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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos vinte e quatro 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 Requerimento 

e 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, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar 

Ferreira da Silva. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, pedindo a Deus 

iluminação e proteção para uma ótima sessão e semana. Apresentou a pauta da sessão. Realizou 

inscrição para uso da tribuna, concedendo a palavra a Vereadora Edna Silva Santos. Esta 

cumprimentou Vereadores e em nome do coordenador do SINTEPP Sidney Pavlack saudou as 

demais pessoas presentes. Lamentou a perda de coordenadora do sindicato e funcionária da 

Escola Ana Faleiro, Sra. Alessandra Martins, registrando sentimentos e pedindo a Deus que a 

família possa se recuperar dessa perda. Repudiou o que viu e ouviu após votação do Projeto de Lei 

nº 262/2018 que foi reprovado nesta Casa, dizendo que não pode responder pelos votos dos 

companheiros, mas pelo seu, mas que devem ter maturidade, conhecimento e acima de tudo 

responsabilidade, pois não se pode representar todo o município e votar uma lei simplesmente 

para agradar ao Executivo. Disse que não é e não está do contra como ouve nos bastidores, pois 

quando necessário parabeniza, como fez com a secretaria de saúde que está cem por cento, de 

educação pelos projetos, e de administração pelas obras, que foi somado com todos vereadores, 

pois se Placas está recebendo enxurradas de emendas é graças aos vereadores que foram buscar, 

porém não pode deixar de repudiar o que aconteceu com o referido projeto, pois tinha 

durabilidade de trinta e cinco anos e terceirizava tudo, agradecendo a Deus por ter sido 

reprovado. Ressaltou ter sido feito proposição de emenda, que chegou nos últimos minutos antes 

da votação do projeto, quando a sessão já havia começado, lamentando, pois não podem aprovar 

um projeto as pressas, dizendo que quando é para beneficiar o Executivo vem em caráter de 

urgência, o que não acontece quando é para beneficiar a categoria, citando que estão com 

emendas da educação desde o mês de junho, tendo sido informados que só serão encaminhadas 

para esta Casa depois de outubro, dizendo que gato escaldado, da água fria tem medo, 

mencionando que a categoria já foi traída pelo Executivo, acreditando que o sindicato precisa 

sentar para saber o que irá fazer, pois de graça isso não poderá ficar, dizendo que tem carta na 

manga e sabe como jogar, enfatizando não ser ameaça, mas que de um lado a categoria cansou de 

lutar, mas não somente por isso, mas porque a folha da educação possui irregularidades e se 

pegá-la tem como provar e irão partir para cima, jogar de um lado com o povo e do outro com a 

justiça, pois não dá mais para aceitar isso. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. O Senhor 

Presidente cumprimentou o vice-prefeito Beto Dantas, Secretário de Administração Orlando 

Messias, presidente do PSC João Lopes, coordenador do SINTEPP Sidney, Sr. Neguinho, Enrique da 

HP, ex-vereador Marinho e demais pessoas presentes e passou a palavra ao Vereador Nelson 

Fetisc. Na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Compartilhou das palavras da 

Vereadora Edna a respeito do projeto votado na sessão passada e rejeitado, dizendo fazer parte 

da democracia e respeitar a decisão dos vereadores que votaram contrário, não concordando com 
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as atitudes ocorridas após a votação, quando pessoas estavam denegrindo os vereadores, tirando 

o direito de opinar sobre seu voto. Falou que assume uma cadeira nesta Casa porque teve 

duzentos e noventa e nove votos de pessoas que apostaram na sua decisão e não pode votar em 

algum pedido do Executivo sem antes ouvir pessoas da sociedade, tendo mostrado o projeto a 

algumas pessoas não tendo nenhuma opinião favorável, manifestando-se contrário em razão 

disso, mas colocar pessoas para espalhar nas ruas que daqui para frente não terá mais iluminação 

pública e jogar a responsabilidade para cima de cinco vereadores, tirando a responsabilidade do 

