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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos quinze 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 Gilberto Matias 

Rodrigues-MDB – Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD - Vice-Presidente e Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro-DEM – primeiro secretário em exercício. Presentes os Vereadores Edna 

Silva Santos-PT, Evaldo Lima Machado-MDB, Nelson Fetisch-SD, Raimunda Nascimento Rodrigues-

PSC, Raimundo Ribeiro da Silva-MDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentando e agradecendo vereadores e pessoas 

presentes e pedindo a Deus um dia e semana abençoado. Apresentou a pauta da sessão. Realizou 

inscrição para uso da tribuna, concedendo a palavra ao Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Na 

tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Lamentou situação trágica ocorrida no dia 

das eleições na Vila da Palha quando um irmão tirou a vida do outro. Parabenizou pelo dia das 

crianças, registrando evento promovido pela Prefeitura Municipal em comemoração na quinta-

feira, e no sábado esteve na vicinal Cinquenta e sete comemorando a data, pedindo a Deus 

proteção a todas as crianças. Parabenizou a Igreja Católica pela festa da padroeira da cidade, 

registrando ter estado na missa na sexta-feira. Manifestou preocupação sua e do vereador Vilmar 

pela ponte na vicinal Cinquenta e oito, onde o trator esteve, mas ficou um trecho sem fazer e o 

ano está se acabando, a empresa ainda está por aí, mas preocupado, pois a madeira foi tirada, 

mas a  obra ainda não foi iniciada, aproveitando a presença do Chefe de Gabinete para cobrar 

mais agilidade na recuperação da estrada para que a ponte possa sair conforme o planejamento e 

contemplar os moradores que residem após o rio, que no período do inverno ficam praticamente 

sem acesso, esperando que a situação seja resolvida o quanto antes. Registrou fato ocorrido no 

sábado, véspera da eleição, quando um senhor a caminho de sua propriedade rural, com sua 

espingarda amarrada na moto foi pego pela Polícia Militar que fazia blitz na BR, tendo sido 

acionado e juntamente com o Vereador Denilson foram a Delegacia de Polícia verificar o que de 

fato teria ocorrido e testemunhar a favor do rapaz, quem conhecem, pessoa de bem e que estava 

indo para sua propriedade na Vicinal Duzentos e trinta e cinco rumo à vila seca, encontrando na 

Delegacia dois policiais, se identificaram procurando pelo Comandante e um policial por nome 

Marcio foi muito arrogante, não quis ouvi-los e pediu que se retirassem e retornassem na 

segunda-feira, pois naquele dia não tinha expediente. Falou que assim como o vereador, o policial 

é um funcionário público e deve respeitá-lo assim como qualquer outro cidadão que vá a 

delegacia, porém em seguida foram recebidos pelo comandante que chegou ao local e a situação 

foi resolvida, lamentando a atitude do policial, que deve atender a população e fazer um trabalho 

de qualidade, imaginando que se tratou assim os vereadores como faz com um cidadão que vem 

de uma comunidade no final de um travessão que não sabe se expressar direito, tendo visto a ora 

de serem expulsos à base da porrada, lamentando, tendo feito reclamação ao comandante, 

esperando que não aconteça mais, pois delegacia é um lugar do povo e este deve ser bem tratado. 

Referindo-se a estradas vicinais enfatizou já estarmos na metade do mês de outubro e ainda 

faltam muitas para serem recuperadas, estando ciente de que o trabalho está acontecendo, mas 

preocupado, pois tem recebido muitas cobranças de vicinais onde frequenta, como Cinquenta e 

sete casada e solteira e Cinquenta e oito, cobrando ao governo que agilize para que possam ser 
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recuperadas ainda no decorrer deste verão, para que no período do inverno os moradores tenham 

acesso. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna a Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Lembrou Dia do 

Professor comemorado na presente data, dia em que os funcionários/professores do município de 

Placas quase não têm o que comemorar, pois há um ano e dois meses perderam o PCCR, mas é 

uma jornada, batalha árdua, pois ser educador não é tão fácil, exercendo a profissão, muitas 

vezes, apenas por amor, dizendo serem muitas batalhas e dificuldades que os deixam um pouco 

tristes, mas não deixando de exercer o papel com profissionalismo, ética e respeito, querendo o 

melhor para a sociedade e alunos. Lembrou, nesta data, dos funcionários da infraestrutura 

