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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos vinte dois 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 Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Vice-presidente 

em exercício e Vereador Marcione Rocha Ribeiro-DEM – primeiro secretário em exercício. 

Presentes os Vereadores Edna Silva Santos-PT, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Nelson 

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

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentando vereadores e pessoas presentes e 

agradecendo a Deus por mais um dia. Apresentou a pauta da sessão. Realizou inscrição para uso 

da tribuna, concedendo a palavra ao Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Este cumprimentou a 

Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Informou que na última terça-feira foi 

comemorado o dia das crianças na escola na Vicinal Cinquenta e sete, tendo levado alguns 

brindes, deixando as crianças felizes e na quinta-feira foi realizada a comemoração na Vila São 

Miguel, parabenizando as professoras que organizaram. Registrou ter acontecido na última sexta-

feira na prefeitura municipal a entrega de retroescavadeira, emenda do Deputado Marcio Miranda 

e dez computadores e uma moto, emendas do Deputado Wlad, parabenizando a Prefeita 

Municipal, pois são objetos que irão beneficiar o município. Ressaltou trabalho que estão sendo 

realizados em estradas vicinais, destacando as vicinais Dez sul, Dez norte, Planalto, Panorama, 

Macanã e iniciada a vicinal do Pulu e hoje tem mais uma máquina para agilizar os trabalhos que 

estão sendo feitos, mas ainda há muito a se fazer, parabenizando Secretário Gilson pelo trabalho 

que vem executando. Informou ter estado na última quarta-feira, juntamente com o Secretário de 

Agricultura visitando moradores das Vicinais Cinquenta e oito solteira e casada, fazendo trabalho 

de arado nas propriedades de dois agricultores que estavam cadastrados e outros se cadastrando 

para serem atendidos, parabenizando o secretário que a pedido seu esteve nas duas vicinais. 

Comunicou haver participado de reunião, na última quinta-feira com o SINTEPP, juntamente com a 

Prefeita Municipal e Secretário de Educação, avançando em alguns pontos, devendo chegar a um 

denominador que seja viável a ambas as partes, devendo aguardar projeto ser protocolado nesta 

Casa para que possam dar parecer, agradecendo a Prefeita Municipal e o Secretario que foi 

dialogar com os servidores, crendo que muitos pontos avançarão no decorrer do próximo ano. 

Registrou ter estado no domingo na Vicinal cinquenta e oito casada, onde nem todos vereadores 

puderam comparecer devido a vários eventos que aconteceram no município como na Vila 

Macanã, Associação Castanheira, entre outros, mas estiveram os vereadores Vilmar e Werles e a 

Prefeita passou no local onde foi realizada a inauguração da iluminação da quadra society, 

parabenizando o Presidente da comunidade pelo belíssimo trabalho para que o evento fosse 

realizado, consagrando-se campeã a equipe do Real Madrid e vice-campeã a equipe Losano, tendo 

juntamente com outros vereadores formado uma equipe, mas não conseguiram ganhar. Desejou 

uma boa semana a todos, pedindo a Deus que abençoe os trabalhos, e agradeceu a oportunidade. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou a Mesa 

Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Destacou passo importante em reunião com a Prefeita, 

Vereadores e coordenação do SINTEPP, com avanços para a classe de trabalhadores, esperando 

que não fique só na reunião, mas que as emendas possam ser encaminhadas a esta Casa o mais 
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breve possível para que os vereadores possam fazer o seu papel aprovando, pois são importantes 

para a carreira dos educadores da educação de Placas, pedindo que a gestora municipal 

encaminhe o mais rápido possível. Mencionou, conforme já exporto pelo vereador Raimundo, ter 

o município recebido retroescavadeira, emenda do Deputado Marcio Miranda, a qual muito irá 

servir para o município. Agradeceu o Deputado Ilton Aguiar-DEM, que destinou moto para a 

administração municipal e computadores que servirão para as secretarias municipais, sendo 

importante a estruturação dos órgãos públicos municipais. Referiu sobre a vicinal duzentos e 

quarenta sul que está em péssima condição, onde tem propriedade e se sente envergonhado de 

entrar na vicinal, mencionando que foi colocado fogo em uma ponte que está caindo e os 

moradores apagaram, pois tem carro do transporte escolar transportando quase quarenta alunos 

e não podem ficar à mercê de espera de um projeto do PDRSX que pode chegar só no período do 

inverno, mencionando que essa estrada precisa ser feita e irá ser feita, pois não irão aceitar que 

chegue no inverno com vicinal na condição que está, mas estarão enviando documento a gestora 