Executivo, não é correto. Disse que o papel de fiscalizar dos vereadores não está sendo cumprido, 

pois não estão querendo enfrentar o Executivo, dando oportunidade para trabalhar em parceria, 

pois quando opina e o Executivo não concorda coloca pessoas na rua denegrindo a imagem dos 

vereadores. Falou que se a iluminação pública não está funcionando o dinheiro que é arrecado 

pela Celpa da contribuição de cada consumidor está sendo usado de outra forma ou talvez 

desviado e vereador não tem culpa, assim como os parceiros que votaram contra o projeto, pois 

não estão pegando esse dinheiro, razão pela qual não assume essa responsabilidade por não ter 

iluminação pública, mas sendo de quem está gastando esse dinheiro de forma errada. Disse que se 

a culpa é dos vereadores deve-se fiscalizar para encontrar o culpado, se vereadores ou se 

Executivo. Referiu sobre vicinal Cinquenta e nove para onde solicitou máquina para arrumar 

alguns trechos e ainda não foi atendido, podendo a qualquer momento receber noticia 

desagradável de carro de alunos ter tombado, em virtude de buraco que está deixando a estrada 

estreita e um pneu do ônibus, sendo dois de cada lado, já passa suspenso e se desbarrancar mais 

uns vinte centímetros o carro tomba, já tendo solicitado máquina para tampar buracos, coisa que 

demora cerca de meia hora, não sendo atendido e moradores também cobraram e não foi 

solucionado o problema, onde tem pontes que foram recuperadas através de mutirão de 

moradores e madeireiros e a prefeitura doou pregos, mas ainda há outras duas que necessitam de 

máquina para movimentar os paus, vicinal onde entrou máquina, mas não ficou nem um dia, 

esperando que o Secretário e a Prefeita se sensibilize e mande máquina para resolver a situação, 

mas registrando que se acontecer alguma coisa as cobranças foram feitas, e agradeceu. Adiante 

foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e 

em nome do ex-vereador Marinho cumprimentou as pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar presente com saúde e falando sobre os problemas do município e das 

conquistas dos últimos quinze dias e o que fez de bom tentando viabilizar melhorias para a 

população. Referindo-se ao PL 262 informou que de janeiro a agosto entrou aproximadamente 

cem mil reais para o fundo municipal da iluminação pública, recurso pago pelos consumidores, 

não para pagar energia de escola, de Prefeitura, de garagem e de hospital, mas para ser investido 

na iluminação pública para melhor viabilidade para o cidadão para que possa trafegar sem medo 

de ter seu veiculo roubado. Falou que nos últimos quatro meses entrou em média sessenta e cinco 

mil reais e não foi investido em nenhuma lâmpada em nossa cidade e comunidades/vilas, quando 

esse recurso passado pela Celpa para o município deve ser exclusivamente para ampliação e 

manutenção de iluminação pública. Disse que no projeto 262 o governo municipal quis transferir a 

responsabilidade para uma empresa internacional que nenhum município da nossa região da 

Transamazônica, no Estado do Pará aderiu ainda, mencionando que Santarém está pensando. 

Falou que existe Lei de 2005, que em sua opinião está defasada e poderia se mexer para que, 

respaldado quanto vereador e Casa de Leis possa fazer esse trabalho, e concedeu aparte ao 

Vereador Nelson, o qual lembrou que o projeto foi votado na segunda-feira e na terça ouviu um 
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cidadão falando que ficou com prejuízo porque os vereadores votaram contra ao projeto, pois seu 

carro iria trabalhar na cidade, confirmando o que havia dito, que era carta marcada, sendo mais 

um motivo para saber que o projeto era problemático. Prosseguindo, o Vereador José Sandeney 

disse não ser contra de forma alguma, pois a cidade necessita de iluminação pública e não é 

porque nenhum município da Transamazônica aderiu que Placas não irá aderir, porém esclareceu 

que uma casa normal paga em média doze a quinze reais de iluminação pública, deduzindo que há 

três mil ligações e se recebessem de duas mil e quinhentas o valor arrecadado chegaria a vinte 

cinco mil reais e daria para o Executivo contratar um carro pequeno e um eletricista por seis mil 

reais e ainda sobraria em média sete a oito mil reais mensais, de modo que daria para ter um 

planejamento para cobrir a cidade durante seis meses, mas não há esse planejamento e põe a 

culpa nos vereadores, porém disse que estes tem argumento, mencionando ter conversado com a 

