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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos três dias do mês de setembro 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 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 Denilson Rodrigues 

Amorim-PSDB – primeiro secretário. Presentes os Vereadores Edna Silva Santos- PT, José 

Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD e Vilmar 

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

Apresentou a ordem do dia. Cumprimentou as pessoas presentes. Pediu um minuto de silencio em 

memória do Senhor Claudir, falecido na noite passada de maneira trágica. Após realizou inscrição 

para uso da tribuna, concedendo a palavra ao Vereador Werles Santos Silva. Na tribuna 

cumprimentou a mesa diretora, vereadores e pessoas presentes. agradeceu a Deus por mais esse 

dia de trabalho e desejou que dias melhores possam vir para todos. Parabenizou o Vereador 

Vilmar pela festa ocorrida na última sexta-feira na vicinal Arrependido pela recuperação de 

estrada e duas pontes, obra realizada em parceria com o PDRSXingu, que beneficiou os moradores 

daquela localidade, considerando que quando a estrada se encontra danificada dificulta a retirada 

da produção. Parabenizou ainda a associação AVEPLA que realizou grande evento, ressaltando que 

o Vereador José Sandeney faz parte da comissão organizadora de campeonato que vinha 

acontecendo há cerca de dois meses e no ultimo sábado aconteceu as finais, parabenizando as 

equipes campeãs nas categorias feminina: As novinhas; máster: AVEPLA; e Principal: Lote Dez, e 

todos os times que participaram, parabenizando o vereador José Sandeney pelo empenho. 

Parabenizou mais a equipe União Rodrigues que se sagrou campeã em campeonato no município 

de Uruará. Registrou ter estado na última sexta-feira em nossa cidade o Deputado Nilson Pinto, 

tendo participado à convite dos Vereadores Denilson e Raimundo de reunião, quando este falou 

de suas propostas e emendas que já vieram para o município e que vem ajudando a 

administração, sendo emenda no valor de trezentos reais para custeio na área da saúde, 

ressaltando a importância quando Deputados investem no município. Registrou ainda visita a 

cidade do Secretário de Transportes do Estado quando falou de suas obras no município, sendo 

nove pontes, das quais seis já foram construídas, destacando que uma dessas foi inaugurada na 

vicinal do Vereador Vilmar (Arrependido), esperando que outras obras possam acontecer no 

município. Lamentou casos de violência acontecendo no município há tempos e na noite passada 

mais um, devendo tomar providências, pois várias situações já aconteceram. Agradeceu as 

pessoas presentes, destacando o presidente do SINTEPP, Edilson e do Presidente da Comunidade 

Lagoa Grande, desejando boas vindas. Agradeceu a Deus e a oportunidade. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Registrou sentimentos a família enlutada do Senhor Claudir Cloth, falando do quanto a população 

está a mercê da violência, lamentando o fato ocorrido e ressaltando o quanto a segurança é 

fundamental para o cidadão, mencionando que o fato acontece e não se sabe quem praticou, um 

cidadão morreu e os bandidos estão soltos,  aguardando para fazer novas vítimas, dizendo que 

esse problema é geral, porém Placas é um lugar muito pequeno para tais acontecimentos e a 

sociedade precisa ajudar, as autoridades tem que vê com carinho, lamentando. Parabenizou a 

prefeita pelo engajamento em prol de obras que tem vindo e estradas vicinais, mencionando que 
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no dia anterior esteve com ela na vicinal Alagado, acompanhando os serviços que estão sendo 

feitos, destacando obras que estão sendo feitas como ginásio, asfalto, praças, creches, sendo 

várias obras de impacto social, porém ressaltou que somente vieram para o município porque a 

Prefeita está engajada em buscar recursos, estando o município devidamente regularizado. 

