosso município com projeto de oito pontes, 

através do empenho da Prefeita Municipal, sendo concluída na vicinal dos Goianos; na vicinal 

cinquenta e oito toda a madeira está tirada, devendo nesta semana trator fazer a limpeza à 

margem do rio onde será construída, o que é o sonho dos moradores que moram depois do rio, 

pois no período do inverno atravessam de balsa, colocando em risco suas próprias vidas; e na 

vicinal  Cinquenta e sete, até o final do mês toda a ponte deve estar recuperada, agradecendo o 

governador Simão Jetene pelos serviços. Registrou visita ao mercado municipal, que acredita deve 

ser concluído nos próximos sessenta dias. Ressaltou cobranças de moradores das vicinais 

Cinquenta e Sete e Cinquenta e oito casadas e solteiras, preocupados com relação a recuperação 

de estradas vicinais tendo em vista restar cerca de quatro meses de verão. Falou que tem recebido 

muitas cobranças e levado essas demandas a Prefeita municipal e secretário de infraestrutura, 

pedindo que nesse período de verão possa recuperar essas vicinais, pois o povo almeja esses 

serviços, setor que representa e está em constante visita, pedindo ao secretário e prefeita que 

olhe por essas vicinais, mesmo sabendo que há outras vicinais em situação lamentável. 

Registrando a presença do Assessor Jurídico desta Casa solicitou que possa auxiliar os vereadores 

na análise de processos, para que possam fazer com mais clareza e conhecimento, pois 

rapidamente o ano passa e vê que há muito que se fazer nesta Casa, sendo necessário arregaçar 

as mangas e fazer o papel que lhe compete. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. A seguir foi 

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

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente 

discutindo o andamento do município. Lembrou final de campeonato na Vila Aparecida, ocorrido 

na última sexta-feira, parabenizando o Secretário de Esportes, Sr. Moura e vereador José 

Sandeney, propulsor desse evento esportivo, que levou as famílias para se divertir. Registrou ter 

estado, juntamente com a Vereadora Edna na Vicinal Santa Rosa, cumprindo agenda feita com o 

Secretário de Infraestrutura, que não pode ir, onde os moradores solicitam a recuperação da 
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vicinal. Disse que onde o gestor não chega, chega o vereador, tendo sido uma reunião bastante 

proveitosa, tiraram encaminhamentos juntamente com os moradores, mesmo o secretário não 

tendo ido. Informou que na quinta-feira reuniram em sua residência, na Vila Lote Dez, juntamente 

com a Prefeita e o ex-prefeito Maxweel Brandão, a qual firmou compromisso com moradores 

dessa vicinal, uma vez que a preocupação é a mesma, de passar o verão e suas vicinais não serem 

recuperadas, tendo sido firmado compromisso com os moradores para que a recuperação da 

vicinal seja em caráter de urgência. Informou que já foi iniciada a recuperação da vicinal dez norte 

na última terça-feira, ressaltando ser um requerimento de sua autoria do mês de fevereiro, 

aprovado por unanimidade pelos nobres edis. Falou que é necessário mais máquinas para que faça 

um trabalho bem feito, porque ainda não está sendo totalmente recuperada, mas sendo o início, 

esperando que nesta semana entre mais máquinas para fazer o trabalho bem feito nessa vicinal, 

pois os agricultores merecem e devem ter uma estrada trafegável, que dê acessibilidade. Falou 

que os funcionários públicos são muito criticados, mas disse que os da infraestrutura que estão 

fazendo o trabalho nessa vicinal são pessoas preocupadas em desenvolver um bom trabalho, 

porém só pode fazer o que está ao seu alcance, trabalhando com o que tem. Lembrou que nesta 

data o Secretário de Educação, Sr. Marcelo Leal está completando mais um anos de vida, 

ressaltando ser titular da vaga que ocupa como primeira suplente do PSC, tendo se licenciado para 

exercer cargo de secretário, assumindo a vaga, esclarecendo o que é suplente, aquele que 

substitui, aquele que está apto a exercer a função a nível daquele que se ausentou, no entanto, 

vereadora e professora, funcionária efetiva deste município, está assumindo a vaga de suplente, 

no lugar do coordenador pedagógico Marcelo Leal e tem autonomia, é dona de suas atitudes. 