Senhora Prefeita e mostrado por A mais B e argumentado a razão de ter votado contra, pois tem 

certeza que uma multinacional não vai investir dois milhões de reais no município para receber em 

vinte anos. Falou que a iluminação pública é responsabilidade do Executivo e posteriormente esse 

projeto virá e será analisado e votado. Falou que a situação é semelhante ao IPTU que foi 

aprovado e oitenta por cento da população não paga. Ratificou que quase cem mil reais foram 

repassados de janeiro a agosto de 2018 para o fundo municipal da iluminação pública e 

praticamente não há o serviço na cidade, informando que nos bairros Alto Pará e São Francisco há 

postes em que não tem luminárias e o cidadão paga em média doze a quinze reais e se a 

Prefeitura comprasse o braço, a bacia, o relê e a lâmpada, o que custa cerca de quinhentos reais, 

para uns vinte pontos daria cerca de dez mil reais, com material de qualidade, e apenas a lâmpada 

e o relê custa cerca de cem reais, dizendo que o recurso que o município arrecada dá para manter, 

o problema é que não quer ter responsabilidade com a iluminação pública de nossa cidade. 

Parabenizou o município de Placas pelos vinte e cinco anos de emancipação política no próximo 

dia vinte e seis e a Prefeitura pela festa realizada no último sábado, não participando por haver 

chegado cansado da zona rural, quando esteve visitando a região da BR 163, parabenizando a 

gestão municipal pelo grande evento para os munícipes, dizendo que trabalho e festa são 

excelentes. Convidou os senhores para o décimo quarto jogos estudantis da Escola Almir Gabriel 

que se inicia no próximo dia vente e seis com bateria de perguntas e se encerra no dia vinte e 

nove. Convidou ainda Vereadores e todas as pessoas presentes para a grande final da sétima copa 

Novo Paraíso de futebol de campo que se encerrará neste sábado, organizado pela Secretaria 

Municipal de Esportes, informando que pela manhã acontecerá a final sub15, modalidade futsal 

masculina e feminina. Desejou bom dia e semana a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o 

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

Parabenizou a administração municipal pela bela festa em comemoração aos vinte e cinco anos de 

emancipação política, de plenitude grande, porém muito tranquila e ambiente familiar em que 

todos puderam participar. Falou ser importante trabalhar, fazer obras, mas também proporcionar 

diversão a população, o que tem sido muito bem feito pela Prefeita municipal, pois todos os 

eventos que tem sido feito na cidade tem sido um sucesso. Mencionou que há noventa dias havia 

placas de asfalto na cidade, mas muitos falavam que não passaria de placas, porque o serviço não 

seria feito como já ocorrido em outros períodos eleitorais, tendo vivido a situação, quando Chefe 

de Gabinete, quando o governo do Estado colocou placas e a obra não aconteceu, ficando feliz por 

está acontecendo, deixando a frente da cidade bonita, situação que só não enxerga quem não 

quer o excelente trabalho e a transformação que nossa cidade está passando. Disse ficar feliz ao 
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ver asfalto e estacionamento todo calçado, ficando feliz por ver que a cidade está dando passo 

importantíssimo rumo ao desenvolvimento, dizendo que muito se falta fazer, mas não 

conseguirão colocar alguém que faça tudo e que seja de contentamento de todos os moradores da 

comunidade placaense. Parabenizou o município pelo recebimento de ambulância traçada do 

Governo do Estado, entregue nesta semana, oferecendo melhor atendimento a população do 

município. Falou que nesse período eleitoral quase não se vê vereadores, todos nos seus redutos 

tentando conquistar o eleitorado para que possa ir até as urnas e fazer suas escolhas no dia sete 

de outubro, dizendo ter feito agenda com vereadores José Sandeney, Raimunda, o vice-Prefeito 