Referiu sobre vários deputados empenhados, repassando emendas, parabenizando o Deputado 

Eraldo Pimenta-MDB, apoiando, pois apoia o município, trabalha pelo coletivo, pela sociedade, 

para que Placas tenha melhores dias, razão pela qual apoia esse deputado, pelo que tem feito pelo 

município. Manifestou apoio ao candidato a Deputado Federal Nilson Pinto - PSDB porque antes 

de vir ao município já ajudou, destinando trezentos mil para a saúde e trator com implemento 

agrícola, sendo Deputado Federal há cinco mandatos, buscando o sexto, tendo sido na eleição 

passada o segundo mais votado no Estado do Pará. Disse que quer um representante que olhe 

pelo município para que possa colocar recursos, devendo retribuir as pessoas que tem investido 

no município para que possa continuar investindo. Disse ser uma pessoa honrada, que foi 

secretário de estado e hoje Deputado Federal, atuante e esteve visitando Placas, destacando 

outros deputados que também ajudaram como Priante e outros. Enfatizou que apoia quem ajuda, 

pedindo que possam ajudar pessoas que tem compromisso com o município. Informou que está 

sendo feita a Declaração ITR até 30/09/2018, devendo fazer no período para que não fique 

passível de multa, ressaltando que agora para fazer o cadastro do imóvel na Receita precisa de 

autorização do INCRA. Informou está programando viagem a Belém, não sendo possível ir na 

semana anterior em virtude da vinda do Deputado a cidade. Registrou a ausência do Vereador 

Raimundo Ribeiro, em virtude de está acompanhando um primo que quebrou o braço a cidade de 

Santarém. Informou que o Governador estará em Uruará na presente data quando inaugurará 

obras, como a Escola Melvin Jones. Agradeceu as pessoas que estão olhando por nossa região, não 

somente agora, mas investindo há um, dois anos, porque sabem que aqui tem gente eleitora. 

Mencionou que na viagem a Belém irá a CELPA verificar situação de energias nas vicinais Planalto, 

São Paulo, Sessenta, Duzentos e quarenta norte, Alagado e Arrependido, tendo o Deputado ficado 

de marcar audiência e acompanhá-los, dizendo que precisam de representante de autoridade. 

Agradeceu pessoal do Pulu que participaram de reuniões, ressaltando ter o Secretário de 

Transporte declarado que será feito ampliação de PA que vai atingir o município de Placas e 

provavelmente passará pela vicinal do Pulu, mencionando ter estado, assim como a Prefeita 

Municipal, engajada nessa situação. Falou que Vereador não tem andado muito, pois a situação 

financeira não é fácil e só o vereador sabe o que tem feito para dar conta do trabalho de 

fiscalização. Falou que as coisas estão saindo e tem parcela do Legislativo, dos vereadores, pois 

sem vereador o Deputado não investe no município. Manifestou gratidão a Deus por tudo que 

vem acontecendo. Desejou bom dia a todas as pessoas presentes, e agradeceu. Adiante foi a 

tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Lamentou acontecimento com amigo, dizendo que a segurança tem que agir mais com 

os bandidos e olhar com mais carinho para nossa comunidade. Agradeceu a prefeita, o Presidente 

da Câmara e vereadores que estiveram na Vicinal Arrependido em inauguração de ponte, reforma 

de outra e recuperação de estrada vicinal, agradecendo todos que estiveram presentes, 

mencionando que todos vereadores tem participação nesse trabalho, pois colaborou votando 

favorável aos seus pedidos, agradecendo as meninas da Câmara que ajudaram a servir e 

desculpou-se caso alguém não tenha sido bem atendido. Referiu ter estado na AVEPLA, 

parabenizando o Secretário e Vereador José Sandeney, ressaltando não ter permanecido por 
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muito tempo, pois tinha agenda em Altamira com o Deputado Zequinha Marinho, quando reuniu 

com trinta e seis pastores e lideranças do PSC, sendo muito proveitosa a reunião, transmitindo 

saudação na paz do Senhor do Deputado ao Vereador Denilson. Registrou agradecimentos ao 

Secretário Mano Menezes pelas pontes que estão sendo construídas no município, dizendo que 

vieram no momento certo, pois o povo placaense estava precisando trafegar e as pontes estavam 

péssimas. Falou que ainda vê muitas reclamações a respeito do trabalho da secretaria de 

infraestrutura no sentido de agilizar os trabalhos, tendo em vista que nosso município está carente 

de estradas e está muito longe de alcançar a meta de ser um município melhor, pois o morador 

paga impostos e deve ter estrada para retirar sua produção. Agradeceu a Deus por mais uma vez 

está presente. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna 

a Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou a Mesa Diretora e em nome do professor 

