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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos oito dias do mês de outubro 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 Requerimentos e tratar assuntos de 

interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Werles Santos Silva-SD, 

Presidente em exercício, Vereador Marcione Rocha Ribeiro-DEM – vice-presidente em exercício e 

Vereadora Edna Silva Santos-PT – primeira secretária em exercício. Presentes os Vereadores José 

Sandeney Marques Monteiro-DEM, Nelson Fetisch-SD e Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC. A 

hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, agradecendo a Deus por mais um 

dia e cumprimentando e agradecendo vereadores e pessoas presentes. Apresentou a pauta da 

sessão. Realizou inscrição para uso da tribuna, concedendo a palavra ao Vereador Nelson Fetisch. 

Este cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre eleições ocorridas no domingo, 

sendo tudo tranquilo, porém disse haver ficado triste no período de campanha quando a Prefeita 

Municipal usou da máquina pública para fazer campanha, dispensando funcionários em horário de 

trabalho, assim como utilizando veículos públicos nesse mesmo sentido, situação que considera 

absurdo, pois enquanto isso a população deixa de ser atendida. Espera que no segundo turno 

possam ficar mais atentos a situação e se ocorrer novamente irá filmar e denunciar, o que poderia 

ter feito antes, pois teve oportunidade. Disse ser abuso de poder os fatos ocorridos, enquanto que 

pessoas de algumas localidades que necessitam de trabalho, de recuperação de estradas, não 

encontravam ninguém para conversar a respeito e enquanto localidades estão abandonadas pela 

administração pública, mencionando ter dois requerimentos para a região Sombra Santa 

solicitando um posto de saúde e veículo para dar atendimento a comunidade e outro seu 

interligando a vicinal do Pulu a Sombra Santa, situação requerida também por outros vereadores. 

disse que moradores desta e de comunidades próximas estão sem atendimento e tapando 

buracos manualmente para que o transporte escolar e veículo que faz linha para Santarém possam 

trafegar. Falou que nesse tempo em que a Prefeita usou para fazer campanha poderia ter dado 

atenção a região, feito visita como fez no tempo em que estava pedindo votos, quando prometeu 

que faria aquela estrada e até hoje não foi uma máquina. Referiu sobre a Vicinal Duzentos e trinta 

e cinco sul, onde não entrou máquina, assim como outras. Espera ver a atitude da Prefeita 

Municipal no segundo turno, se irá andar na região, o que tem a dizer para esses eleitores, se irá 

prometer como fez à época de sua campanha e não tomou nenhuma providência para beneficiar 

os moradores. Ressaltou haver firmas trabalhando na cidade, várias obras em andamento, 

torcendo para que as eleições de segundo turno não atrapalhe como aconteceu com as obras do 

asfalto, que máquinas saíram sem concluir os quatro quilômetros e segundo pessoas da empresa 

teria que começar o trabalho em Rurópolis antes das eleições para não ter problema, torcendo 

para que retorne para nosso município, a respeito do que tem dúvidas, mencionando que no dia 

em que o Secretário de transporte esteve no município quis perguntar com relação ao quinze 

quilômetros de asfalto que está certo que virá para Placas, se já teria uma data para se iniciado e a 

resposta obtida foi de que essa pergunta não caberia no momento, que deixasse quieta, 

acreditando que se está tudo certo para que aconteça deveria ter uma data definida. Falou ser 

mais uma das conversas que tiveram há oito anos e obras não aconteceram, assim como o asfalto 

que não foi concluído, torcendo para que máquinas retornem e os quinze quilômetros seja 

realizado, e agradeceu. A seguir foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, 
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quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre eleições, sobre o processo 

democrático ocorrido no domingo, lamentando pelo companheiro do PSC Wescley que não se 

elegeu, porém disse que assim é a democracia. Parabenizou as escolas pelo mês de setembro, mês 

que sempre procura desenvolver algo diferente para os alunos, iniciando pelo sete de setembro, 

tentando resgatar o patriotismo. Falou que todas as escolas tentam desenvolver uma forma de 