Beto Dantas, nas Vicinais da Sessenta, Arrependido, Lote Dez, Duzentos e quarenta sul, Cinquenta 

e oito e no sábado esteve no Duzentos e vinte e quatro participando de reunião com o vice-

prefeito. Enfatizou ser um momento eleitoral, mas importante para reaproximação do eleitorado, 

discutindo, debatendo, levando as propostas e ouvindo a indignação de muitos eleitores, o que é 

normal em um processo eleitoral para os políticos, quando em alguns locais serão bem recebidos, 

em outros não, mas é necessário que se respeite o povo nas suas decisões. Referiu sobre o projeto 

de Lei nº 262/2018, dizendo que a maior falta foi dos vereadores em não fazer o papel de legislar, 

pois o projeto foi protocolado nesta Casa e passou-se quase trinta dias, tempo suficiente para 

realizar consulta a população a respeito do projeto, se seria bom ou não para a comunidade, mas 

cruzaram os braços e deixaram para discutir o projeto nos “quarenta e cinco minutos do segundo 

tempo”, quando o trabalho do Legislativo não deveria ser feito dessa forma, não devendo esperar 

manifestação do Poder Executivo e emendas que devam ser colocadas, pois se o povo acreditou 

nesses vereadores para coloca-los nesta Casa é porque viu a capacidade de legislar, de modo que 

não precisam que jurídico e Prefeita digam o que deve ser feito, pois esta Casa tem assessoria 

jurídica e contábil, acreditando que a culpa pelo desfecho desse projeto foi dos vereadores por 

não ter analisado e visto a necessidade de discutir com a comunidade que era a parte mais 

interessada, conforme colocado pela vereadora Edna em reunião com a Prefeita, esperando que 

sirva de lição para que o próximo, para que tomem a iniciativa, sem esperar que o Executivo venha 

discutir, mas chame a população para audiência para que possa discutir o que é de interesse da 

comunidade, pois o que é interesse do Executivo dez dias depois de protocolado estão discutindo 

e quando é interesse da comunidade não tem interesse de chamar o povo para discutir. Disse não 

culpar vereador, pois voto é democracia, tendo sido favorável, pois foi o proponente da emenda, 

mas respeita os vereadores que votaram contra, pois a democracia é feita disso, não podendo ser 

unânime em tudo. Agradeceu a Deus por mais este dia, desejando que todos tenham um bom 

retorno, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre projeto de lei votado no 

último dia dez que vem sendo discutido e gerando muitas polêmicas, mencionando ter estado na 

Prefeitura naquela semana e muitas pessoas debatendo como se os vereadores fossem culpados 

pela reprovação do projeto, registrando ter votado contra, com a opinião de votar a favor se o 

projeto fosse específico para a terceirização da iluminação pública, visto que o referido projeto 

terceirizava todos os serviços no município pelo período de até trinta e cinco anos. Lembrou que 

no ano anterior foi realizada audiência pública a respeito da iluminação e o executivo municipal 

não se fez presente, sendo muito fácil jogar a culpa nos vereadores, mencionando ser favorável 

que se convoque a população e seja esclarecido para que possam colocar as versões desta Casa e 

do Poder Executivo e a população fique esclarecida. Registrou perda da amiga Alessandra, em 

virtude de acidente, registrando sentimentos à família. Referiu sobre a situação do transito no 
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município, registrando já terem acontecido vários acidentes, lembrando ter feito requerimento 

solicitando a construção de quebra-molas nas avenidas e locais mais movimentados, o que existe 

em quase todas as cidades por onde já passou, devendo tomar providencias nesse sentido. 