Edilson, as demais pessoas presentes. Lamentou a perda de grande companheira da Vila Lote Dez, 

que foi sua vizinha, conhecida como Dona Leia, mãe do professor Luiz Carlos Fidalgo. Lamentou 

ainda a perda do senhor Claudir. Falou que temos urgências nos projetos e na ação do governo 

para que resolva os problemas do município, lembrando ter falado e parabenizado na sessão 

passada, pois são muitas ações que estão acontecendo, mas é preciso urgência, dizendo não saber 

como está a situação das máquinas na Vicinal três poderes, mas na terça-feira estava há onze dias 

paradas. Ressaltou já ter morado em vicinal, precisou e ainda precisa, tem família, assim como 

todas as pessoas que residem nessas localidades precisam de amparo, não sendo justo saber, 

enquanto legislador, que uma máquina está há onze dias parada, no período do verão, pois no 

inverno a desculpa é a chuva, questionando qual é a desculpa que o governo tem, não podendo 

dizer, pois não foi verificar com o Executivo, mas pode chutar, devendo a máquina ter quebrado, 

ou não tem óleo, ou depende de outra máquina que está em outro lugar para fazer o serviço, 

porque esse filme já assistiram antes. Enfatizou não saber se está pautado algum projeto na 

presente data, porém disse que é preciso está articulado com a comunidade, precisa votar 

projetos que a comunidade fique sabendo o que está sendo votado nesta Casa, pois não dá para 

votar projetos de grande dimensão, decidir a vida dos munícipes sem que eles saibam quando vai 

mexer em seus bolsos. Enfatizou ser necessário, ser competência da Câmara legislar sobre as leis 

municipais e implementar as leis estadual e federal, mas é preciso que a comunidade saiba o que 

estão votando nesta Casa, o que está sendo decidido. Registrou sua indignação com relação a 

situação das máquinas, pois é  o que tem conhecimento, mencionando que a correria, a dinâmica 

do dia-a-dia é muito cansativa, trabalhosa, tendo a segunda-feira para pautar e estudar as leis e vê 

situação do legislador, mas nos outros dias da semana tem uma carreira diária de muito trabalho e 

correria na educação e quer conciliar sem deixar nem um ou outro lado a desejar. Convidou os 

vereadores para ver o que está acontecendo com as máquinas, se precisa de óleo, de peças, 

verificar o que aconteceu, não podendo aceitar a situação de braços cruzados, e agradeceu. Em 

seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Lamentou assassinato do amigo Claudir, lamentando por não ser o primeiro caso. Falou 

que cobram a atuação da polícia, porém olha o lado da PM, citando ter conversado com o 

comandante que informou está com apenas cinco homens no município, onde possui mais de 

trinta mil habitantes, e não trabalham direto, trabalhando por vinte e quatro horas e parando 

outras vinte e quatro. Enfatizou que a Prefeitura conseguiu duas viaturas e duas motos para a 

Policia Militar, mas está faltando homens para dirigir e dar apoio a população, dizendo que talvez 

não seja culpa destes os casos constantes defendendo o trabalho da polícia, pois sabe que não 
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consegue estar nos quatro cantos do município ao mesmo tempo e com essa falta de polícia a 

população fica mais a mercê de bandidagem, sugerindo que se convide o comandante para 

reunião para verificar essas situações, lembrando já ter sido realizadas outras reuniões e teve 

promessas de enviar mais policiais para ficar no município, o que não aconteceu, esperando que o 

mais breve possam realizá-la e se for o caso, ir onde for preciso para que se consiga mais homens 

para trabalhar em nosso município. Parabenizou o vereador Vilmar pelo trabalho que foi feito na 

sua vicinal, parabenizando o vereador pelas cobranças e o Secretário de Infraestrutura e 

funcionários da secretaria pelo excelente trabalho que está sendo realizado na vicinal, avaliando o 

trabalho dessa secretaria com nota dez. Disse que, conforme referido pela Vereadora Edna há 

vicinais onde máquinas estão paradas, porém, onde está conseguindo trabalhar o serviço está 

sendo de excelente qualidade, tendo acompanhado trator de esteira, pago pela Prefeitura para 

fazer trabalho para dar acesso a rede de energia elétrica na vicinal da sessenta, dizendo que se 

não fosse esse trabalho, de vinte e oito famílias contempladas, apenas doze seriam atendidas, pois 

para as demais faltava ponte, bueiros e estrada, trabalho feito por essa máquina, agradecendo a 