Disse que não sabe quantos dias estará nesta Casa, já que é suplente, mas enquanto estiver aqui 

exercerá o papel de legisladora e fiscalizadora desse município e que não fará papel de “Maria vai 

com as outras” como se comenta, assinando conforme lhe for ordenado. Disse que o Vereador 

Marcelo é parceiro, mas nunca foi submetida a vontade do mesmo, que hoje está secretário de 

educação, enquanto a função de legislar é sua, é dona de suas atitudes e o que for para o bem do 

município está para ajudar, mas o que não condiz com sua realidade está aqui para expressar sua 

opinião, a favor ou contra, nada induzido, é dona de sua responsabilidade e papel, pois é quem 

assume. Falou que enquanto estiver aqui estará exercendo, solicitando e cobrando, pois para isso 

que são representantes e nesta casa, não há sigla partidária, devendo trabalhar pelo município de 

Placas, pois espera que os vereadores que possam representar o povo, cobrar aquilo que as vezes 

não chega ao final de uma vicinal. Desculpou-se, dizendo não ser um desabafo, mas as vezes é 

preciso justificar, explicar, conceituar, conceituando a função que lhe foi delegada. Parabenizou o 

Secretário Marcelo Leal, desejando muitos anos de vida e sucesso em sua jornada, frente a 

Secretaria de Educação. Disse entender que no dia em que seu trabalho não agradar a gestão, 

voltará para esta Casa, quando repassará o cargo a ele e voltará para a sala de aula e coordenação, 

onde é efetiva. Desejou um ótimo dia a todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o 

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

Manifestou-se feliz ao ver as onze cadeiras ocupadas, o que há muito tempo não se via, sendo 

importante para esta Casa e para a comunidade. Mencionou ter na semana anterior  percorrido 

parte do município, quando esteve na vicinal do Lama, acompanhado do Vice-Prefeito e 

vereadores Werles e Evaldo, reunindo com a comunidade, Prefeita e ex-prefeito Maxwueel, 

discutindo problemáticas da comunidade, buscando soluções, sendo uma reunião muito 

importante, quando participaram de programação em virtude do dia dos pais, oportunidade em 
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que estavam algumas pessoas da vicinal dos Goianos e foi discutida algumas situações, 

ressaltando ter se iniciado reforma de pontes, que deve ser concluída esta semana e bueiras que 

também serão colocadas no local para quando chegar o serviço do PDRS, observando já ter uma 

parte encaminhada. Esteve ainda na Vicinal Poeirinha, onde tem trator, em parceria com o Sr. 

Idelson fazendo pontos críticos, serviço muito bem feito parecendo até serviço de patrol, 

agradecendo a parceria do empresário Idelson e da Prefeitura que está entrando com o petróleo. 

Mencionou que na mesma vicinal também foi reformado bueiras e nesta semana uma ponte será 

consertada. Referiu ter cobrado, juntamente com o Vereador Denilson, a reforma de pontes na 

vicinal Duzentos e quarenta e segundo informações a madeira para essas obras já está sendo 

tirada, ressaltando que a gestão municipal tem atendido essas pequenas reivindicações, mas que 

são importantes para a comunidade placaense. Manifestou-se feliz pela retomada da obra do 

asfalto, pela empresa, já sendo colocado pinche, esperando que esse serviço possa ser concluído o 

mais breve possível, assim como a feira municipal e demais obras ao longo do município. Falou 

que tem andado na região, vendo que os serviços aos pouco estão acontecendo, como serviço de 

estrada vicinal que está chegando aos moradores, manifestando-se feliz por ter máquina na região 

da Vereadora Raimundinha, como na Vicinal Flamenguinho que estava em péssimas condições, 

sendo uma cobrança a menos e vê o povo satisfeito. Referiu sobre lista de inadimplentes com 

prestações de contas rejeitadas, ressaltando a responsabilidade ser grande para esta Casa, tendo 

muito o que fazer e como já foi falado, os vereadores sentem a ausência do jurídico desta Casa, 

pois precisam de um assessor que esteja presente, pois não sabem da parte jurídica, assim como 

também não sabem da parte contábil e precisam de um jurídico que esteja na ativa, que oriente 

para que não façam coisas erradas, achando que estão certos, registrando a presença do assessor 

jurídico, não sendo razão para não falar, mencionando que não podem exigir a presença constante 

do assessor, pois a Câmara não teria condições de pagar, porém disse que hoje se resolve muitas 

coisas por redes sociais e estão a Deus dará, sem saber a quem procurar. Mencionou que esta 