ensino-aprendizagem diferenciado para que o aluno sinta gosto e prazer pelo aprendizado, que 

chame atenção, que seja atraente, considerando que muitas vezes as escolas não têm esse 

suporte e metodologia para atraí-los pelo ensino-aprendizagem, enquanto que as redes sociais e 

os meios de comunicação chamam mais a atenção que o ensino, e no mês de setembro tentam 

desenvolver o lúdico buscando diversidade de metodologia e as escolas desenvolvem gincanas 

para despertar nos alunos o espirito competitivo, mas de forma saudável, parabenizando as 

escolas das Vilas Novo Paraiso, Bela Vista, Lote Dez e Almir Gabriel pelas gincanas realizadas, 

porém registrou sua insatisfação com relação a essas programações. Disse que na Vila Novo 

Paraíso, na Escola Padre Antônio conseguiram premiação de troféus e medalhas, o que disse não 

ser tudo, não devendo ser o elo da competição, mas sim a socialização, o saber competir, a 

premiação é apenas simbólica. Enfatizou que a premiação da Escola Almir foi excelente, 

parabenizando, pois os alunos merecem. Parabenizou ainda os mais de trezentos alunos da Escola 

200A (Lote Dez) que participaram, sendo desta e das escolas anexas, porém disse que a premiação 

foi apenas “vocês estão de parabéns”, não sendo possível ter medalhas e troféu, sendo 

inadmissível e inaceitável que uma escola receba um valor grande em premiação, enquanto que a 

outra não recebe nada, apenas “parabéns”. Falou que quando se trata de competições alguém 

tem que sair vencedor e a premiação não deve ser somente um parabéns. Elogiou os alunos 

porque não tiveram medalha e troféu como premiação, mas participaram de uma competição 

saudável, porem disse ser desanimador e entristecedor quando tenta fazer algo diferente, que 

chama a atenção dos alunos, que tenta socializar a escola pólo com as anexas e não tem nada para 

oferecer, a não ser o ambiente. Parabenizou as escolas que conseguiram a premiação e os alunos 

do Lote Dez que competiram sem nada em troca, deixando seu pesar e sua revolta, estando 

chateada, porque foi solicitado, mas não foram atendidos e certamente não serão, porque a 

gincana já passou, parabenizando as escolas que conseguiram se organizar e receberam 

premiações e aos alunos do Lote Dez que aprenderam uma nova forma de competir recebendo 

apenas um cumprimento “vocês estão de parabéns” pela vitória, mas que continuarão 

incentivando essas competições em que não há prêmios e troféus. Desejou excelente semana a 

todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando 

cumprimentou vereadores e pessoas presentes, ressaltando ser normal o comparecimento de 

poucos vereadores no dia seguinte as eleições, mas em número de seis e não poderiam deixar de 

cumprir com o dever. Referiu que no dia anterior passaram por um processo de democracia com o 

maior número de ausências nessa eleição, sendo que no município de Placas vinte e seis por cento 

dos eleitores não comparecera as urnas, sendo mais de três mil pessoas, o que os deixa triste, 

porque o povo está desacreditado da política brasileira e isso acaba afetando os municípios. 

Parabenizou todos os partidos que se organizaram em torno de seus candidatos para que possam 

nos representar a nível de estado e país. Parabenizou e agradeceu em nome dos partidos DEM, 

PSDB e SD que abraçaram a causa da candidatura ao governo do Marcio Miranda e que levou a ter 

quarenta e dois por cento dos votos válidos no município, sendo uma votação muito expressiva. 

Registrou agradecimentos aos mil e setecentos eleitores que apostaram seus votos no Deputado 
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Chapadinha, sendo vinte e um por cento dos eleitores de Placas acreditaram nesse projeto que foi 

pregado e levado aos eleitores no período de trinta dias por esses vereadores na companhia do 

vice-prefeito e outras lideranças. Enfatizou agora está se partindo para um segundo turno, tendo a 

nível de estado Marcio Miranda e Helder Barbalho e a nível de Brasil Bolsonaro e Hadad. 