(garagem), a respeito dos quais o vereador Marcione falou por várias vezes, tendo a oportunidade 

de conversar com estes que estão prestando serviços nas vicinais Dez norte, Dez sul e Macanã, 

ressaltando a ética destes, sendo invejável, pois foi difícil descobrir que não têm férias, décimo 

terceiro e horas extras e não ver nenhum triste ou se lamentando do trabalho que está prestando, 

da distância que fica por semana de seus familiares, no final de uma vicinal, mencionando ter 

providenciado uma moto para que possam vir no fim do dia para a Vila e poder entrar em contato 

com seus familiares. Falou que quando se trata de estradas vicinais ainda tem muito a se fazer, 

mencionando que quando uma máquina entra em uma estrada vicinal onde já não se acreditava 

mais que iria os moradores querem que seja feito um trabalho de qualidade e querem aproveitar 

bastante, porque não sabe quando retornará mais uma vez a vicinal. Falou que muitas vezes as 

pessoas se estressam, querem descontar naqueles que estão trabalhando, mas estes sempre 

atendendo bem e neste dia dos professores parabenizou os funcionários da infraestrutura, 

profissionais de tamanha ética, dizendo que trabalham não por salário, pois é muito pequeno, mas 

o trabalho é realizado conforme o que está a altura de cada um. Lembrando o Dia das crianças 

parabenizou a todas desejando que cresçam em conhecimento e sabedoria, registrando ter estado 

na vicinal Dez sul levando pequena lembrança, mencionando que nada é mais importante do que 

a saúde e a sabedoria que cada família possa exercer, mas observa a satisfação das crianças por 

terem sido lembradas nessa data, sendo gratificante poder levar essa alegria as crianças, ficando 

de coração partido por não poder agradar a todos, pois muitos precisam não de um brinquedo, 

mas de alimento, não podendo oferecer a todos. Parabenizou o Senador Zequinha Marinho, Líder 

da bancada do PSC que foi bem votado neste município, agradecendo as pessoas que dedicaram 

voto de confiança, sendo senador presente, humilde, que atende em qualquer hora e está sempre 

a disposição, dizendo que o PSC é formado por pessoas humildes. Convidou os vereadores para o 

festejo da padroeira Nossa Senhora Aparecida, da Vila Aparecida no próximo final de semana, pois 

em virtude da festa na paróquia da cidade não foi realiza na semana anterior, dizendo que será 

um prazer recebe-los e compartilhar desse momento de espiritualidade, desse momento de fé, 

mencionando que nesse período político quando entra nas redes sociais se depara com muito 

ódio, convidando a todos para orar, pedir a proteção, fortalecer o espírito e não deixar o ódio 

tomar conta de nós. Pediu a Deus uma semana abençoada, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora e em nome das 

vereadoras e professoras Edna e Raimunda os demais vereadores. Rendeu a Deus gratidão por ter 

passado mais um final de semana com saúde e em paz na companhia da família em Santarém, 

onde vários professores também passaram o final de semana. Parabenizou todos os profissionais 

da educação de Placas que todos os dias estão ensinando nossos filhos para que tenham futuro 

digno e sejam bons cidadãos, pois estes são grandes responsáveis por isso. Enfatizou sentir-se feliz 
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por estar nesta casa em razão de um dia ter passado por uma sala de aula, sendo motivo para 

parabenizar os professores, pois sem esta não haveria nenhuma outra profissão, cumprimentando 

o professor Kleber e professora Marizete, presentes à sessão. Parabenizou ainda a administração 

municipal pela realização da festa do dia das crianças realizada na última quinta-feira, sendo 

importante quando a gestão se preocupa com as políticas públicas que vá ao encontro das 

crianças carentes do município. Registrou ter estado na última quinta-feira na vicinal do 