Casa tem uma Mesa Executiva, que precisa participar das decisões tomadas nesta Casa, o que não 

tem acontecido, ressaltando que a LOM e o Regimento Interno são bem claros sobre as funções da 

Mesa Executiva, não sendo somente para substituir quando um membro falta, mas tem direito de 

participar, esperando que após a sessão possam reunir para tratar de pautas e pendências que 

tem. Pediu a Deus uma semana abençoada e que possam encaminhar os problemas o mais rápido 

possível, devendo ir uma comissão de vereadores ao TCM, pois tiveram acesso a uma lista de 

prestações de contas rejeitadas e parte dessas contas serão votadas pela Câmara e precisam de 

orientação e nada melhor que reunião com o Presidente do TCM para saber que rumo tomar. 

Pediu a Deus que abençoe o retorno de cada um e uma ótima semana de trabalho a todos, e 

agradeceu. A seguir o Senhor Presidente falou que não precisa vereadores irem ao TCM buscar 

contas, tendo em vista que já estão a caminho de Placas, não tendo trazido porque não foi 

possível trazê-las de avião, tendo em vista a quantidade de volumes, necessitando a Mesa Diretora 

pautar e cada vereador fazer o que tem em mente, ressaltando não haver critério para coloca-las, 

como por ordem de ano, podendo colocar qualquer ano, até mesmo para dar desafogada nesta 

Casa, e passou a palavra ao Vereador Werles Santos Silva.  Este, na tribuna cumprimentou a Mesa 

Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Falou dos compromissos tratados na segunda-feira, 

mencionando que estiveram reunidos com os moradores da vicinal do Lama, quando ficou 

acertada reunião para quinta-feira, ocorrendo na vicinal, mencionando que estiveram na 

residência do ex-vereador Idnei e fizeram visitas na Vicinal, visitando pontos críticos, ponte e 
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ramais, destacando ser uma vicinal que é desvio para Santarém. Mencionou que após as visitas 

estiveram reunidos com o presidente da comunidade e moradores, quando a Senhora Prefeita 

esteve presente, acertando para que os compromissos sejam cumpridos. Mencionou ter estado na 

Vicinal Cinquenta e oito, que também está em situação crítica, devido há vários anos não ter sido 

realizado serviços no local, visitando pontos críticos e ramais, dizendo que são providências que 

devem estar cobrando, assim como são cobrados pelos moradores. Parabenizou a Vereadora 

Raimunda pelas máquinas estarem nas vicinais que tem muito cobrado, sendo importante quando 

um trabalho é feito, pois o vereador é cobrado por isso. Ressaltou a importância quando as 

comissões funcionam nesta Casa, destacando a Comissão Executiva e outras, as quais dificilmente 

vê funcionando, sendo importante seu funcionamento, pois facilita o trabalho desta Casa e divide 

tarefas. Informou ter acontecido no final de semana mais uma rodada do campeonato que está 

acontecendo na vicinal AVEPLA, parabenizando a associação por estar organizando um excelente 

campeonato e todas as equipes que passaram para a semifinal, destacando as equipes das 

associações. Agradeceu a todos presentes, desejando boas vindas, um ótimo dia e semana, e 

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

Vereadores e pessoas presentes. Cumprimentou o Pr. Arilton, da Serra-ES e que adquiriu 

propriedade na Vicinal Arrependido. Informou está sendo entregue as Carteiras de Trabalho, feitas 

na AAP e CEPLAC, mencionando que com o novo sistema ficou mais difícil a emissão desse 

documento, pois somente pode ser feito e entregue por pessoa credenciada, estando sendo 

entregue na CEPLAC devido a qualidade da internet. Informou ainda que as Carteiras de 

Identidade feitas nesta Casa, já estão sendo entregues e que a partir da presente data está sendo 

feita a Declaração de ITR. Informou mais ter estado em Altamira, juntamente com os Vereadores 

Raimundo e Evaldo, no INCRA, informando que todos os agricultores do município, seja posseiro, 

PA ou terras definitivas, deve fazer o CAR e o Gel-referenciamento de sua propriedade, 

esclarecendo que hoje para fazer a declaração de ITR é preciso autorização do Incra, sendo 

necessário que tenha esses dois documentos, sendo importante esse esclarecimento aos 

proprietários do município. Ressaltou ter divulgado em grupo apoio ao Deputado Federal Nilson 

