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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos vinte sete 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 apreciar Requerimento e tratar 

assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Werles Santos Silva-

SD – Presidente em exercício, Vereador José Sandeney Marques Monteiro-DEM – Vice-presidente 

em exercício e Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC – Primeira Secretária em 

exercício. Presentes a Vereadora Edna Silva Santos- PT e Vereadores Nelson Fetisch-SD e Vilmar 

Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Agradeceu 

a Deus por mais esse dia. Apresentou a pauta da sessão. Agradeceu as pessoas presentes. Realizou 

inscrição para uso da tribuna, concedendo a palavra a Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues. Esta cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a 

Deus pela oportunidade de estar presente. Disse que ainda continua com a batalha, o diálogo e 

discussão de sempre, pois quando vem a esta Casa os discursos são quase que parecidos, estradas 

vicinais e máquinas, ressaltando que tem uma máquina na Vicinal Dez norte e precisa de suporte, 

estando mais uma vez reivindicando e cobrando para que seja atendido e volte a contemplar os 

moradores, uma vez que precisa de estradas vicinais, saúde e educação e os agricultores precisam 

desse suporte, dessa sensibilidade, que é o trafegar, que é o ir e vir. Mencionou ter estado na 

vicinal do Codó, região do Novo Paraiso, onde aconteceu programação muito bonita, ressaltando 

ser um povo hospitaleiro, que os receberam muito bem, agradecendo o pessoal da região pelo 

convite, pela receptividade, ressaltando a felicidade desses moradores por terem uma estrada 

vicinal recuperada, o que há anos não tinha, o que é direito e dever de todos ter essa 

acessibilidade, sabendo agradecer e as vezes se contentar com tão pouco, o que é muito para eles. 

Ressaltou que na oportunidade aconteceu a entrega de ambulância que é muito importante para 

o pessoal do Novo Paraíso, uma vez que fica tão distante da sede do município e precisa desse 

transporte. Parabenizou o Presidente desta Casa, Vereador Gilberto pela programação de sua 

comunidade, o que já é tradição, festa muito bonita, onde todos participaram, se divertiram, os 

esportistas festejaram, demonstrando que ainda é possível se reunir e se divertir com sabedoria e 

inteligência e de forma saudável. Desejou uma excelente semana a todos, parabenizando as 

pessoas que vieram prestigiar os trabalhos desta Casa, dizendo ficar triste quando há cadeiras 

vazias, mas estamos firmes e fortes para a cada dia sentar, discutir e reunir, sendo possível fazer 

algo melhor por todos nós. Desejou uma excelente semana a todos, e agradeceu. A seguir foi a 

tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e 

pessoas presentes. Falou que observando, acompanhando e visitando as pessoas essa semana e 

trabalhando numa escola, onde além de atender como coordenação pedagógica, também é vista 

como vereadora, dobrando a responsabilidade, e as pessoas já vê isso como forma de cobrança, 

com o que concorda e lhe procura. Falou que observando os movimentos de políticos e de ação 

política ocorridos no município, parabenizou, mas também fez crítica construtiva, dizendo que é 

preciso olhar mais pela educação, mencionando está num ambiente educativo e tem percebido 

que as ações do governo estão a todo vapor, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo, a 

educação parece estar um pouco esquecida, não criticando apenas o Secretário, pois sabe de seu 

papel fundamental e competência que tem, mas também sabe da dimensão dos problemas que 

tem na educação e que muitas vezes por ser tão difícil de dialogar, de resolver, termina deixando 
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no anonimato, apelando, dizendo que seria muito hipócrita se falasse apenas dos problemas, pois 

o governo tem suas ações, parabenizando por isso, citando que a saúde comemorou em uma festa 

ímpar, com o apoio do Vereador Werles e demais colegas vereadores, principalmente do partido 

Solidariedade, mas não poderia deixar de registrar, que ao mesmo tempo em que está 

caminhando a todo vapor um lado, é preciso discutir os problemas da educação na sua essência, 

tendo certeza que é preciso olhar mais para a educação. Lembrou que na ultima sessão, o 