Parabenizou o município pela festa e aniversário nesta quarta-feira. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou sentimentos a família da Alessandra, 

em virtude de sua morte. Parabenizou o Executivo Municipal, pois tem visto mais policiamento 

ostensivo na cidade com mais duas motos e carros, o que tem trazido mais segurança e 

tranquilidade a população. Informou que o DENIT esteve na cidade e farão sinalização do asfalto e 

lombadas no perímetro urbano e estiveram reunidos com a Prefeita Municipal, o que trará um 

pouco mais de segurança, mencionando que deve-se levar a educação no trânsito para a escola, 

pois noventa e nove por cento dos acidentes são falhas dos condutores, precisando educar a 

população. Informou que no dia doze esteve em Belém quando protocolou documento desta Casa 

no TCM e esteve com o Presidente da CELPA Sr. Bressan encaminhando documentos de algumas 

vicinais, como relação de moradores do Planalto, Panorama, Cinquenta e sete, Arrependido, 

Poeirinha, São Paulo, Alagado e Duzentos e quarenta norte, sendo reunião bastante proveitosa. 

Mencionou haver pedido esclarecimentos a respeito de rede particular construída na vicinal 

Sessenta e ter ficado surpreso ao ver a quantidade de pessoas que ainda não foram atendidas. 

Falou da importância de sempre está cobrando nessas viagens a Belém. Registrou ter estado com 

o Deputado Nilson Pinto e Senado Flexa, os quais acenaram para a liberação de retro-escavadeira, 

o que foi confirmado pelo Chefe da Casa Civil Megale quando esteve no município e a Prefeita 

estará tomando providências para recebê-la, o que será incorporado ao quadro de maquinários do 

município. Informou ter estado no PDRS Castanheira na Vicinal do Pulu, onde a Prefeita também 

esteve, sendo um local de pessoas muito humildes. Destacou festa realizada no último dia vinte e 

dois, quando esteve o Chimbinha e recorde de público e convidou todos para evento gospel no 

próximo dia vinte e cinco, parabenizando a Prefeita e vereadores, pois sem a participação destes o 

Executivo não teria conseguido trazer esses eventos e benefícios que o município está recebendo. 

Informou que no próximo dia vinte e oito encerra prazo para declaração de ITR sem multa, 

informando que teve várias mudanças e para cadastrar precisa da autorização do INCRA. Referiu 

sobre o PL nº 262/2018, dizendo estar consciente de que os vereadores que votaram contra não 

foi contra a iluminação pública, mas contra ao projeto que autorizava terceirização de todos 

serviços pelo município. Ressaltou ter sido favorável ao projeto e Emenda, pois sabe que o projeto 

é de grande importância, devendo ser realizada licitação com transparência e tem cobrado que 

seja enviada a esta Casa lei que trate exclusivamente sobre iluminação pública, pois acredita que 

todos vereadores serão favoráveis. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. A seguir o senhor 

Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, passou a presidência ao vice-presidente e foi a 

tribuna, quando parabenizou a população de Placas pela festa ocorrida, a qual não participou por 

estar visitando diversas comunidades na BR 163 e churrasco proporcionando por moradores e 

vereador licenciado José Ferreira na vicinal Cento e cinquenta e sete em comemoração a abertura 

daquela estrada. Mencionou ter visto alguns vídeos da festa e se incomodado por não ter visto 

falar no nome dos vereadores que contribuíram para que benefícios viessem para o município, 

pois tem conhecimento que os Vereadores Denilson e Raimundo conseguiram patrulha, o vice-

Prefeito Beto conseguiu alguns benefícios, Vereadores Marcione e Sandeney, Nelson também 

conseguiram e nestes vídeos não viu nenhum agradecimento pela parceria entre Legislativo e 
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Executivo para que desenvolvesse um bom trabalho nesta cidade, dizendo que por atitudes como 

estas e outras é que se afastou um pouco dos eventos, pois não vai ocupar palanque só para 