municipal e pedindo providencias, pois trata-se de situação de emergência, pois com uma 

pequena chuva o carro do transporte escolar não roda. Mencionou que hoje não sabe quem 

procurar na Prefeitura para entregar as demandas recebidas pelos moradores das vicinais, pois 

tem um secretário de administração que não sabe se ele atua, qual o seu papel ou se tem 

autonomia de resolver alguma coisa na ausência do Executivo. Falou que havia um setor de 

compras que ouviu que foi trocado o responsável, não tendo sido informado a esta Casa e quando 

vem uma demanda de uma vicinal para comprar um quilo de prego ou alguns litros de gasolina 

para tirar madeira para uma ponte não sabe para quem encaminhar, pois não foi informado para  

quem remeter, o que sabe é que existe uma pessoa no setor de compras que não a conhece, pois 

as vezes que viu nos corredores da Prefeitura, esta se quer cumprimentou, mas passou de cabeça 

baixa, situação com que se preocupa, sendo necessária essa organização, pois se não tem contato 

direto com o executivo, precisam do contato de quem está próximo a este para que resolva a 

situação, manifestando preocupação. Mencionou ter visto nos municípios vizinhos investigação de 

perfuga, tendo sido informado que estaria vindo para esta cidade, não chegando e não sabe se 

virá, mas devem estar atentos, pois o papel de investigação não é somente dos vereadores, sendo 

necessário as vezes buscar auxilio aqueles que tem acesso mais fácil e de forma mais direta, pois 

se chegar na Prefeitura requerendo algum documento, garante que não terá acesso, mas quando 

a justiça chega as portas tem que ser escancaradas. Manifestou preocupação nessa organização 

administrativa do Poder Executivo, não somente aos vereadores, mas também aos presidentes de 

comunidades, das pessoas da cidade que necessitam de alguma situação e não sabem a quem 

procurar. Agradeceu a Deus por este final de semana, pedindo que conceda uma semana 

abençoada. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Fez das palavras do Vereador Marcione as suas no que diz 

respeito a Vicinal Duzentos e quarenta sul. Disse lamentar por lutar, correr atrás e muitas vezes ter 

que implorar e cobrar com veemência a questão de certas vicinais onde tem propriedade, 

considerando descaso com os vereadores, pois falta de cobrança não é. Sabe que muitas estradas 

estão sendo feitas como Macanã e Panorama que estão sendo concluídas e Planalto onde 

máquinas deverão entrar, mas preocupa-se com a vicinal duzentos e quarenta sul e demais, 

considerando que o inverno se aproxima, época de chuvas, importante para a produção agrícola, 

mas que traz preocupação com a conclusão das estradas vicinais. Registrou evento de entrega a 

Prefeitura Municipal de uma retroescavadeira, do Deputado Marcio Miranda, moto, do Deputado 
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Hilton Aguiar e  computadores, do Wlad, parabenizando os Deputados. Parabenizou os Deputados 

eleitos, dizendo que neste ano Placas soube votar, votando em pessoas que ajudaram o município. 

Ressaltou que a igreja Assembleia de Deus ajudou eleger o Senador Zequinha Marinho e o 

Deputado Federal Olival Marques, hoje, respectivamente Deputado Federal e Deputado Estadual, 

dizendo que nosso dever é cobrar dessas pessoas que no passado não ajudaram o município e de 

todos que se elegeram. Parabenizou a igreja Assembleia de Deus pelo 26º Congresso Circulo de 

Oração, ocorrido no final de semana convidando para participar de culto de agradecimento com o 

Pastor Dilson Alecrim, de São Paulo-SP. Informou que na tarde deste dia haverá reunião com os 

membros do Conselho Diretor e na próxima quarta haverá Audiência Pública para tratar da 

matéria, na qual quer participar, porém disse que deverá ir na presente data a Itaituba 

acompanhar pessoa que está agendado no INSS e comprometeu-se em acompanhar, não sabendo 

se será possível participar dos eventos. Disse que gostaria de ter participado do evento do 