Vereador José Sandeney usando a tribuna relatou isso, pois enquanto se constrói uma praça, 

enquanto se constrói isso ou aquilo, uma quadra poliesportiva de uma escola ou uma outra ação 

dentro da educação que é urgente deixa de acontecer, quando sabe que nesta Casa já houve uma 

redução salarial e um projeto de lei que se discutia investir na educação, não sendo necessário 

mais discutir os métodos e como foi feito, mas se feito para resolver os problemas, tanto da parte 

física, quanto da valorização do servidor é hora de olhar para esse lado, dizendo que se 

trabalhassem dentro de uma sala de aula veriam quanta carência existe, sendo seu apelo, colocar 

os pés no chão e discutir toda a problemática da educação, dos alunos, transporte escolar e todo o 

acompanhamento que precisa, e agradeceu a oportunidade. Adiante o senhor Presidente 

agradeceu a presença de pessoas que chegaram neste momento, registrando a ausência do 

Presidente, primeiro e segundo secretários e passou a palavra ao Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro. Na tribuna agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta casa 

dialogando, passando um pouco da agenda de vereador, que esteve durante a semana 

percorrendo o município, ouvindo as demandas da população placaense. Cumprimentou a Mesa 

Diretora, vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas. Informou ter estado no último 

sábado em reunião na comunidade Ouro Verde, onde estavam lideranças da igreja católica e 

lideranças esportivas para um grande evento que começará no dia quinze de setembro naquela 

comunidade, tendo gostado da ideia da comunidade, pela forma que dividiram os grupos entre 

pessoal da igreja católica e equipes esportivas, ação que beneficia e privilegia e faz com que não 

paremos de buscar cada vez mais e almejar um trabalho que beneficie o próximo e não a si 

mesmo, pois quando faz um trabalho que beneficia a si mesmo fica complicado, enquanto 

vereador contribuir, mas quando envolve escola, igreja e comunidade o significado é maior, 

parabenizando os organizadores e informando que no próximo dia quinze estará se iniciando esse 

evento. Falou que na reunião foi discutido as demandas da região, que é carente, assim como 

Sombra Santa e Novo Paraíso, dizendo que essa é uma região que quase não visita, mas esteve, 

ouvindo a população, anotando para que possa trazer e o que puder resolver, que se faça, caso 

contrário o que não puder passará ao Executivo para as providências. Mencionou que no período 

da tarde esteve na Vicinal do Codó comemorando a recuperação da Vicinal, realizada juntamente 

com o Henrique da HP, presidente desta Casa e Prefeita Raquel Brandão, sendo um evento muito 

bom na casa do morador da vicinal Lió e na sequencia foi entregue ambulância para a região do 

Novo Paraíso, região que necessita muito, sendo ações do Executivo que beneficia cada vez mais o 

cidadão placaense na região do Sombra Santa e Comunidade Novo Paraíso, parabenizando a 

Prefeita Municipal pelas demandas que estão atendendo. Conforme mencionando na sessão 

passada e referido pela vereador Edna, falou que tem muitas coisas acontecendo, parabenizando 

o Poder Executivo na pessoa da Senhora Prefeita, mas tem coisas pequenas que estão ao alcance 

da população, dos vereadores, do Executivo, mencionando que patrol parada em vicinal por cinco 

dias, não por falta de combustível, mas porque necessita de outras máquinas que no momento 

não estão disponíveis. Falou que uma patrol nova faz cerca de três quilômetros ao dia, fazendo em 
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média dez a quinze quilômetros por semana, mas como dito existem coisas pequenas que devem 

ser trabalhadas dentro do governo para que alcance o mais rápido possível a população,  sendo as 

obras de fundamental importância como a feira  municipal, o canteiro de obras que está a todo 

vapor, mas as ações do dia, da semana, da quinzena, mensal, do executivo e Legislativo faz a 

diferença em cada um presente nesta Casa e são essas ações que devem ser valorizadas mais e 

mais. Em nome da Associação AVEPLA convidou todas as pessoas presentes e população 

placaense para final da Copa AVEPLA de Futebol Society nas categorias feminino, máster e 

principal que acontecerá no próximo dia primeiro, quando haverá amistosos entre as equipes de 

Fordilândia e Brasil Novo contra os atletas da AVEPLA que não estão na final, durante o dia, e a 

noite os jogos das finais, esperando que seja um evento brilhante, assim como foi a copa do 