“enfeitar boneco” para prefeito, pois se acha que como legislador é útil para desenvolver o 

município e sua presença é importante, estará sempre a disposição do município. Lembrou ter 

tido trezentos e dois votos, mas representa mais de trinta mil habitantes deste município e tem 

andado desde o Sombra Santa e região na BR 163, trazendo as demandas e tentando auxiliar o 

governo naquilo que for útil de sua parte e no que for importante para a população. Disse ter 

estranhado a Prefeita haver decretado ponto facultativo nestes dois dias, segunda e terça, pois o 

povo está em uma sofrência muito grande que seria necessário convocar os funcionários da 

infraestrutura, pessoas boas e que querem desenvolver um bom trabalho, mesmo que pagasse 

diárias extras, mas que colocasse para trabalhar esses dois dias, pois faz muita diferença para 

quem está empurrando carro e andando quase a pé nessas estradas vicinais. Lamentou pela 

máquina do Senhor Henrique está parada há dez dias por falta de combustível, não tendo muito o 

que parabenizar quando se trata do descaso com a população da zona rural. Lamentou acidente, 

lembrando ter os vereadores José Sandeney e Werles requerido a construção de lombadas na 

cidade, o que também foi requerido no mandato passado após a construção do asfalto, 

questionando se teriam salvado a vida dessas pessoas, o que não sabe, porém disse que essas 

situações de acidentes que se criaram no município é responsabilidade dos gestores que não 

querem gastar por achar que um quebra-molas não dá votos, mas querendo fazer coisas que 

sirvam para propaganda para iludir a população, mencionando que em todos os municípios por 

onde andou tem quebra-molas feito pelo DENIT, só aqui diz que não pode, mas é porque não quer 

gastar, porque diz que é um investimento perdido, dizendo que é perdido quando se perde uma 

vida por causa de irresponsabilidade de gestores, ratificando já ter sido solicitado a construção na 

gestão passada e nesta, e não foram construídos. Desculpou-se por não ter participado da festa, 

lamentando pelo vice-prefeito, pois não viu nenhum vídeo ou áudio em que o vice-prefeito foi 

citado como sendo importante para conseguir algumas coisas para o município. Falou que votou 

contra ao projeto e não sabe se votará favorável sem que haja audiência com a população, pois 

seu voto foi contrário não pelo projeto, mas pela iluminação pública, pois quando se assume um 

município assume as responsabilidades que nele há, dizendo que já votaram leis que mais 

favoreciam o governo do que o povo e até então os vereadores eram bons, mas quando 

começaram a abrir os olhos e descobriu que vereador não é capacho de prefeito, que foram 

eleitos pelo povo a quem deve o mandato e não a prefeito, começou a aparecer vereador ruim e 

que prefeito não gosta, porém disse ficar feliz quando prefeito diz que não gosta de você, pois 

sabe que está incomodando. Falou que a situação é muito complicada, que já reprovaram projeto, 

destacando o do Mercado Municipal, cujo valor mínimo das tarifas é de duzentos reais e o maior 

chega a mil reais, enquanto que no município vizinho de Uruará as barracas pagam entre vinte e 

oito a trinta reais e o projeto será colocado para apreciação após as eleições, declarando seu voto 

contrário, pois quem vai colocar barraca na feira são colonos que estão lutando para sobreviver, e 

quando reprova um projeto como esse, dizem que vereadores estão contra a Prefeita, dizendo 

que estão sim, a favor da população. Mencionou que no caso do projeto da iluminação que falou-

se que os vereadores não querem o bem da população disse que nossa cidade não tem 

quatrocentos postes e o valor citado pelo Vereador José Sandeney de quase cem mil reais daria 

para comprar mais de mil e duzentas lâmpadas e atender a cidade e vilas com reposição duas 

vezes. Falou que tirar a responsabilidade das costas e passar para a Câmara resolver é fácil e hoje 
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os vereadores sendo crucificados porque reprovaram o projeto, mas futuramente quando 

aumentar a taxa de iluminação pública a população irá dizer que os vereadores só fazem o que a 