Pinto-PSDB e foi criticado, dizendo apoiar porque fez compromisso com o município, no sentido 

de que se tivesse apoio em Placas, destinaria recurso, e como tem palavra irá apoiá-lo, pois 

destinou trezentos mil reais para custeio da saúde e cento e vinte cinco mil reais para trator com 

implemento agrícola, e assim como apoia esse Deputado, outros vereadores apoiam outros 

candidatos. Falou que muitas vezes pessoas dizem que vereadores estão querendo “pegar 

dinheiro”, dizendo que ajuda quem ajuda o município, sendo assim que se faz política de 

qualidade e acredita que os demais colegas estão no mesmo intuito, mas tem que respeitar a 

posição de cada um, lamentando pela classe está desmoralizada, seja vereador, Deputados, 

Governadores e demais níveis, porém disse que ainda existe respeito e caráter, dizendo que 

respeito cabe em todo lugar. Pediu ao engenheiro da Prefeitura que procure acompanhar melhor 

os projetos que estão sendo elaborados em Placas, destacando situação do asfalto que está sendo 

construído, pois vê situações que não concorda, pedindo que faça acompanhamento devido para 

que possa fazer dentro da regularidade, de acordo com o projeto, já que não teve acesso a este. 

Referente a situação do assessor jurídico disse que sabe das dificuldades, mas devendo afinar o 

diálogo para que possa funcionar, sugerindo criar grupo com os assessores para orientar os 

vereadores, ressaltando que era para ter projeto na pauta, mas não tem parecer devido a falta de 

acompanhamento desse técnico. Referiu sobre as precatórias do FUNDEB, mencionando ser do 
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conhecimento de todos o valor dos salários dos professores que estão defasados, porque tem uma 

boa parcela do FUNDEB que foi numa precatória e retirado do município, não só em Placas, mas 

todo o Estado e municípios do Brasil. Falou que de 1998 a 2006  noventa bilhões foi desviado para 

outros fins que era para ser investido no FUNDEB e hoje os municípios estão entrando com 

recurso para que resgate, mencionando que a educação no Brasil era para ter cinquenta e quatro 

bilhões de reais a mais para que pudesse ser investido em pagamento de professores e quarenta 

por cento em manutenção. Falou que os municípios, os professores perderam a capacidade 

salarial e muitas vezes os vereadores pagam o preço porque são obrigados a repartir o que vem 

para o município. Falou ainda que Placas tem direito de entrar no Supremo pedindo direito de 

repatriação, crendo que a Prefeita já deve ter feito isso e que já deve ter causa ganha no STF, 

precisando a classe sentar com os gestores e tomar direcionamento desse recurso, de como será 

investido, como deverá ser feito, porque se conseguir deve ser aplicado na área correta. Colocou-

se a disposição, e agradeceu. Adiante foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando 

cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Sr. 

Crésio, presidente do Conselho do FUNDEB e professores Edilson e Sidney, que hoje respondem 

pelo SINTEPP, subsede de Placas. Falou que assim como os demais vereadores, também andou no 

município, mas pouco, porque assume outro trabalho de oito horas por dia, ficando difícil para 

consolidar as duas ações, mas visitou, juntamente com a Vereadora Raimunda e acompanhada do 

Vereador Sandeney, com o apoio do Presidente desta Casa para discutir a situação da vicinal Santa 

Rosa e não só desta, tendo em vista que quando se fala na localidade da gente ou comunidade 

onde tem familiar ou propriedade fica a intenção de que cada um está “puxando sardinha para o 

seu prato”, dizendo não ser bem assim, mencionando ter solicitado ao Executivo o cronograma de 

planejamento das máquinas da infraestrutura para que não houvesse isso, ressaltando saber que 

há prioridades e no governo não é diferente, não obtendo ainda, mas é preciso que esta Casa 

solicite, questionando como pode o governo municipal atuar sem planejamento nas diversas 

áreas, dizendo que devem andar por esse caminho para saber onde está mais crítico, dizendo que 

não pode cobrar somente a estrada da Vicinal Santa Rosa e quando estiver pronta parabenizar o 