SINTEPP, ficando alegre pela Prefeita ter levado uma boa palavra a categoria, colocando-se a 

disposição para ajudar no que for necessário para que a educação melhore no município. Referiu 

sobre projetos que está trabalhando e em breve dará entrada nesta Casa. Falou que devemos 

continuar cobrando para melhorar alguns setores no município como iluminação pública, 

mencionando projeto que não foi aprovado, não destinado exclusivamente a iluminação pública, 

mas a convênios diversos no município, insistindo que o governo faça um projeto transparente 

que venha resolver as necessidades do cidadão com iluminação pública, pois vê a péssima 

qualidade do serviço, devendo trabalhar nesse sentido. Reforçou palavras do Vereador Marcione a 

respeito da fiscalização, tendo ouvido rumores de que pessoas da perfuga estará realizando 

vistorias no Poder Legislativo, devendo estar atento, pois o Poder Legislativo deve dar exemplo em 

suas contas públicas, desejando boas vindas, pois estão dispostos a somar com o que for melhor 

para o município, e agradeceu. Em seguida foi concedida a palavra na tribuna ao Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva, que a dispensou, passando-a ao Vereador Nelson Fetisch. Na tribuna 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Compartilhou das palavras do Vereador Denilson 

sobre iluminação pública, não havendo motivo para não ter mais luminárias funcionando, pois faz 

muito tempo que não se troca lâmpadas na cidade, lembrando que vários vereadores já cobraram, 

tendo cobrado na sessão passada e outras vezes, pois enquanto não for tomado providencias e 

resolvido o problema da iluminação pública não poderão parar de cobrar porque o dinheiro nunca 

deixou de entrar na conta da Prefeitura Municipal, registrando sua indignação. Falou que o projeto 

rejeitado nesta Casa terceirizava a iluminação pública e a Prefeita Municipal comentou que os 

vereadores que votaram contra foi porque não pegaram dinheiro, enfatizando não estar dizendo 

que outros pegaram, mas ao invés de oferecer dinheiro para vereador que compre lâmpadas para 

colocar nos postes, pois resolveria o problema da iluminação, mencionando ter ficado crítico para 

os vereadores que votaram a favor do projeto, quando a Prefeita fala que precisa dar dinheiro 

para que vereador vote em projeto. Conforme mencionado por vereadores falou que seria 

importante que tivesse investigação de fora para corrigir coisas erradas, enfatizando serem 

muitas, mencionando ter tido acesso a contratos através do Ministério Público, já que para a 

Prefeitura não tem a quem pedir, conforme mencionado pelo Vereador Marcione, pois protocolou 

dois ofícios pedindo cópia de contratos e não conseguiu, conseguindo alguns pelo MP, mas ainda 

faltam alguns. Mencionou ter contrato onde consta apenas o nome da empresa, seu 

representante e a cidade (Itaituba), mas não possui telefone e endereço para que possa fazer 

investigação e saber a procedência, fazer investigação, mencionando haver outros da mesma 
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forma. Disse que se não pode colocar endereço talvez essa empresa não exista e pelo nome do 

representante não conseguiu localiza-la, solicitando ao Vereador Denilson, que informou estará 

indo a Itaituba, para verificar se localiza essa empresa naquela cidade, pois é interesse desta Casa 

saber se existe ou não. Mencionou haver irregularidades grandes nos contratos com as empresas 

que consertaram as máquinas do município, em Itaituba, ressaltando que no seu conhecimento e 

levantamento feito em trator o valor chegaria no máximo a quarenta e dois mil reais e foi pago 

mais de quatrocentos mil reais, dizendo que o dinheiro gasto na manutenção dessa máquina daria 

para comprar um trator novo e não está trabalhando quase nada, trabalha uma semana e dá 

problema, precisando de manutenção, mencionando que na semana em que chegou precisou de 

manutenção. Informou haver nota com material rolante completo e somente foi trocado corrente, 

rolete e segmento, nota de noventa mil reais, outra de cento e dezessete mil e segundo 

funcionário da empresa trouxe essas peças e foram colocadas em oficina aqui em Placas, 

enquanto o trator de esteira estava em Itaituba, situação que precisa ser investigada, pois se a 

máquina estava em Itaituba e peças foram trazidas para nosso município significa que tem 

máquina sendo consertada e recurso sendo alocado como se fosse para manutenção do trator da 

Prefeitura Municipal, fazendo-se necessário que a Câmara investigue, o que já cobrou, esperando 

que consigam pegar esses documentos, acreditando que o caminho seja abrir uma CPI, doa a 

quem doer, destacando as vicinais mencionadas pelos vereadores que estão sem fazer como 

duzentos e quarenta sul, duzentos e trinta e cinco sul e Pulu, lembrando que no ano anterior foi 

gasto muito dinheiro com manutenção de máquinas e não tinha máquinas trabalhando, 

esperando que vereadores se reúnam, juntem os documentos que tem e abram investigação para 

saber o que foi feito com esse dinheiro, tendo visto notas avulsas, talvez transformadas em notas 

fiscais e encaminhadas ao TCM, de conserto de trator agrícola, lanternagem, pintura, parte 

elétrica, manutenção, sendo que nenhum trator de pneu foi levado para Itaituba, havendo apenas 

um no pátio da garagem, que encontra-se todo danificado, não sabendo de onde surgiu nota de 

quatro tratores que foram reformados em Itaituba, devendo intervir nessa situação e verificar o 

que foi feito do dinheiro gasto com essa empresa, e agradeceu. O Senhor Presidente registrou e 

agradeceu a presença do Assessor jurídico, Dr. Tabajara, devendo reunir após a sessão e passou a 

palavra ao Vereador José Sandeney Marques Monteiro. Na tribuna cumprimentou a Mesa 

Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia presente e mais 

uma semana de trabalho muito propicia para esta Casa, para viabilizar a demanda e as situações 

do povo Placaense que cada vez mais aumenta e estão representando muito bem. Falou que 

Placas esteve de parabéns no final de semana pelas programações realizadas pelas igrejas. 

Mencionou ter sido realizado pela Católica o DNJ - Dia Nacional da Juventude, onde participou do 

encerramento, reunindo jovens de vários municípios. Disse que a educação placaense está cada 

vez mais melhorando e as religiões ajudam muito as crianças, adolescentes e jovens, assim como 

as famílias, parabenizando a igreja Madureira pela cruzada, tendo participado e pretende voltar 

mais vezes para ouvir a palavra e a Assembleia de Deus pelo 26º Congresso do Círculo de Oração. 

Lamentou acidente ocorrido com o Senhor Valmor e sua esposa, conhecida como Nega, que 

correu o risco de ficar paraplégica, mas sendo descartada essa possibilidade, estando tudo bem. 

Compartilhou com os vereadores Edna, Marcione, Raimundo, Denilson e Werles que na última 

quinta-feira reuniram-se com a Prefeita Municipal e Secretário de Educação, lamentando apenas 

pela situação dos quarenta por cento continuar  na mesma, mas se iniciando o diálogo e tem 

certeza que a partir de fevereiro ou março os dez por cento das horas pedagógicas estará 
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disponível para os professores e até o final de 2020 as sessenta e seis horas que um professor de 

duzentas horas tem direito estará no seu plano de trabalho mensal, parabenizando o Secretário 

Municipal de educação, a Prefeita Municipal e os vereadores que estiveram fazendo essa 

intermediação, sendo muito proveitoso, abriu-se um leque de informações, de diálogo, algumas 

situações na lei 246/2017 que estavam um pouco soltas foram amarradas, esperando que chegue 

o mais rápido possível nesta Casa, de acordo com o que foi acordado na quinta-feira, registrando 

ter ficado satisfeito, pois através do diálogo se resolve muita coisa. Parabenizou os moradores da 

vicinal Planalto pelo evento realizado, dizendo ser um povo muito unido, assim como na Vicinal 

São João onde acontecem uns eventos muito bons, onde esteve o Vereador Marcione, o vice-

Prefeito Beto Dantas, a Prefeita Municipal e o Diretor do Transporte Escolar. Agradeceu a Deus e 

esperando que as eleições no próximo dia vinte e oito ocorram bem, com transparência, 

esperando que não ocorram fraudes e nem problemas. Agradeceu a Deus pela oportunidade. 

Desejou a todos excelente dia, e agradeceu.  A seguir o Presidente em exercício Vereador Werles 

Santos Silva passou a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, onde cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia nesta Casa depois de várias 

reuniões, conquistas, mas também de tristezas para alguns familiares. Referiu sobre o DNJ - Dia 

Nacional da Juventude, comemorado no quarto domingo do mês de outubro e neste ano a igreja 

católica de Placas teve a honra de receber esse encontro, ressaltando fazer parte da coordenação 

da pastoral da juventude, encontro que acontece em cada ano em um paróquia diferente, tendo 

iniciado na sexta e encerrado no domingo, sendo momento de muito trabalho, mas de 

confraternização, tendo sido realizadas oficinas sobre racismo e preconceito, sobre divergências 

religiosas e espiritualidade, sobre segurança pública e violência contra a mulher. Referiu sobre a 

situação da energia, acreditando ser o local onde se paga energia mais cara, mesmo o Estado 

tendo grandes hidrelétricas e muitas pessoas têm reclamado a respeito. Referiu sobre segurança 

no município, acreditando ser algo importante para ser discutido, sobre Policia Militar e Civil, 

lembrando que a iluminação pública também faz parte da segurança, assim como a sinalização e a 

conscientização, devendo se discutir nas escolas e nas famílias. Falou que uma cidade bem 

iluminada contribui para segurança pública, algo que tem sido bastante discutido. Referiu sobre 

acidente envolvendo três pessoas, passou a tarde no hospital, mas já tiveram boas noticias, outro 

em que um senhor na vicinal Duzentos e trinta e cinco caiu de árvore e foi encaminhado a 