Prefeita Raquel e o Senhor Maxweel Brandão. Informou que na próxima quinta-feira deverá ser 

concluída a obra e no domingo acontecerá inauguração da rede de energia e estrada final da 

sessenta. Manifestou gratidão ao Deputado Nilson Pinto, Chapadinha, Ilton Aguiar, Eraldo Pimenta 

e Julia Marinho-PSC, todos que enviaram recursos para o município, que estão marcando seus 

espaços, parabenizando os vereadores, cujos deputados dos partidos investiram no município, 

observando que Placas nunca teve tanto investimento, parabenizando a Prefeita e vereadores que 

se empenharam, situação muito boa para os vereadores divulgar para a população, registrando 

ainda a contribuição do Vice-Prefeito Beto Dantas, esperando que a população veja com bons 

olhos e saiba retribuir a essas pessoas comprometidas com o município, como o Deputado Wlad, 

que não teve muitos votos e foi  um que muito contribuiu. Falou que hoje devem trabalhar para 

ajudar essas pessoas para que voltem a investir no município, pois quem ganha é a população. 

Registrou ter estado na cidade o Secretário de Estado de Transporte, Sr. Mano Menezes, através 

do qual, o governo do Estado enviou para o município nove pontes, algumas já construídas, outras 

em fase de execução, como na vicinal Cinquenta e nove, na Sessenta ondeja está sendo tirada a 

madeira para construção de uma ponte de setenta metros na travessia do Rio Curuatinga, 

ressaltando que ao todo são nove pontes que serão construídas pelo governo do Estado e sete 

pela Defesa Civil, somando dezesseis pontes, quantidade nunca construída em nenhum outro 

mandato no município. Enfatizou que há dias foi apresentado alguns equipamentos conseguidos 

como quatro tratores de pneus e outros dois deverão chegar posteriormente, somando seis 

tratores para servir os agricultores, duas viaturas e duas motos para a Polícia Militar, quatro 

ambulâncias no município e nos próximos dias deverá chegar mais uma e até o final do ano deverá 

ter um total de oito ambulâncias, dizendo ser gratificante, pois há dias atrás para retirar um 

paciente, muitas vezes precisava fretar um carro. Mencionou que pessoas falaram que obras estão 

vindo em virtude de ser véspera de eleição, concordando, porém anteriormente não teve essa 

quantidade de conquistas para o município, mesmo em época de eleições. Destacou o empenho 

do Vereador Sandeney, Werles e outros com a situação de energia, acreditando que até o final do 

ano terão muitas coisas para apresentar para a população, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o 

Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando agradeceu a Deus pela semana maravilhosa 

passada e por esta que se inicia. Cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Lamentou 

falecimento trágico do Senhor Claudir Cloth, registrando condolências aos familiares e mãe do 
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professor Luiz Fidalgo, do Lote Dez. Registrou ter realizado visitas em algumas vicinais, onde é 

nítida a transformação, estando as estradas em excelente qualidade, por enquanto, observando 

que os madeireiros estão contribuindo negativamente para o que está acontecendo nas vicinais da 

Sessenta, Arrependido e Cinquenta e nove, pois estão retirando diurnamente de seis a dez 

carradas de madeiras, de modo que o que está sendo feito, conforme já mencionado, pontes e 

recuperação de estradas, sendo que em cada uma gasta até vinte mil litros de óleo, está sendo 

danificada devido o setor madeireiro está explorando com frequência, principalmente as vicinais 

que estão em ótima qualidade, mencionando ter conversado com moradores dessas vicinais, 

orientando para que tomem providencias para parar, que venham as serrarias as quais os 

caminhões pertencem, caso contrário no final deste ano já estarão acabadas e mais uma vez esses 

moradores irão procurar a Câmara de Vereadores, Poder Executivo, assim como Secretaria 