Arrependido, onde teve o privilegio de passar em várias residências e fazer algumas crianças 

felizes em comemoração ao seu dia, assim como nas vicinais Poeirinha e Lama. Referindo-se a fala 

do vereador Raimundo a respeito de estradas vicinais falou que muito precisa ser feito, muito está 

se fazendo, mas precisando fazer muito mais, mas finalizando o segundo semestre do ano e ainda 

há muitas vicinais para serem recuperadas. Falou que tem equipe muito competente, associando-

se a fala da vereadora Raimunda, que precisa ser mais valorizada porque tem responsabilidade 

muito grande, que poucos funcionários públicos a tem quando se trata de trabalhar em máquina 

pública, dizendo ter uma equipe de “tirar o chapéu” e um secretário compromissado com o 

trabalho que faz, acreditando que o município só tem a ganhar. Parabenizou a região do Lote Dez 

e as vicinais dez sul, dez norte e Macanã que estão sendo contempladas, mencionando que talvez 

não seja feito o trabalho que os vereadores esperavam, mas dando condições de trafegabilidade 

para que os agricultores possam escoar a produção de maneira mais rápida, para que o transporte 

escolar tenha mais segurança, sendo importante que se olhe para o que está sendo feito, devendo 

saber cobrar e fazer críticas, neste caso, construtivas e dizer que está sendo feito, que não há 

máquina parada e quando tiver máquinas na garagem paradas procurar saber a razão, ressaltando 

que hoje há três frentes de serviço que talvez precise andar com mais rapidez porque tem muito a 

se fazer, ressaltando ter ficado feliz com o serviço que está sendo feito na vicinal do Panorama, 

parecendo convênio do INCRA, havendo mais de sessenta por cento de piçarramento feito, tendo 

certeza que essa vicinal não terá problema no inverno. Manifestou preocupação, pois está 

chegando ao final do segundo semestre do segundo ano de mandato e precisam estar atentos e 

de olhos abertos ao que está ao nosso redor para que possam enxergar um pouco além daquilo 

que deveriam estar olhando e não estão, precisando ser mais firmes em seus trabalhos no que diz 

respeito a fiscalização de recursos públicos, não estar preocupados só de que forma a máquina 

está trabalhando e onde está, mas precisam saber de que forma está sendo aplicado e gasto esses 

recursos, pois tem vários convênios sendo executados, que precisam fiscalizar a qualidade e 

exigências desses contratos se realmente está sendo feito como deve ser, pois todos são 

necessários a prestação de contas e esta Casa precisa se atentar, ressaltando não ter visto 

nenhuma comitiva ir ao TCM, está indo pelo que os outros dizem, mas ir aquela instituição e com 

o presidente desta tirar dúvidas porque tem muito trabalho e não podendo ser guiados pelo que o 

Assessor Jurídico diz que devem fazer, mas ter noção de como julgar as contas públicas. Disse que 

também precisam solicitar contas do Executivo e Legislativo que foram reprovadas de ex-

presidentes da Câmara e gestores municipais e cobrar do TCM que envie as contas dessa gestão 

para que não fique para outra gestão, pois não existe mais contas julgadas de uma gestão para 

outra, as quais devem ser julgadas dentro do mesmo mandato, devendo solicitar do TCM que 

envie para verificar como está sendo gasto, aplicado e gerenciado o dinheiro público, pois os 

vereadores são apenas os fiscais e tem dois gerenciadores de dinheiro público, sendo Executivo e 

Legislativo. Falou que a Câmara Municipal tem dois auxiliares TCM e Ministério Público que 

trabalham em parceria com o Legislativo Municipal, que não sabe o papel e a importância que 
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tem, mencionando que Prefeito e Presidente de Câmara não se torna inelegível apenas com o 

julgamento do TCM, mas somente com o julgamento da Câmara Municipal, devendo se atentar e 

acordar para isso, pois estão dormindo, de olhos fechados e precisam olhar um pouco mais a 

frente, pois acredita que muitas coisas irão funcionar de forma correta e mais transparente no 

município. Desejou uma ótima semana. Informou que no decorrer da semana tem várias 

programações pelo dia das crianças, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles 

Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou professores 

pelo seu dia, registrando a presença dos professores Kleber e Marizete, dizendo que todos 

profissionais passaram por uma sala de aula. Parabenizou a igreja católica pela festa da Paróquia 