Moura na vicinal da Sessenta, lamentando por mais uma vez ter havido confusão, mas a policia 

militar estava presente e conteve a situação e os que iniciaram a confusão foram retirados do local 

e o evento prosseguiu muito bem. Parabenizou a Senhora Prefeita pelo evento ocorrido na última 

sexta-feira quando foi entregue oficialmente uma ambulância do Deputado Estadual Ilton Aguiar, 

que já estava rodando no município desde o ano passado e outras duas ambulâncias novas e três 

patrulhas mecanizadas, uma do Deputado Federal Chapadinha, uma do Deputado Federal 

Wladimir Costa e outra do Deputado Estadual Marcio Miranda – DEM, este, candidato a 

Governador do Estado. Parabenizou o Presidente da Câmara por ter recebido uma dessas 

patrulhas no domingo na vicinal do Nonato em nome do Deputado Estadual Eraldo Pimenta, 

dizendo ficar incógnita, pois se essas três patrulhas foram entregues ao município pelos três 

Deputados referidos e uma delas foi entregue em nome do Deputado Eraldo, lamentou, porém 

parabenizando o poder Executivo Municipal pelas obras e conquistas que são valiosas para a 

população placaense, no entanto, disse ter sido entregue essa patrulha em nome desse deputado 

que não tem nada a ver, entregue na vicinal do Nonato para a associação que contemplará seis 

vicinais, parabenizando o Poder Executivo e o Senhor Gilberto Matias, esperando que os 

moradores das vicinais Pulu, Mirasselva, Nonato, Poeirinha, Ângelo e São Paulo façam bom 

proveito dessa máquina, ressaltando que ao todo são seis ou sete patrulhas mecanizadas, o que é 

bom para o município e para o produtor rural. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Desejou uma 

excelente semana a todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir passou o Senhor Presidente em 

exercício, Vereador Werles Santos Silva, a presidência ao vice-presidente em exercício e foi a 

tribuna, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a 

Deus pela oportunidade e dia de trabalho com saúde. Referiu sobre carreata que aconteceu na 

última sexta-feira, quando foram entregues três ambulâncias, três patrulhas agrícola, lembrando 

que outra, a quarta, já se encontra na região do Sombra Santa, entregue para uma associação, 

dois carros, sendo um para a Assistência Social e outro para o Conselho Tutelar e motos e viatura 

para polícia, dizendo ser uma grande conquista e fruto de trabalho, dizendo que não importa de 

onde veio, mas que irá beneficiar a população do município. Parabenizou o município pelas quatro 

patrulhas, pois irá melhorar a agricultura, sendo uma vinda do Deputado Marcio Miranda 

entregue para a associação Lagoa Grande, na Comunidade Nova Redenção, onde esteve presente 

em grande festa que já é tradição acontecendo sempre no mês de agosto. Ressaltou que a 

patrulha foi entregue, dizendo que não importa de onde veio, mas deve-se divulgar o nome da 

pessoa que contribuiu, que ajudou o município, caso contrário desmotiva a própria pessoa a 

mandar emendas ao município, ressaltando ter a patrulha sido entregue em nome de outro 

deputado, devendo ser divulgado de forma correta, da pessoa que realmente beneficiou o 
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município, pois as quatro patrulhas que vieram para o município todos têm conhecimento de onde 

veio, parabenizando os moradores de seis vicinais que serão beneficiadas, melhorando a 

agricultura. Falou que foram várias conquistas para a saúde, agricultura, segurança, devendo saber 

usar, pois é fruto de trabalho de todos que se encontram na gestão, pois cada um que os elegeram 

para estar brigando pelo direito de cada cidadão. Disse acreditar que muitas conquistas ainda 

virão para este governo, parabenizando por grandes obras que estão acontecendo como mercado 

municipal, asfalto e praça ao lado da escola Almirzinho. Referente a área do esporte, na qual atua 

como jogador, disse ser uma área que envolve todo o município, pois a grande população gosta 

muito, devendo pensar em estrutura para o município, pois o campo se acabou, falta um ginásio e 

uma quadra coberta, de modo que para jogar futebol, joga nas vicinais ou nas associações que faz 

parte. Parabenizou a associação AVEPLA pelo grande campeonato que vem acontecendo há quase 

dois meses, parabenizando as equipes que participaram e estão na grande final, convidando todos 

para participar dessa grande festa. Enfatizou ter muita coisa acontecendo no município, tendo 

sido esforço de cada um, de lutar, brigar com Deputado de cada partido, parabenizando a Prefeita 