Municipal de Infraestrutura querendo mais máquinas para essas localidades. Disse que o 

Executivo e Legislativo estão fazendo o que lhes competem, porém, deve-se tomar providencias, 

devendo cem por cento dos moradores dessas vicinais se reunir e não embargar, mas fazer com 

que os madeireiros deixem algo como pedágio, podendo ser combustível para posteriormente se 

colocar máquina na vicinal ou madeiras para as pontes, dizendo que a primeira ponte na vicinal 

sessenta está em péssimas condições e não é o setor agrícola que está acabando, mas dezoito, 

vinte, trinta mil toneladas saindo diariamente, em até dez carradas, de modo que ao final do ano 

as vicinais estarão precisando novamente de reparos, acreditando que essas que estão sendo 

recuperadas agora, somente serão recuperadas novamente no próximo ano, a partir do mês de 

agosto, sugerindo aos representantes das respectivas vicinais que tomem providencias 

juntamente com os moradores com relação a essas madeireiras. Disse que entende que as 

pessoas devem vender, mas com planejamento e o setor madeireiro devem deixar algo para a 

vicinal. Ressaltou ser esta a semana da pátria, na sexta-feira será sete de setembro e acontecerá 

desfile organizado pela Secretaria de Educação, Prefeitura e demais secretarias e os outros órgãos 

estão todos convidados para participar. Referiu sobre o transporte escolar, situação complicada 

desde gestões anteriores. Falou que as estradas vicinais estão melhorando e o transporte escolar 

ainda deixando a desejar, alunos das vicinais Cinquenta e nove e Duzentos e trinta e cinco estão 

chegando muito tarde em casa, isso quando o carro não quebra, quando os pais vem buscar os 

filhos na estrada, pedindo que a partir do próximo ano possam tratar com carinho a situação do 

transporte escolar, ressaltando que vereadores são fiscais e contrários a veículos irregulares e que 

não oferecem segurança, dizendo que crianças estão saindo de casa dez, onze horas e chegando 

cerca de vinte duas, vinte três horas, dizendo que esses alunos são guerreiros. Ratificou 

preocupação e interesse em reunir e tratar a respeito, entendendo que o Secretário de educação 

faz um excelente trabalho, mas devem “arrochar o nó” e cobrar cada vez mais, pois o transporte 

escolar trata de segurança dos alunos da zona rural e urbana. Referiu sobre a copa AVEPLA, 

agradecendo em nome do presidente da associação pela excelente festa. Declarou seu apoio ao 

Deputado Estadual e pré-candidato Ilton Aguiar-DEM que contribui muito com o município, em 

2017 com uma ambulância e em 2018 com patrulha agrícola para a associação do km 140 e poços 

artesianos e nesta terça-feira acontecerá lançamento da candidatura na cidade de Itaituba. Disse 

ter certeza que continuará contribuindo com o município, agradecendo, assim como o Deputado 

Márcio Miranda-DEM, pré-candidato ao Governo. Desejou um excelente dia a todos, e agradeceu. 

Após, passou o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, a presidência ao vice-

presidente e foi a tribuna, onde pediu a Deus iluminação para mais essa semana de luta, 
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esperando que na próxima semana possam estar novamente nesta Casa. Agradeceu o convite e 

atenção do Vereador Vilmar, na Vicinal do Arrependido, onde esteve com outros vereadores, 

comemorando a recuperação da estrada e pontes. Agradeceu as pessoas que estiveram em sua 

comunidade no domingo trasado, desculpando-se caso não tenha atendido adequadamente, 

considerando o número de pessoas que esteve no local. Ressaltando não querer ser repetitivo ao 

falar das coisas que vieram para o município, já esplanadas pelo Vereador Nelson Fetisch. 