Nossa Senhora Aparecida que iniciou no último dia cinco e encerrou no dia quatorze, festa 

religiosa com celebrações e com a participação de várias comunidades, ressaltando a importância 

dessa interação e confraternização entre as comunidades, destacando que o encerramento 

envolveu não somente a comunidade, mas os órgãos públicos que tiveram a responsabilidade de 

coordenar durante esse dia, agradecendo todos que contribuíram. Parabenizou a igreja por ter 

promovido confraternização para as crianças no dia doze com entrega de brindes. Lamentou 

algumas situações, tendo sido falado sobre segurança, dos profissionais da educação, mas devem 

se atentar a respeito da energia no município que está sendo uma vergonha em virtude do valor, 

pois é uma das mais caras, havendo várias reclamações de nossos moradores, considerando um 

desrespeito com nossa população, consumidores que pagavam sessenta hoje pagando quinhentos 

reais, lamentando, lembrando ter buscado melhorias, mas nada ter sido resolvido. Lamentou pelo 

programa Luz para Todos que está parado, havendo várias vicinais contempladas, mas que o 

serviço não está sendo executado, a respeito do que os vereadores têm cobrado, mas falta muito. 

Agradeceu a todos pela presença, desejando um excelente dia, e agradeceu. A seguir foi a tribuna 

a Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes e 

especialmente aos professores presentes Kleber e Raimunda e José Sandeney que não está 

presente. Compartilhou as palavras da Vereadora Raimunda quando diz que não tem muito o que 

comemorar, com o que concordou, porém disse que não podem ficar lamentando, reclamando, 

parabenizando esses professores, que mesmo não tendo muita coisa a se comemorar, têm 

coragem de lutar pelos seus direitos e pelo desejo de vencer e melhorar cada dia mais. 

Parabenizou mais todos os professores pela comemoração na última quarta-feira na Escola Ana 

Faleiro pelo dia das crianças e na quinta-feira, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria e todos 

os servidores da educação fizeram a comemoração na AAP, sendo uma grande festa organizada 

pela administração municipal pela programação do dia das crianças com distribuição de brindes, 

tendo as escolas se organizado para distribuir o lanche, sendo uma festa muito importante, 

parabenizando. Parabenizou festa da padroeira que acontece todos os anos com novena, 

procissão e cavalgada, agradecendo a Prefeitura e Câmara Municipal que colaboraram e pessoas 

que de alguma forma ajudaram. Aproveitando a fala do Vereador Marcione quando fala que a 

Câmara é uma instancia de fiscalização, concordou, podendo ser a maior instância de fiscalização, 

mas poderia dizer ser a instância final, pois tem a sociedade civil que pode fiscalizar e os conselhos 

do FUNDEB, de saúde, Assistência Social e outros, mencionando que no final do mês de junho teve 

formação do TCM em Altamira, na qual a Câmara Municipal deveria participar, os conselhos 

municipais e todas as pessoas que faziam parte dessas instâncias fiscalizadoras e uma pessoa 

participou, dizendo que quando participa ver o quanto atrasados estamos e percebe que é preciso 

ir ao TCM, mas também colocar em prática. Disse que está há pouco mais de dois meses 
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assumindo essa vaga e fez vários questionamentos, oficiou o Executivo por projetos e convênios 

que se encontram no município e até hoje não recebeu nenhuma mensagem, quando todos 

sabem que existe lei que determina o prazo de resposta para ofícios de quinze dias e está 

aguardando há sessenta dias e nesta semana deve oficializar e tomar providências porque tem 

certeza que talvez as pessoas possam não querer responder, mas oficialmente precisam. Lembrou 

haver falado no dia que assumiu que vereador não é para estar na porta do Executivo papeando, 

mas a partir do momento que os poderes se dialogam eles podem fazê-lo através de oficio, como 

fez, e infelizmente não recebeu nenhuma resposta, devendo oficializar novamente esta semana, 

juntar esses ofícios recibados, pois quando o Executivo e Legislativo não funciona, deve-se 

direcionar para um terceiro passo que nesse caso é o judiciário e é o que deve ser feito. Referindo-

se a respeito da iluminação pública falou haver passado da hora de chamar entidades e a 

sociedade civil para debater sobre o assunto, tendo sido reprovado dias atrás um projeto que no 

seu entendimento, juridicamente poderia até ser viável, mas socialmente inviável, porque tratava 

sobre terceirização. Disse que se a Celpa não responde por sua responsabilidade, imaginando se 

vier empresa não sabe de onde como ficará a situação. Falou ser preciso debater com a sociedade, 

ressaltando que um governo que recebeu cinquenta e um inteiros e sessenta centésimos por 