Executivo, ressaltando ter conhecimento de algumas vicinais que estão em situação de calamidade 

pública, como Ângelo, Dez norte e Sul, Macanã e Planalto, dizendo conhecer todas as vicinais, 

sendo preciso que esta Casa solicite esse planejamento, que converse sobre isso, pois os poucos 

dias que está nesta Casa percebe que “estamos desacostumados”. Referiu sobre o transporte 

escolar, sobre a situação de um jovem especial que estuda no Macanã e tem deficiências 

múltiplas, tendo-lhe dito que é muito difícil, pois ainda não andou de transporte escolar este ano, 

vindo de moto, dizendo que dói quando vê um jovem querendo vencer e o poder público, os 

vereadores não fazem seu papel de fiscalizar, questionando qual é o papel do Vereador, tendo se 

sentido culpada, pois é fiscal duas vezes, pois além de vereadora, faz parte do Conselho do 

FUNDEB. Relatou que fizeram festinha dos pais na Escola Ana Faleiro nessa semana, dizendo da 

dificuldade que é trabalhar numa escola que não tem uma dependência física, ressaltando que a 

disciplina de educação física é uma das mais difíceis de se trabalhar naquela escola porque quem 

não aguenta sol não pode ir para o local, mencionando que a atual professora de educação física 

está grávida, próximo de dar à luz, imaginando como é dar aula uma e meia da tarde ou próximo 

do meio dia, sendo muito difícil. Ressaltou que o povo está com nojo da política e com razão, pois 

as coisas funcionam muito lentamente, não sendo possível aguentar tanto descaso. Referiu sobre 

os precatórios, colocado pelo Vereador Denilson, informando que no Estado do Pará já é causa 
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ganha; a lei que regulamenta essa situação é a do FUNDEB, porém tem muita coisa que é omisso 

na Lei, assim como o Supremo e precisa sentar para dialogar, dizendo que no mais tardar até o 

próximo ano poderá sair para nosso município, mencionando que conversando com o Dr. Almir, 

de Belém, que acompanha a situação em todo o Estado, este garantiu ser causa ganha nos 

municípios, no entanto, todos precisam passar por um sorteio, devendo torcer para que o nosso 

seja sorteado o quanto antes e passe por esta Casa para que possam discutir a altura dos direitos 

da categoria. Lembrou aos vereadores que as Emendas a Lei 264 foi entregue nesta Casa, 

precisando dialogar a respeito. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna 

o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora, 

servidores, Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou o SINTEPP, na pessoa do Professor 

Edilson, que desenvolveu um trabalho de ajuda aos professores de Alenquer, que estão há quatro 

meses em greve, contribuindo com cestas básicas, ajudando os professores que estão em situação 

difícil, parabenizando todos que contribuíram e ao mesmo tempo lamentando pela situação. 

Mencionou ter sido a última semana bastante corrida, começando campanha política e os 

vereadores com o papel de contribuir para a democracia brasileira, estado e município, pois faz 

parte do processo político e não podem abster-se, mas mostrar seus candidatos, assim como o 

Vereador Denilson e Raimundo que irão apoiar o Deputado Federal Nilson Pinto, parabenizando-

os. Mencionou que na terça-feira as Vereadoras Raimunda e Edna tiveram compromisso na Vicinal 

Santa Rosa e não quis intervir, tendo um compromisso no Macanã com os moradores, a respeito 

do transporte escolar, observando que a escola polo do Lote Dez por duas semanas não teve aula 

por falta de transporte. Falou que as obras estão acontecendo, são praças e quadras, mas algumas 

situações pequenas estão sendo mascaradas e que os vereadores são culpados e o secretário 

deixa a desejar em muitos pontos, beneficiando algumas situações, mas o transporte escolar ficou 

naquele polo quinze dias sem transportar os alunos, funcionando na presente data, dizendo ser 

inadmissível enquanto vereador ficar puxando a sardinha para o “nosso lado” enquanto  essas 

situações estão acontecendo, imaginando como acontece na região do Cachoeirinha e Sombra 

Santa, por onde o Vereadores Gilberto e Evaldo estão sempre por lá, alunos com dez, vinte, trinta 

dias sem aula e muitas vezes ficam calados diante dessa situação por causa de um serviço de 

trator, sendo parceiro até o momento em que está sendo beneficiado. Falou que se está fazendo 

coisa certa, aplaude, mas se fazendo coisa errada deve falar, dizendo que a Secretaria de Educação 

está deixando a desejar no transporte escolar, sendo prova, pois percorreu toda a vila do Macanã 

a pé e moradores já disseram que pediram para que os alunos que foram transferidos para a Vila 

do Dez, retorne, pois a Vila do Macanã está ficando abandonada, pois não tem nenhum benefício, 

assim como não teve na gestão anterior. Falou ser inadmissível um polo como o Lote Dez passar 

quinze dias sem aula por falta de transporte escolar, registrando suas criticas a Secretaria de 

educação, ao Governo Municipal que está mascarando algumas coisas e vereadores sendo 

coniventes. Referiu sobre o desporto e lazer, tendo feito visita a Vicinal da Sessenta na quarta, 

sexta e sábado, sendo que neste ultimo dia estiveram ainda o Vereador Werles e o Vice-Prefeito 