Municipal pelo esforço em busca desses benefícios, dizendo que não devemos brigar somente 

pelo esporte e agricultura, mas de forma geral como educação, ressaltando a problemática do 

transporte escolar, as estradas vicinais que é anseio do agricultor ter uma estrada de qualidade, 

ressaltando que o transporte fica de semana sem rodar em virtude da situação das estradas e 

quem perde são os moradores das vicinais e os vereadores, como fiscais, estarão bem se a estrada 

estiver boa e isso não é satisfazer somente os anseios dos vereadores e do Executivo, mas estará 

resolvendo os problemas de cada vereador que reside neste município. Agradeceu a todas as 

pessoas presentes, pois são fiscais dos vereadores e ajudam nas cobranças, ajudando para que 

possam continuar buscando soluções para o município. Agradeceu, retornando a presidência. 

Após passou-se a Ordem do dia, passando a apreciação de 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. A Relatora da Comissão de Constituição e Justiça, 

vereadora Raimunda Silva Santos, apresentou Parecer favorável a tramitação do requerimento. 

Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A 

vereadora Edna Silva Santos apresentou e defendeu seu requerimento, na tribuna. Colocado em 

discussão o Requerimento. Manifestaram-se favoráveis os vereadores Nelson, Raimunda, Werles e 

José Sandeney. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o Senhor Presidente 

apresentou Requerimento de João Martins Filho, vice-presidente da Igreja Evangelica Assembleia 

de Deus – COMIADEPA, com sede à Rua José Rodrigues, nº 16, Centro, inscrita no CNPJ nº 

05.086.856/0000-45, nesta cidade de Placas – Pa, requerendo o espaço na tribuna, no decorrer da 

Sessão Ordinária do dia 27/08/2018 para expor projeto denominado Ataque Total, que acontecerá 

no dia 15 de setembro de 2018, nesta cidade e ao mesmo tempo solicitar parceria do Poder 

Legislativo Municipal, consultando os senhores Vereadores que se manifestaram favoráveis. Na 

tribuna o Senhor João Martins Filho cumprimentou Vereadores e pessoas presentes com um bom 

dia na paz de Cristo Jesus. Agradeceu os senhores Edis por ceder a tribuna para expor projeto que 

acontecerá no próximo dia quinze de setembro de 2018. Falou que por ser um projeto que não se 

restringe a entidade, mas todo o município e população de todas faixas etárias, achou por bem 

solicitar a tribuna desta Casa para expor e ser divulgado pelos edis e membros da sociedade. 

Enfatizou ser um projeto da Assembleia de Deus, que tem como pastor presidente, o PR Elquias 



181 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 21ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

Lima. Apresentou as atividades que serão oferecidas a população neste data, convidando 

vereadores a visitarem os trabalhos. Informou que os serviços serão gratuitos a população; e que 

virá uma equipe de profissionais de Santarém para atendimento e trabalho de evangelismo e a 

conclusão será com grande cruzada evangelística na cidade ao ar livre, convidando a todos 

vereadores e população presente para participar. Informou ainda que esse projeto é realizado 

através da secretaria de missões; e que irá trazer uma equipe de Santarém, de aproximadamente 

sessenta pessoas e por se tratar de um projeto social veio solicitar parceria do poder legislativo, 

naquilo que os senhores ou a Casa puder somar nesse evento, o que será abraçado com muito 

carinho e ficarão gratos. Ressaltou que não dirá o que precisa, citando que esse trabalho já foi 

feito na cidade e na época a casa cedeu orientação jurídica, ressaltando que pretendem oferecer 

aconselhamento jurídico, consultas médicas e outros serviços que ainda estão pleiteando. Falou 

que a igreja, independente de títulos, tem papel fundamental e trabalho social na sociedade. 

Deixou ao critério dos senhores vereadores a possibilidade de parceria e a forma que viria. 

Agradeceu mais uma vez a oportunidade e a confiança em ceder a tribuna para expor esse 

projeto. Pediu que Deus abençoe cada família desse município, e agradeceu a oportunidade. Após 

o Senhor Presidente mencionou que irão reunir, repassar as informações para os que não estão 

presentes e vê no que pode contribuir. Registrou a presença do Vice-Prefeito Beto Dantas nesta 

Casa e reunião com o Deputado Wlad na última sexta-feira na AAP. Solicitou aos Vereadores para 

permanecer para reunião com moradores do Panorama, 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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