cento dos votos não deve ter medo de ir a comunidade e conversar, debater ese a sociedade for a 

favor da terceirização, então será feita, porém disse que pelo projeto não dava para discutir uma 

terceirização. Falou que os vereadores estão com o poder nas mãos, mas não estão sabendo usar, 

e no dia dos educadores finalizou dizendo que a educação sozinha não transforma a realidade e 

sem chamar essa responsabilidade também para a educação não conseguirão mudar, e agradeceu 

a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou os professores pelo seu dia, dizendo 

que poderia ser melhor, ressaltando ter feito o que foi possível para que isso acontecesse, 

justificando falta a sessão passada quando esteve no SINTEPP dialogando a respeito de emendas, 

mencionando haver sido publicado somente o PCCR e não as emendas dos vereadores, dizendo 

que foram eleitos para ajudar a classe e essa luta não se concluiu, podendo daqui a um ano ter 

outro resultado. Registrou comemoração pelo dia das crianças parabenizando a prefeita pela 

grande festa, dizendo que as coisas corretas apoia. Referiu sobre a Vicinal Cinquenta e oito onde 

deveria ter ser concluída a ponte e o secretário de infraestrutura garantiu enviar trator para fazer 

a estrada para que seja possível puxar a madeira para construção da ponte, pois caso não seja 

agilizado poderá perder a obra, pois a empresa não irá esperar, estando o tempo está esgotado. 

Parabenizou o partido PSC que tem hoje um representante no Senado Federal, Sr. Zequinha 

Marinho, pessoa próxima e que se fizer um bom trabalho todo o Estado irá ganhar, agradecendo a 

todos que se empenharam, dizendo que Placas irá ganhar, esperando que faça uma boa gestão. 

Ao Vereador Marcione que em seu pronunciamento falou da necessidade de fiscalizar e que estão 

dormindo, não concordando. Desejou excelente semana, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o 

Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e todas as pessoas presentes. 

Mencionou que há dias atrás reprovaram um projeto que tratava sobre terceirização da 

iluminação pública, dizendo não ter sido procurado e tão pouco recebeu proposta para mudar seu 

voto, ficando triste ao chegar ao seu conhecimento que a Prefeita Municipal andou comentando 

que para vereador votar favorável ao projeto teve que pagar, ficando indignado, desculpando-se 

com os vereadores que votaram favoráveis, dizendo que quando entrou para esta Casa não 

comprou voto, pessoas apostaram na sua capacidade e dignidade e hoje é humilhação para as 
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pessoas que lhe apoiaram ao ouvir que a prefeita tem que comprar o seu voto, dizendo que a 

Prefeita não tem dinheiro, nem moral para comprar seu voto, votando contra por ter achado o 

projeto sem fundamento para a sociedade e tem respeito pelas pessoas que lhe apoiaram. Falou 

que quando a Prefeita diz que tem que pagar, talvez seja porque algum vereador pegou dinheiro, 

enfatizando não estar julgando nenhum vereador, nem tão pouco criticando, mas colocando sua 

posição e defendendo a sociedade, mencionando que a terceirização para si não passou de um 

absurdo, tendo um senhor lhe relatado que seu veiculo iria trabalhar, acreditando que não iria 

haver licitação, que era projeto marcado. Falou que quem quiser apoiar os projetos da Prefeita 

que o faça, mas será difícil votar em um projeto a partir do momento que a Prefeita espalha na 

cidade que vereador só vota em projetos se der dinheiro, por mais que seja um projeto bom, 

declarando oposição ao governo, não sendo mais parceiro quando lhe coloca numa situação 

dessas, considerando absurdo as palavras da Prefeita. Referiu ter cobrado várias vezes a respeito 

de máquinas paradas, mas para obter respostas teve que ir ao Ministério Público, através do qual 

está conseguindo alguma coisa para poder fiscalizar, já que a Prefeita Municipal não tem 

consideração por nenhum vereador, tendo em vista que vários vereadores já solicitaram 

documentos e ela nunca forneceu, o que somente está conseguindo através do Ministério Público, 

dizendo ser uma situação chata, Vereador dizer que não consegue um documento com a Prefeita, 

mesmo feito através de ofícios. Mencionou que a partir do momento em que começou a cobrar e 