Lamentou a região de Santarém que por mais uma vez ter ficado sem representante a nível de 

Estado e Federal, motivo para ficar triste, ressaltando que Itaituba conseguiu ficar com um 

representante e por pouco não fica com dois, também ficando triste pelo amigo Wescley que por 

trinta votos poderia estar representando o Estado e região. Mencionou ter passado o período 

eleitoral e ter muito a se fazer por esta Câmara e há muitas crises batendo à porta e esta Casa 

deverá estar preparada para esse momento que será de turbulência e não será fácil, quando 

devem ser sábios para conduzir da melhor forma possível para que esta Casa não venha ser 

manipulada para levantar ego de “A ou B”, mas que possamos seguir o ritmo de Legislativo, de 

pessoas compromissadas com o povo de Placas. Mencionou ter ficado muito feliz nesse período 

eleitoral pela forma que o eleitorado os recebeu em seus lares e os acolheu, dando ânimo para 

continuar a caminhada e que não venham cair em nenhuma ação que venha ser impopular, mas 

que possam estar ombreado com os munícipes para que estes tenham uma visão positiva dos 

legisladores do município. Agradeceu a Deus pelo dia de ontem, pela eleição tranquila e 

esperando que no segundo turno possamos convencer o eleitorado a comparecer em maior 

número e a diminuir esse percentual de faltosos nas urnas.  Desejou uma ótima semana a todos, e 

agradeceu. Adiante foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou o momento em que estão passando de um processo 

democrático para outro, lamentando o falecimento da esposa do Senhor Neri, Sra. Zenaide, sendo 

o momento de perdas, mas na luta. Agradeceu o Partido dos Trabalhadores que no município, a 

seu ver, foi muito bem aceito e votado, apesar das dificuldades financeiras que enfrentam, 

agradecendo ao Deputado Estadual Airton Faleiro que mandou abraço aos companheiros, 

vereadores e as pessoas que confiaram seu voto, sendo mais de cem mil, elegendo-se Deputado 

Federal. Agradeceu ainda os votos para o companheiro João Batista, seu candidato estadual que 

tirou mais de vinte e um mil votos, não chegando, mas demonstrando sua luta pela 

Transamazônica, pelo PDRX e por todos os municípios que sofreram e sofrem pelo Consórcio Belo 

Monte. Registrou que esse partido que tanto foi ou e é hostilizado, que tanto foi criticado, pois 

muitos fazem a corrupção, não excluindo este, pois todos entraram no rol da corrupção, mas só o 

Partido dos Trabalhadores é acusado de corrupto, que fez o país desabar. Relatou que em 2002, 

2006, 2010 e 2014 a nível nacional o partido ganhou as eleições, porque tinha e teve projetos, 

porque esse partido investiu e trabalhou para os mais pobres, porque teve suas políticas públicas 

efetivadas de fato e de direito e em 2016 sofreu um golpe de estado, quando criaram “n” 

problemas, criaram uma crise simplesmente para prender um presidente que tinha quase 

cinquenta por cento de aprovação, que saiu de seu governo com oitenta por cento de aprovação e 

a própria justiça teve que prender para ver se ganhava as eleições, para ver se sentia esse baque 

no partido, apresentando o resultado, tendo o Partido dos Trabalhadores conseguido eleger 

cinquenta e sete Deputados Federal, a maior bancada nacional e em segundo lugar o PSL, 

enquanto que o PSDB, maior partido golpista desse país está em nono lugar na bancada federal. 