Desculpou-se com o vereador José Sandeney por não ter estado na festa da AVEPLA, tendo em 

vista que tinha reunião na Comunidade Fortaleza, com moradores, família e jogador Fábio Ferrete, 

onde está sendo disputado campeonato. Mencionou que após foi ao Cachoeirinha na casa de um 

amigo e no domingo participou de reunião no Santa Rita. Informou que no decorrer da semana 

esteve com o Vereador Denilson na Vicinal do Pulu e nos chacareiros na Vicinal Poeirinha. Falou 

que em suas visitas detectou situação não muito boa que vive o pessoal do cento e quarenta e 

mais oito comunidades, humilhante, pois além de não ter acesso a serviço de saúde, não tem 

escolas,  pois onde os alunos estudam a construção não dá dois metros de altura, coberta de 

brasilit, furada, que quando chove molha dentro, e as estradas, pra subir uma ladeira de hilux é 

preciso traçar, mencionando que na vicinal cento e quarenta, do Sombra Santa a BR 163 tem um 

ônibus que faz linha e agora a proprietária colocou um pau-de-arara para puxar a população até 

um certo trecho porque o ônibus não sai devido a situação da estrada. Falou que em uma das 

ligações que liga o Cento e quarenta  ao Cachoeirinha o carro leva mato por cima e por baixo, 

tendo em vista a estrada está muito fechada e andando vê a revolta dos moradores. Falou que 

quem vê pensa que os moradores são revoltados e não gostam de política, dizendo que se 

morasse lá talvez fizesse pior e estivesse mais revoltado que o povo da região por ser uma 

situação humilhante e desesperadora e pior é que quando vem atrás de alguma resposta, 

dificilmente tem resposta positiva. Disse que quando se passa dois dias na região, sente na pele o 

que passa as pessoas que moram na região. Disse ainda ter falado com os moradores da região 

que acham que a situação está ruim, porém mencionou que na transamazônica as primeiras 

máquinas entraram em vicinal na metade do mês de junho e já estamos no mês de setembro e 

pela manhã recebeu ligação de morador da vicinal Planalto perguntando quando será concluída a 

vicinal, ou seja, Planalto ainda não foi feita; outro ligou do Arrependido dizendo que, juntamente 

com o Vereador Vilmar garantiu que seria feito a estrada na área dos chacareiros, ou seja, 

Arrependido ainda não foi terminado e como não recebeu ligação de moradores da Sessenta, 

significa que esta vicinal está concluída. Falou que tem duas máquinas nas vicinais Lote Dez e 

Ângelo, uma em cada, e ambas estão paradas por falta de combustível, mencionando que as 

vicinais Panorama, bacabal, Goiano, Lama, Santa Rosa, Macanã, Dez norte, Dez sul, Pulu, 

Mirasselva, Ângelo, São Paulo e Cinquenta e oito ainda não foi passado máquina, assim como 

outras quatro próximas a cidade, que totalizam dezessete vicinais e em cada mês as máquinas 

param por dez dias por falta de combustível, de modo que mais de dez vicinais ficarão sem que as 

máquinas sejam passadas, tendo em vista que a partir de dezembro começam as chuvas 

novamente. Falou que Poeirinha e Nonato ainda precisam de reparos, caso contrário, no inverno o 

transporte escolar não conseguirá transportar os alunos. Disse concordar que tem muitas obras e 

emendas, porém questionou se o governo irá se planejar somente em cima dessas obras e 

emendas, se novas emendas somente chegarem em 2022 quando será ano político para 

Presidente e Deputados, se o governo tiver que trabalhar nos dois próximos anos só com FPM 

como será o município de Placas e como chegará em 2020, situação que se pergunta todos os dias. 



189 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 22ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

Mencionou que este ano o município recebeu cinquenta mil litros de óleo do Belo Monte e no 

próximo deverá receber mais cem mil litros, citando ter sido alugada patrol do Henrique HP para 

dar melhorada na região do Novo Paraíso, sendo feita a Vicinal do Codó e varação do Elano com 

cerca de quinze quilômetros, Galvão e acessos, Cento e cinquenta e sete e entrada do Rubem de 

quase dez quilômetros e quase quinze quilômetros no Cento e cinquenta e um e na sexta-feira foi 

pego a terceira parcela de óleo, tendo sido levado sete mil litros, ressaltando que não está sendo 

colocado piçarra, porém observou que patrol gasta mais que caçamba e com essa quantidade 

serão concluídas quatro vicinais na região, questionando se as máquinas param por falta de óleo 