não teve resposta falou que colocaria fogo em máquinas que estavam alugadas, enquanto 

estradas estavam sem fazer e pessoas passando dificuldade nas vicinais sem ter como retirar uma 

pessoa doente ou escoar a produção e a Prefeita sabe muito bem a situação de máquinas paradas, 

de notas com valores absurdos de consertos, mencionando que continua máquina parada e faz 

dias que solicitou uma retro para fazer bueira e tampar buracos em estrada e não tem, enquanto 

tem uma parada, esperando que conserte e coloque para trabalhar. Enfatizou não ser contra 

máquinas alugadas, pois a Prefeitura tem poucas máquinas, mencionando que por vezes que 

procurou a Prefeita Municipal a respeito de maquinas e esta disse que não era responsável por 

essa situação, questionando que Prefeita não se atenta nos detalhes da Secretaria de 

Infraestrutura, mencionando que andou nas vicinais pedindo voto e se voltar não terá condições 

de andar. Informou que moradores da Vicinal duzentos e trinta e cinco sul por esses dias deverão 

se reunir e irá convidar a Prefeita para participar, caso não compareça, virão à porta da Prefeitura, 

mencionando haver mais de cinco anos que não entra patrol nessa vicinal, tendo no ano passado 

tampado alguns buracos, mas hoje os moradores estão isolados, em virtude da situação precária 

das ladeiras, serviço que uma retroescavadeira poderia ter feito para dar condições de trafegar. 

Referindo-se a respeito de fiscalização disse não ver a Câmara unida, fiscalizando, lembrando que 

no inicio do ano citou algumas situações referente ao governo e a vereadores e a obrigação seria 

fiscalizar, pois para isso foram colocados nesta Casa, mas não ver essa fiscalização acontecer, 

esperando que as cobranças feitas anteriormente possam ser cobradas e fiscalizadas para que 

alguém reconheça na Câmara atual o interesse em fiscalizar, porque isso foi pregado em tempo de 

campanha, o que todos falavam nos palanques, lamentando pois para conseguir alguns 

documentos, o que poderia conseguir através desta Casa, tem que ir ao Ministério Público, o que 

prova que esta Casa não está sendo parceira, devendo estar mais atenta para que a sociedade 

possa olhar com outros olhos a Câmara Municipal de Placas, e agradeceu. A seguir passou o 

Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, a presidência ao Vice-presidente e foi a 

tribuna, quando cumprimentou Vereadores, professores, vice-prefeito, presidente do PSC e 



225 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 27ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

demais pessoas presentes. Enfatizou não ter podido vim a sessão passada, agradecendo os 

eleitores por ter acreditado na proposta do MDB e eleito mais uma vez Deputado Eraldo Pimenta, 

o mais votado. Agradeceu a todos que confiaram em sua mensagem e votaram na candidata a 

Deputada Federal Elcione Barbalho, recebendo mais de seiscentos votos no município. Agradeceu 

ainda os que votaram no candidato a governo Helder Barbalho que está no segundo turno, 

fortalecido com a parceria do Partido dos Trabalhadores. Agradeceu mais pela eleição ao Senado 

do candidato Zequinha Marinho, para o qual também colaborou, sendo bem votado no município, 

tendo dois senadores da mesma coligação que faz parte, devendo ajudar bastante a região e o 

estado. Referiu sobre fiscalização, dizendo ter vivenciado situação igual a essa no mandato 

passado, quando acontecia absurdos dentro da administração, tendo recorrido ao Ministério 

Público para pegar a folha e vereadores se engalfinhando, querendo caçar mandato de presidente, 

querendo puxar o tapete de outro, quando o papel de vereador deixava de fazer que era fiscalizar 

a gestão municipal. Falou que hoje vê coisas acontecendo muito pior do que aconteceu no 

governo anterior e vê um comodismo muito grande, o que pode ser comprovado através de 

alguns números. Enfatizou que alguns vereadores estão investigando, mas muito individual e 

dessa forma dificilmente se chega a um objetivo, ressaltando não estar falando em afastamento 

de prefeito, mas de colocar as coisas em ordem, mencionando que das licitações realizadas 

algumas não foram publicadas, não sabendo se ocorreram, pois não foi possível ter acesso, 

conforme é possível constatar se forem verificar. Falou que quando vereador procura Presidente 