Prefeita manda, razão pela qual votou contra e não tem medo de falar nos quatro cantos do 

município, e dependendo de como vier novamente, se não tiver uma audiência com a população 

para dividir a responsabilidade, não votará favorável, porque esta Casa já foi muito acarretada de 

projetos polêmicos e vereadores foram eleitos para defender o povo, não prefeito. Mencionou 

que em meio a tantas coisas ruins viu algo bom, patrol que estava parada, funcionando, pois as 

vicinais Ângelo e Pulu, as quais falou-se que seriam recuperadas quando essa máquina fosse 

consertada, estão clamando por serviços. Falou que tem lutado para que as coisas andem e dizem 

que alguns vereadores são polêmicos, acreditando que ainda não estão fazendo o papel de 

vereador direito, pois se estivessem muitas coisas que estão acontecendo não estariam e não 

assumiu o cargo de vereador e presidente para andar de cabeça baixa e não deve sua eleição a 

Prefeita, mas aos vereadores que votaram, a quem agradece, e não será capacho de Prefeita só 

porque é presidente da Câmara. Falou que cada vereador é dono de seu mandato, tem sua 

opinião e não tem medo e não abaixará a cabeça. Aos representantes do SINTEPP falou que o que 

for decidido traga a esta Casa e irão sentar para conversar, manifestando apoio, e agradeceu. 

Retornando a presidência passou a Ordem do dia. Apresentou e encaminhou para a CCJ 

Requerimento nº 028/2018 de proposição do Vereador Nelson Fetisch, requerendo a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Educação providências para a escavação de um poço na 

Escola Água Azul, Vicinal da 59, Rio das pedras, assim como adquirir a bomba d’água para 

colocação no mesmo; e Requerimento nº 029/2018, de proposição dos Vereadores Nelson Fetisch 

e Evaldo Lima Machado requerendo a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para a recuperação de 25 km de estrada ligando a Vicinal da 60 

(sessenta) à Comunidade Sombra Santa, BR 163, no município de Placas-Pa. A seguir passou-se a 

apreciação de Requerimento. O Vereador Denilson Rodrigues Amorim fez a defesa na tribuna do 

Requerimento nº 027/2018, requerendo a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde 

providências para disponibilizar um ACS (Agente Comunitário de Saúde) para a Vicinal 240 sul, 

município de Placas-Pa. A Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, Relatora da CCJ 

apresentou parecer manifestando-se pelo prosseguimento da tramitação da matéria. Colocado em 

discussão o Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 

Colocado em discussão o requerimento. Manifestaram-se os Vereadores Denilson, Marcione, José 

Sandeney, Werles Santos e Raimunda Nascimento. Colocado em votação o Requerimento. 

Aprovado por unanimidade. Após o Senhor Presidente ressaltou ser esse momento político, 

quando os vereadores estão buscando apoio a seus candidatos e dia sete praticamente encerra 

eleição, pedindo que se faça campanha limpa, pois permanecerão por mais dois anos trabalhando 

e buscando melhorias para o município. Colocou em votação a ata da vigésima terceira Sessão 

Ordinária. Aprovada por unanimidade. Após o Vereador Denilson concordou com pronunciamento 

do Vereador Gilberto quando disse que muitas vezes o legislativo é colocado de lado e esquecido 

nas festividades, ressaltando ter o vereador papel fundamental, o que está trazendo esvaziamento 

e desconforto grande nos projetos municipais, lamentando e mesmo fazendo parte do governo 

disse não comungar de coisas que não são coerentes, dizendo que precisam ser lembrados, 

mencionando que no palanque só se fala “eu”, “nós” não existe, dizendo que a coluna do 

município é o Legislativo, precisando alinhar as coisas para que vereadores tenham participação. O 