Beto Dantas, apenas visitando a população, dizendo que não se tocou em política, pois muitas 

vezes fica com vergonha porque muitos já pensam ser ano de eleição e já foram pedir voto, não 

apresentando nenhum candidato. Parabenizou em nome da Vereadora Raimunda os 

organizadores da copa Lote Dez de futsal, parabenizando a equipe do Macanã que ganhou da 

equipe do Lote Dez, sendo uma excelente final, tendo o prazer de coordenar o evento, particular, 

mas que beneficiou a comunidade e região, sentindo-se gratificado, mencionando que o 
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Secretário de Esporte esteve entregando alguns troféus, parabenizando a comunidade e equipe do 

Macanã que foi campeã, ressaltando ser bom contribuir com o esporte, com crianças, 

adolescentes e jovens. Mencionou que na área do esporte e laser aconteceu as quartas de final do 

campeonato da AVEPLA, convidando  todos para prestigiar no próximo final de semana seis 

grandes jogos, estando contribuindo quanto sócio. Transmitiu convite para no próximo dia vinte e 

cinco se fazer presente na final da copa do Moura, categoria futsal, lamentando por situação 

ocorrida, mencionando nunca ter visto uma briga no esporte placaense como presenciou nessa 

comunidade, tendo começado dentro da quadra e continuado do lado de fora, lamentando por 

pessoas que contribuem negativamente para o esporte, pois é totalmente contrário a isso. 

Referiu, assim como outros, a respeito da assessoria jurídica, sendo um ano de muito trabalho 

com relação a Lei Orgânica e Regimento Interno, mas que os vereadores também são culpados por 

estarem muito preocupados percorrendo o município buscando alianças e não estão fazendo o 

trabalho interno, mas gostaria que ao menos respondesse as mensagens dos vereadores, pois tem 

demandas conjuntas e também particulares, em situações pequenas que a assessoria jurídica 

pode contribuir. Referindo-se ao trabalho das engenheiras do município, lamentou, pois como 

desportistas conhecem as delimitações das quadras de futsal e campo de futebol, no entanto, a 

Prefeita que está buscando recursos de todas as áreas deixa a desejar por não procurar pessoas 

que conheçam da situação, destacando emenda no valor de quinhentos mil reais para uma quadra 

de futsal para o Bairro Alto Pará, mencionando terem conseguido recurso através da Caixa 

Econômica Federal para o campo de futebol, dizendo que juntamente com o Vereador Werles e 

Vice-Prefeito Beto, como desportistas, se até o final do mandato não colocar um campo de futebol 

dentro da cidade podem abandonar o ciclo da política. Enfatizou que a emenda de quinhentos mil 

reais e a quadra projetada em Belém tem o tamanho de quinze por trinta, quando conhecem que 

deve ser vinte por quarenta, se omitindo as vezes para que o município seja beneficiado, mesmo 

que com uma quadra pequena, lamentando pelo executivo não procurar pessoas que tem 

conhecimento, mencionando que entregaram o projeto da quadra e do campo de futebol muito 

bem feito, pois tem a prática do dia-a-dia, registrando sua crítica a essa situação. Agradeceu a 

paciência de todos em ouvi-lo. Desejou a todos presentes uma semana cheia de gloria e de 

trabalho, e agradeceu a oportunidade. Após manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador 

Gilberto Matias Rodrigues, cumprimentando as pessoas que chegaram após a abertura dos 

trabalhos. Desculpou-se por não ter estado na última sessão, tendo acompanhado sua esposa que 

passou por uma cirurgia pequena, porém delicada. Referiu sobre emenda do Deputado Eraldo, 

mencionada pelo Vereador José Sandeney, no valor de quinhentos mil reais e outra de seiscentos 

e cinquenta mil, citando que no que tange a esta última ficou pouco chateado, porque foi definido 

pela Prefeita para construção de quadra e praça e a emenda foi colocada em dinheiro e tinha 

pedido para fazer uma quadra e a escola do Novo Paraíso, pois é a única vila do município que não 

tem escola, funcionando em casas de madeira, tem bastante alunos naquela comunidade e a 

população cobra bastante essa situação, dizendo que se vier outras, quem sabe poderá ser 

direcionada para construção daquela escola. Desculpou-se por não estar acompanhando reuniões, 

inaugurações, como vê nas redes sociais os vereadores participando, devido a problemas pessoais, 

mencionando que esteve no Galvão e no Cento e cinquenta e sete, vicinais que foram concluídas. 