Santarém, por suspeita de lesão na coluna e mais quatro pessoas deram entrada no hospital 

naquela tarde em consequência de acidente. Parabenizou o município pelas conquistas de 

retroescavadeira, computadores e moto, parabenizando respectivamente os Deputados Marcio 

Miranda, Wlad e Ilton Aguiar pelos benefícios para o município. Agradeceu por mais um dia de 

trabalho. Parabenizou amigo Gordo pelo evento realizado na vicinal Cinquenta e oito (torneio). 

Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho, desejando que tenhamos um ótimo dia de 

trabalho para que as coisas possam acontecer e ter novas conquistas no município, e agradeceu a 

oportunidade. Após passou-se a Ordem do dia. O Senhor Presidente apresentou e encaminhou 

para a CCJ Requerimento nº 033/2018, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que 

requer ao Secretário Municipal de Educação providências para a construção de muro na escola 

Belarmina Soares, localizada na Vila km 221, neste município. A seguir passou-se a apreciação do 

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. O Vereador José Sandeney Marques Monteiro, membro da 
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Comissão de CCJ, apresentou parecer favorável pela tramitação do requerimento. Colocado em 

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

o Vereador Vilmar Ferreira da Silva fez a defesa na tribuna do Requerimento nº 032/2018. 

Colocado em discussão. O Vereador Denilson manifestou-se favorável. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Após o Vereador Denilson lembrou que em sessão passada foi 

sugerido reunir vereadores com o Executivo Municipal, não havendo inciativa por parte desta Casa 

e precisam, pois muitas coisas estão passando, necessitando ver o posicionamento da Prefeita 

Municipal, vendo o interesse de buscar melhorias para o município, mas precisam estar lado a 

lado e além desta, seria importante que reunissem com vereadores no mínimo uma vez ao mês 

para que possa repassar informações e alinhar os poderes. Solicitou ao presidente que faça essa 

inteiração para que possam verificar o que está acontecendo. O Vereador José Sandeney 

concordou com o vereador dizendo também ser preocupação sua, assim de outros vereadores que 

também cobram os trabalhos da própria casa, dizendo que já estão há vários anos com proventos 

paralisados e o jurídico está aguardando para reunir com vereadores para discutir a respeito, pois 

é um direito que tem, mencionando haver muitas contas engavetadas e finalizando o mês de 

outubro e a partir de quinze de dezembro terão recesso de dois meses, acreditando que no ano de 

2020 cada edil vai estar querendo cuidar da sua própria eleição, tendo apenas 2019 para 

providenciar várias situações. Questionou quando a Mesa Diretora irá começar instigar os demais 

vereadores a julgar as contas que estão nesta Casa, pois o trabalho do vereador se torna 

monótono se não realizar outras situações. O Vereador Denilson informou ser de noventa dias o 

prazo para votação de contas após a notificação do Legislativo, podendo ser penalizado quando 

não o cumprimento de Lei.  O Vereador Marcione falou da preocupação da Mesa em colocar 

contas, pois não podem chegar na Casa e ficar escondidas ou engavetadas, mas devem ser de livre 

acesso aos vereadores. falou que não compete ao Presidente definir quando colocar em pauta, 

pois existe uma Mesa Executiva e mais sete vereadores e todos têm os mesmos direitos, devendo 

ser informados que contas chegaram a esta Casa. Falou que independente de quem seja devem se 

debruçar sobre a matéria e julgar, mencionando que em 2019 terá conta da atual gestão. Irão 

reunir com o assessor jurídico, verificar o que tem para trabalhar, pois estão acomodados, 

mencionando não está vindo em nenhum dia na Câmara, porque não está tendo pauta, mas deve 

colocar essa Casa para andar. O Presidente em exercício concordou em reunir com o assessor 

jurídico desta Casa para discussão das matérias propostas pelos vereadores, ressaltando ser a 

preocupação de todos, mas que muitas vezes ficam acomodados, dizendo que os trabalhos desta 

Casa devem ser feitos.  A seguir o primeiro secretário em exercício apresentou ofício/ convite para 

Audiência Pública no próximo dia vinte e quatro, para lançamento do processo de validação do 

Plano de Ação do Processo de Revisão do Plano Diretor, ressaltando a importância da participação 

de todos.  Após o Senhor Presidente observando não haver nada mais a tratar 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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