Vereador Marcione mencionou ter conversando com o vice-Prefeito que nesse governo só existe 
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“eu”, “a gente e nós” não existe. Falou que é base desse governo, mas ficou chateado, pois nas 

fotos em que tinha vereadores foram cortadas na edição ou colocado um cartaz em cima, pois em 

um vídeo de cerca de dez minutos não viu foto de um único vereador, dizendo que o sucesso 

desse governo se deve em muito a esta Câmara que no ano passado foi oprimida para hoje esse 

governo está dando certo e falava-se que estando ruim deveria aguentar, pois melhoraria para 

todos e parece que foram enganados, pois os frutos estão sendo colhidos e estão indo meio que 

de intruso, mas não está tendo o reconhecimento e respeito que esta Casa deveria ter, 

mencionando que nunca receberam um convite formal, apenas pelo WatsApp; que seria bom que 

quando fosse convidado dessa forma não comparecesse nenhum para mostrar que nesta Casa 

existe um protocolo, lembrando palavras da Vereadora Edna em seu primeiro pronunciamento 

nesta Casa quando falou que o dialogo entre Executivo e Legislativo deve acontecer através de 

oficio, sendo necessário que isso aconteça. O Vereador Raimundo mencionou que no último e 

outros eventos anteriores essa situação já lhe chamava atenção, pois em alguns apenas a Prefeita 

teve direito para usar a fala, lamentando e quando questiona, alguém diz que nesses eventos 

Vereadores e secretários não têm direito de aparecer, apenas a Prefeita, mencionando que nos 

vídeos apresentados vereadores não aparecem, dando a entender que não tiveram participação, 

afirmando que a Câmara tem sim participação, pois tudo que o Executivo faz passa por esta Casa. 

O Vereador Werles falou ser muito fácil quando o Executivo convoca reunião de seu interesse e 

todos vereadores participam e nos momentos das glórias vereador não tem contribuição 

nenhuma naquilo que ajudou a construir, lamentando, situação que vem discutindo há tempos, 

pois no momento mais ruim, quando assumiram esta Casa, contribuíram para que o governo 

esteja colhendo as glórias, através de obras importantes para governo e população do município. 

O Vereador Denilson disse está na hora de convocar reunião com o Executivo para colocar essas 

insatisfações e problemas, pois é preciso dar basta e exigir respeito ao Legislativo. O Vereador 

Nelson falou que vereador participar de reunião de determinado candidato não significa que o 

apoia, mas faz parte da democracia, cada qual apoia o candidato que quer, e o fato de vereador 

não poder falar em reunião é uma das formas de enganar, mencionando ter participado de duas 

reuniões e ter sido citado pela Prefeita Municipal seu apoio ao Marcio Miranda, o que não é fato, 

declarando seu apoio ao Helder Barbalho, dizendo que se não for lhe dada a palavra para justificar 

não irá mais nessas reuniões. Convidou vereadores para verificar situação da Trav. Boa Esperança 

que o asfalto será reduzido, conforme informações de moradores que conversaram com o 

responsável pela obra. O Senhor Presidente destacou situação colocada pelo Vereador Marcione 

para que vereadores não participem de eventos se não forem convidados formalmente, citando 

ter falado para a Prefeita Municipal que enquanto não encaminhasse oficio para a Câmara não 

participaria, razão pela qual não tem participado. Lembrou que no governo passado era oposição, 

mas os vereadores eram convidados para todas as reuniões e todos da base do governo naquela 

época viajaram com o Prefeito para reuniões em outras cidades, capital do Estado e Brasília. Falou 

que está chateado, questionando quantos dos atuais vereadores foram convidados para participar 

desses eventos, lembrando que o Vereador Marcelo foi a Belém para resolver situação da 

educação; e que enquanto Câmara já foram várias vezes em Belém, mas a convite da Prefeita 

nenhuma, mencionando que somente participará de reuniões e eventos se esta Casa for 

formalmente convidada, pois como dito, vereadores são os pilares deste município e são quem 

recebem as cobranças da população. Falou que vereadores só não tem o respeito se não quiser, 

pois cabe a Mesa trancar a pauta e não votar os projetos do Executivo como acontece no 
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congresso, pois se assim o fizer o governo irá chamar para conversar, lembrando que quando as 

coisas estavam complicadas e todos querendo estrada, a Prefeita foi convidada umas três vezes e 

não compareceu. Disse ser louvável a ideia da reunião, porém acha difícil comparecer, mas se 

acontecer deverão discutir alguns pontos, e observando não haver nada mais a tratar, desejou a 

todos uma ótima semana, 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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