ou por que o diesel que tem não está sendo bem administrado, ressaltando não está querendo 

criticar Prefeita, secretário e funcionários, mas os trabalhos devem ser planejados, observando 

que quando vicinal for cortada no mês de dezembro, vereadores serão cobrados, afirmando que 

da forma que está as vicinais não serão feitas até dezembro. Lembrou quando veio moradores da 

vicinal do Lama e foi falado que quando máquina sair do Lote Dez irá para aquela vicinal e já se 

passaram vinte dias e se passar mais uma semana virão cobrar, assim como é cobrado por 

moradores do Planalto, Panorama e Bacabal, mencionando que moradores do Panorama esperam 

máquina desde julho do ano passado e até agora não chegou, que no Bacacal o funcionário da 

CELPA não está conseguindo entrar de moto, destacando ser uma região que adotou como 

representante, juntamente com o Vereador Denilson, porém questiona o que está representando? 

Falou que desde o ano passado está tentando levar máquinas para fazer a estrada e não consegue, 

mencionando que no Planalto máquina passou mais de sessenta dias. Disse não ser crítico ou 

oposição, mas fala porque mora dentro de vicinal, porque sabe o que é sofrer e tem pena da 

situação dos moradores da vicinal do cento e quarenta e cento e quarenta e cinco, na BR 163; os 

moradores da Vicinal do Ângelo querendo vender gado para pagar financiamento e não consegue, 

enquanto a máquina está parada na vicinal e não pode  falar mal da prefeita porque o povo 

pergunta se não são vereadores e o que estão fazendo, dizendo que não tem o que falar. 

Registrou sua indignação, dizendo que muitos dizem que não pode falar agora porque é ano de 

eleição, mas que dane-se eleição, não ficará acomodado, todos sabem os candidatos que apoia, 

não tem santinho e não correrá atrás, mas se tiver algum valor para fazer campanha irão procurá-

lo, caso contrário apenas votará, mas não se omitirá porque sabe o que é coisa de governo, pois 

na época de eleição para o governo, enche o município de algumas coisas ou promessas, depois 

acaba e quem ganha diz que está colocando o governo em ordem e quem perde vai dizer que não 

pode ajudar porque perdeu, imaginando o próximo ano se não tiver emendas, dizendo que a 

prefeita buscou muitas emendas para o município para dar uma cara nova, pois se não fosse isso 

não sabe o que seria dos vereadores, que são sacos de pancada, pois estão em contato direto com 

a população. Enfatizou ter tido coragem de ir na região do Cachoeirinha, Cento e quarenta e cinco, 

Cento e cinquenta e um e Cento e cinquenta e sete, onde deve saber o que fala, caso contrário 

não sairá bem, pois a revolta é muito grande, para ir pedir voto deve saber o que fala, pois os 

moradores estão revoltados não com a política, mas com os políticos, porque a situação é 

desesperadora. Registrou sua indignação, ressaltando não ser contra A ou B, pois está aqui para 

defender o seu trabalho e o trabalho desta Casa e Vereadores e como presidente não poderia ficar 

calado diante do que viu, pois as coisas erradas não fazem somente quem erra, mas quem se 

omite mesmo tendo vez e voz. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu, retornando a 

presidência. Após passou-se a Ordem do dia, apresentando ofício do Vereador Marcelo Wilton 

Rodrigues Leal solicitando renovação de licença para exercer a função de Secretário Municipal de 
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Educação no período de 01/09 a 31/10/2018, de acordo com Artigo 11, “a” e § 1º do Regimento 

Interno da Câmara Municipal. Encaminhou para análise da Comissão de Constituição e Justiça 

Requerimento nº 026/2018, de proposição do Vereador Gilberto Matias Rodrigues, requerendo ao 

Secretário Municipal de Educação providências para a mudança do nome da “Escola Santa Rita de 

Cássia”, localizada na Vicinal km 140, BR 163, para “Escola Conceição Silva Rodrigues”. Convidou 

os Vereadores para reunião após a sessão com o Assessor Jurídico. Colocou em votação a ata da 

vigésima Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocou em votação a ata da vigésima 

primeira 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.__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