Falou que as vezes pegam pesado em seus discursos, o que não significa que quer o mal do 

município, mas porque quer vê a alegria da população, como dos moradores dessas vicinais, 

convidando vereadores para comemoração na Vicinal Codó, onde as máquinas só faziam um 
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pequeno trecho e nesta vez fez toda a vicinal e alguns galhos. Convidou toda população presente 

para torneio na sua comunidade no próximo domingo. Pediu aos vereadores que após a Sessão 

possam se reunir para conversar sobre algumas decisões que precisam ser tomadas. Manifestou 

contentamento pela primeira vez neste ano que todas as cadeiras estão ocupadas pelos 

vereadores, demonstrando que as decisões serão tomadas por onze vereadores. Falou que as 

eleições estão aí, pedindo aos senhores vereadores que faça valer a democracia, mas que não 

interfira no trabalho desta Casa, pois cada qual tem seus candidatos e a eleição passa e 

permanecerão até do dia trinta e um de dezembro de 2020. Falou que todos são cabos eleitorais, 

mas devem fazer de maneira respeitosa, pois a maior virtude do cidadão é respeitar o seu 

semelhante e na política, o seu adversário. Após passou-se a Ordem do dia, passando a 

apresentação do Projeto de Lei nº 263/2018, que “Dispõe sobre a criação do Departamento de 

Água e Esgoto; criação e implantação da Tarifa dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água 

Potável, no âmbito do Município de Placas, e dá outras disposições”. O Senhor presidente 

observou que esse projeto é o mesmo que veio anteriormente e foi devolvido a pedido do Poder 

Executivo. Informou que depois de lido será encaminhado as comissões competentes e cada 

vereador analisa, lembrando que anteriormente os vereadores solicitaram algumas mudanças, 

não sabendo se foram incluídas, pois não pode ler o projeto ainda. O vereador Denilson Rodrigues 

propôs  que seja encaminhado às comissões, sem a leitura integral, tendo em vista ser o mesmo 

projeto, com o que concordou o vereador Marcione, fazendo a leitura do encaminhamento e 

justificativa. Após o Senhor Presidente determinou encaminhamento para as comissões 

competentes e o primeiro secretário apresentou Convite para Audiência Pública para discutir 

propostas que subsidiarão a proposta LOA 2019, que acontecerá em Santarém e outros 

municípios, conforme cronograma; e oficio da Caixa Econômica Federal informando sobre 

celebração de Contrato entre Caixa e Município de Placas para o esporte no valor de trezentos e 

noventa mil reais. O Senhor Presidente encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça 

Requerimento nº 025/2018, de proposição da Vereadora Edna Silva Santos que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Educação, providências no sentido de reformar a quadra 

da Escola Professora Ana Faleiro no Bairro São Francisco, nesta cidade. Em seguida o José 

Sandeney manifestou indignação, pois vereadores fizeram mapeamento das quadras do 

município, Vilas e cidade e emenda do Deputado Eraldo no valor de seiscentos e cinquenta mil 

reais para ser empenhado no que a Prefeita quisesse, empenhando uma quadra e uma praça, 

dizendo que são várias praças na cidade, uma em cima da outra, enquanto há várias quadras no 

município para serem reformadas e construídas; da mesma forma que o Deputado do SD colocou 

trezentos e cinquenta mil e foi pago folha de funcionários e contas da secretaria de saúde, dizendo 

ficar indignado com políticas públicas que ficam somente ali dentro e não vai para discussão entre 

a comunidade. O Senhor presidente concordou com as colocações, pois quem sabe da realidade 

são as pessoas que residem no município. Colocou em votação, uma a uma, as atas das 16ª, 17ª, 

18ª e 19ª sessões ordinárias. Todas aprovadas por unanimidade. Lembrou aos vereadores de 

reunião com assessor jurídico para tirar alguns encaminhamentos, e 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. ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
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