Falou que isso é prova de que o povo brasileiro está aprendendo a votar e no município não está 

sendo diferente, dizendo que região do Sombra Santa, Novo Paraíso, Ouro Verde, Macanã onde 

perderam por um voto, Lote Dez e Duzentos e vinte um conseguiu com toda dificuldade financeira 
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fechar o apoio ao candidato Haddad, parabenizando o povo de Placas e o povo brasileiro e ao 

Estado do Pará, pois ganharam no Estado com propostas e projetos, dizendo que temos que 

mudar esse pais pela educação, mencionando que a Vereadora Raimunda foi muito feliz quando 

disse que os investimentos estão sendo para alguns, mas não estamos investindo e incentivando 

os jovens a participar, aprender e a pesquisar e só parabéns não basta quando o assunto é 

disputa, agradecendo. Manifestou-se feliz, mesmo passando por problema de saúde grave com 

seu pai, por ter podido participar, visitar e fazer sua campanha silenciosa e todos vendo o 

resultado, agradecendo. Enfatizou ser católica e convidou a todos para participar da festa da 

padroeira, e agradeceu. A seguir o presidente em exercício, Vereador Werles Silva Santos passou 

a presidência ao vice-presidente em exercício e foi a tribuna, quando cumprimentou a todos 

presentes e agradeceu a oportunidade de estar nesta Casa. Parabenizou os Deputados eleitos no 

estado do Pará. Falou que passamos por um período democrático e caminhada longa de muitas 

expectativas e esperanças que se encerram nessa primeira etapa, sendo alguns vitoriosos, outros 

não, mas sendo um jogo, sempre haverá vencedores e perdedores. Falou que é necessário ter 

propostas para município e Estado, ressaltando terem sido eleitos Deputados de municípios 

vizinhos e outro que nasceu e foi criado em nosso município, ressaltando a importância. falou 

ainda ter sido um período em que se aproximou de pessoas que se sentiam distantes e mesmo 

fazendo trabalho político pode ver a necessidade da população. Falou ser um período democrático 

e não pode haver marcação e deixar que trabalho seja executado, pois é um momento em que 

cada vereador faz sua escolha. Disse ter sofrido muito nesse período político em virtude disso, 

tendo conhecimento de situações, mas passado o primeiro ainda acontecerá o segundo turno para 

governador e presidente, acreditando que não pode haver essas situações, pois é um jogo e as 

pessoas necessitam do trabalho de cada um de nós e dos que foram eleitos. Falou estar vereador 

porque o povo o elegeu e futuramente poderá não está mais aqui e quem estiver tem que buscar 

e cobrar como fazem hoje, ressaltando que são vereadores eleitos pelo povo de todo o município, 

devendo buscar melhorias e qualidade para toda a população. Falou que esse período 

democrático ainda continuará até o próximo dia vinte e sete e o voto de cada um é muito 

importante para o município. Referiu sobre os quatro quilômetros de asfalto, esperando que seja 

concluído, assim como todas as obras, devendo cobrar, não somente estas, mas qualidade nas 

estradas vicinais, na educação e na saúde. Agradeceu a todos e parabenizou o Deputado Hilton 

Aguiar, eleito, informando que o Deputado Francisco Chapadinha, teve boa votação no município, 

mas não conseguiu se eleger, esperando que os eleitos possam fazer muito pelo município. Após 

passou-se a Ordem do dia. O Senhor Presidente apresentou e encaminhou para a CCJ 

Requerimento nº 030/2018, de proposição do Vereador Werles Santos Silva, requerendo a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a escavação de 

um poço artesiano na Comunidade Vila Seca, vicinal 235 norte, neste município; e Requerimento 

nº 031/2018, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, requerendo a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal 

Poeirinha, neste município. A seguir passou-se a apreciação dos seguintes Requerimentos: 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 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 
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25 km de estrada ligando a Vicinal da 60 (sessenta) à Comunidade Sombra Santa, BR 163, no 

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

parecer favorável pela tramitação dos requerimentos. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém 

discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir o Vereador Nelson Fetisch fez 

a defesa dos requerimentos nº 028/2018 e 029/2018 na tribuna. Colocado em discussão o 

Requerimento nº 028/2018. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 

Colocado em discussão o Requerimento nº 029/2018. Ninguém discutiu. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. O presidente em exercício agradeceu as pessoas presentes. Registrou 

a ausência do Senhor Presidente e alguns vereadores. Agradeceu os funcionários, e observando 

não haver nada mais a tratar desejou ótima semana e bom retorno a todos 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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