de Câmara ou Prefeita não significa estar querendo derrubar ninguém, mas que as coisas entrem 

em ordem, dizendo ser complicado. No que diz respeito ao transporte escolar falou haver carros 

sem documentos e motoristas com habilitação AB transportando alunos. Há também carros 

alugados para Prefeitura e Secretarias que não foram realizados processos de licitação, são 

contratados através de cambalachos, pago por fora, o que é um absurdo. Disse que não existe 

nada mais escondido, pois para isso existe celular, gravações e pode provar. Falou que não devem 

ser coniventes com essas situações, mencionando ter a vereadora Edna razão, pois tem 

conhecimento da documentação que solicitou, ressaltando que documentação não é para puxar 

tapete, mas para esclarecer à sociedade o que está acontecendo, e não conseguiu e não irá 

conseguir. Mencionou ter andado muito nesse período de campanha, sendo informado de 

algumas situações que as comunidades sabem ou suspeitam e questionado se sendo 

conhecedores porque não fazem nada, cobrando que os vereadores façam seu papel e 

aconselhando. Concordou parcialmente com a fala do Vereador Marcione quando referiu que 

máquinas estão trabalhando, mencionando ter estado na Vicinal Panorama onde foi realizado um 

excelente trabalho, ressaltando ser conhecedor das dificuldades da Prefeitura, mas ainda há mais 

de quinze vicinais para serem feitas na Rodovia Transamazônica, destacando as vicinais São Paulo, 

Ângelo, Poeirinha, Nonato, Mirasselva e Pulu, onde possui dois vereadores e até a presente data 

ainda não foram atendidas por essa gestão, dizendo que a situação mais critica é da vicinal Pulu, 

que já foi uma das piores do município, passou a ser uma das melhores e se tornou uma das piores 

novamente, onde já foi realizada reunião com a presença da Prefeita Municipal e Secretário 

garantindo que após máquinas saírem da vicinal sessenta iriam para esta vicinal, porém máquinas 

foram fazer o projeto, esperando que após concluir possa colocar na Vicinal Pulu, pois foi 

garantido que no máximo em quinze dias maquina estaria naquela localidade e já está com mais 

de quarenta dias, caindo em descredito com a comunidade. Informou que firma irá passar 

máquina na Vicinal Cachoeirinha precisando de uma caçamba para piçarrar algumas ladeiras, 
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sendo um trabalho a menos, devendo realizar parceria com a Prefeitura, pois já diminui a 

quantidade de estradas para serem feitas, ajudando a gestão e os moradores da região. Desejou 

um bom dia a todos, e agradeceu. Após passou-se a Ordem do dia. O Senhor Presidente 

apresentou e encaminhou para a CCJ Requerimento nº 032/2018, de proposição do Vereador 

Vilmar Ferreira da Silva, que requer ao Secretário Municipal de Educação providências para a 

reforma da Escola Bela Vista, na Vicinal do Arrependido, neste município. A seguir passou-se a 

apreciação dos seguintes Requerimentos: 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 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 Werles Santos Silva fez a defesa na tribuna do Requerimento nº 

030/2018, 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. Colocado em discussão o Requerimento nº 030/2018. Manifestaram-se os 

Vereadores Marcione, Raimundo, Gilberto e Werles. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. Após o Vereador Marcione Rocha Ribeiro fez a defesa na tribuna do Requerimento 

nº 031/2018, requerendo a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para a recuperação da Vicinal Poeirinha, neste município. Colocado em discussão o 

Requerimento nº 031/2018. O Senhor Presidente manifestou apoio. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Colocado em votação, uma a uma, as atas da vigésima quarta, 

vigésima quinta e vigésima sexta Sessões Ordinárias. Aprovadas por unanimidade. Após o Senhor 

Presidente ressaltou ter passado o primeiro turno das eleições e a partir da próxima sexta-feira 

iniciará a campanha para segundo turno, sendo mais tranquilo, mas cada um torcendo para que os 

seus se elejam e, como falou no primeiro turno, disse que independente de quem vença 

continuarão fazendo seus trabalhos, então que se faça campanha limpa, mantendo o respeito e 

harmonia nesta Casa e independente de quem vencer continuarão cobrando, buscando o melhor 

para o município, e observando não haver nada mais a tratar, desejou ótima semana, 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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