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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos vinte nove 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 Requerimento e tratar assuntos 

de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-

MDB, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador José Sandeney Marques 

Monteiro-DEM - primeiro secretário em exercício. Presentes os Vereadores Edna Silva Santos-PT, 

Nelson Fetisch-SD, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora 

regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentando vereadores e pessoas 

presentes. Apresentou a pauta da sessão. Compareceram os Vereadores Raimundo Ribeiro da 

Silva-MDB e Marcione Rocha Ribeiro-DEM. O Senhor Presidente realizou inscrição para uso da 

tribuna, concedendo-a a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues. Esta, cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta Casa e poder 

discutir e dialogar o andamento do município e país. Referiu sobre as eleições ocorridas no 

domingo anterior, prevalecendo a democracia, sendo um processo bem diferente, quando foi 

utilizado os meios de comunicação e redes sociais para fazer a divulgação, ficando triste com o 

fazer políticas partidárias pelas várias maneiras de se expressar, de dialogar e de aceitar a opinião 

alheia e considerando ter sido utilizado muito as redes sociais e por não aceitar a ideologia alheia 

deixou transparecer mais o ódio e a vingança o que não é muito bom e acaba fazendo com que o 

processo democrático e a política torne-se mais desacreditada, pois tornou-se bagunça, baderna, 

considerando as várias formas de se expressar e não aceitar a opinião alheia, mas continuamos 

fazendo a política séria, dialogando e respeitando a opinião de cada um, o que ainda é possível, 

pois nem todos estão de acordo que política não vale mais nada, mencionando ter feito campanha 

respeitando a ideologia de cada um e continuar fazendo o diferente para que essa ideologia de 

que não compensa mais caia por terra. Parabenizou o município de Placas, a Prefeita Municipal e o 

grupo que trabalhou pelo candidato ao Governo Marcio Miranda, parabenizando também aqueles 

que votaram no governador eleito Helder Barbalho, muito bem votado no município. Falou que o 

povo de Placas foi às urnas, fez o seu trabalho, mostrou que é possível, que ainda se acredita, 

mesmo que estejamos desacreditados, que ainda há esperança e exercendo o papel de cidadão, 

parabenizando a população do município que ainda vai as urnas exercer sua cidadania. Informou 

que na Vicinal do Lama a igreja católica estará fazendo uma programação no próximo dia dez, 

convidando, em nome da representante, Vereadores e população para participar desse momento 

de fé, havendo nas comunidades essa espiritualidade e fé, momento que o povo se reúne para 

festejar em suas comunidades. Agradeceu todos que vieram prestigiar esse momento, devendo 

aguardar esse mandato que se aproxima e ao final verá se parabeniza ou não, e agradeceu a 

oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do ex-prefeito Maxweel Brandão, vice-

prefeito Beto Dantas, Presidente do PSC João de Jesus, Edilson e Teté. Falou ser momento de 

comemorar, quando se passou por um processo eleitoral, onde cada um tinha uma bandeira a 

defender, mas agora o mais importante após esse processo é continuar defendendo a bandeira do 

município, do Estado e do país. Disse que os palanques foram desmontados, as diferenças 

adquiridas no momento político também devem ser superadas e de agora para frente tomar um 

novo rumo, viver uma nova época, um novo momento, porque é preciso. Parabenizou o MDB de 
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Placas, em nome do Presidente da Câmara que fez o Governador do Estado, assim como 

parabenizou a gestão municipal, em nome da Prefeita Municipal e os partidos Democratas e 

Solidariedade e outros que defenderam o candidato Marcio Miranda que teve votação expressiva 

no município de Placas, resultado do trabalho de cada membro, cada cabo eleitoral, cada mulher 

que foi à rua, cada vereador e cada liderança, pois só não consegue um resultado tão expressivo 

em prol de um projeto. Parabenizou a Prefeita Municipal pela conclusão das vicinais Macanã, Dez 

norte e Dez Sul que se encontravam em péssimas condições e hoje trafegáveis, trabalho muito 

bem feito, parabenizando o Secretário de infraestrutura, Sr. Gilson Macedo e servidores dessa 

secretaria que tem se empenhado em fazer o melhor pelo município, em prestar um serviço 

público de qualidade. Parabenizou a gestão pelas políticas públicas que vem desenvolvendo, o que 

tem funcionado muito bem, como evento alusivo ao Outubro Rosa que foi realizado na última 

sexta-feira, parabenizando o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Gilberto Paiva e toda a equipe ACS 

que se empenharam, assim como todos os profissionais de saúde. Registrou agradecimentos a 

gestão municipal por duas pontes que estão sendo construídas na vicinal Duzentos e quarenta sul, 

onde representa, e encontravam-se em situação precária, não tendo condições para passar o 

transporte escolar, e uma está pronta e outra sendo iniciada. Agradeceu ainda a gestão municipal 

por ponte que será iniciada na Vicinal Poeirinha, que dá acesso aos chacareiros, contemplada com 

recurso da Defesa Civil. Falou que mesmo nesse processo eleitoral a máquina não parou de andar, 

as obras não deixaram de acontecer, o município continua andando e tem certeza de agora para 

frente continuará andando muito mais, tendo muito a se fazer e estarão na luta, batalhando para 

que o povo de Placas possa ter melhor qualidade de vida e dias melhores. Agradeceu a Deus pelos 

momentos passados e pedindo que os guie e conduza daqui em diante para traçar e trilhar 

caminhos certos, bom para esta Casa e principalmente para o povo de Placas. Desejou uma boa 

semana a todos e que Deus os abençoe, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles 

Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente em mais um dia de trabalho. Parabenizou 

a equipe da saúde pelo evento referente ao outubro Rosa ocorrido na última sexta-feira com 

palestras e incentivo a saúde e maratonas em duas modalidades. Referiu ter acontecido no 

domingo anterior o dia da democracia, encerrando as eleições neste ano em nosso país, que 

passou por grandes reformas no que diz respeito a presidência da República e Governo de Estados 

que assumem a partir de primeiro de janeiro de 2019, acreditando serem boas e devemos 

acreditar no trabalho de cada um, que possa ser melhor e possam contribuir com estados e 

municípios. Falou saber que é direito democrático, devendo ser tratado com respeito na escolha 

de cada um e não fazer política suja, de difamar uns aos outros em redes sociais ou mesmo nas 

ruas, mas o direito é democrático e o povo é quem escolhe os governantes de municípios, estados 

e país. Falou que cada um daqueles que foram eleitos têm algo a proporcionar, a realizar um bom 

trabalho e no município deverão dar continuidade aos trabalhos, fazendo, cada qual, a sua parte e 

deixar as divergências de lado e seguir de cabeça erguida, pois estão nesta Casa porque o povo os 

elegeu e acreditou no trabalho de cada um e em seu mandato estará lutando em prol de cada um, 

dizendo que as vezes erra pensando estar fazendo o certo, mas acredita que tudo que fez foi em 

prol dos moradores do município. Agradeceu pela oportunidade de estar nesta Casa em mais um 

dia, a presença das pessoas amigas, desejando uma ótima semana e um bom retorno a seus lares, 

e agradeceu  a oportunidade. A seguir foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Vice-prefeito, Sr. 
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Maxwell, João PT e professor Edilson. Lembrou que há dias atrás falou sobre o poder democrático 

que exercemos, na ruas, nas urnas, nas instituições, e hoje pelo que ver, está ou poderá ser 

ameaçado pelos artigos que viu no decorrer do final das eleições, destacando ter lido artigo que 

dizia para os universitários e acadêmicos que filmassem suas aulas e os depoimentos de seus 

professores e que denunciassem se estes estavam exibindo ou deixando uma ideia de esquerda, 

lamentando. Falou que o Partido dos Trabalhadores tem que aceitar, não a derrota, pois teve mais 

de quarenta milhões de votos, foi para o segundo turno das eleições dentre tantos outros que 

tentaram chegar e não conseguiram, partido que sofreu golpe no ano de 2014 e está com a 

primeira maior bancada nacional, fazendo oposição sempre nas coisas errados, mas apoiando e 

ajudando no que for correto. Lamentou ainda pela questão feminina no poder, pois somos menos 

de dez por cento em todo o país e as que estão exercendo cargos chega a sete por cento, sendo 

que esta casa representa essa situação, sendo necessário trabalhar essa questão da 

representatividade, mas comemorou que o partido tem quatro governos em todo o país, o que é 

uma vitória. Referiu sobre palavras do Vereador Werles, quando diz que é preciso replanejamento 

e nova discussão dentro desta Casa sobre o papel do vereador, pois exerceram a democracia, cada 

qual foi para suas agremiações fazer política, mas como já foi dito, a campanha acabou, o 

palanque foi desmontado e os trabalhos precisam ser feitos. Parabenizou o grupo dos vereadores 

que trabalharam pelo Marcio Miranda e o grupo de vereadores que trabalharam pelo Helder 

Barbalho, parabenizando este que foi eleito e a partir de primeiro de janeiro será nosso 

governador, esperando que possa trazer muitos benefícios para nosso município. Disse estar 

acreditando que juntos, assim como nós fizemos uma corrente, exercemos o poder democrático 

de ir às urnas, devem se unir para cobrar. Mencionou ter ouvido conversa que quando alguém vai 

ao Poder Executivo pedir por iluminação pública, em virtude de o projeto ter sido reprovado, 

manda vir na Câmara, pedindo providências, pois vereador não é para executar, mas para fiscalizar 

e legislar, pedindo que se juntem para fazer audiência pública, chamar alguém da área da 

engenharia da CELPA para que possam discutir a problemática da iluminação pública, assim como 

segurança e uma série de coisas que estão relacionadas e debater e encaminhar as propostas, 

porque não pode dar a resposta do Executivo, mas sim do Legislativo. Conclamou todos a seguir 

em frente, dizendo que o Partido dos Trabalhadores não perdeu, está mais reforçado do que 

nunca, e finalizou dizendo que “o sábio pode até mudar, o ignorante, não”, e agradeceu. A seguir 

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

Referindo-se a iluminação pública falou que não irá se calar, principalmente quando funcionários 

da Prefeitura Municipal, próximos a Prefeita fala para quem procura a respeito da iluminação 

pública, que procure os Vereadores, pois são os responsáveis, dizendo desconhecer conta da 

Câmara Municipal que arrecada recurso da Celpa, mas ao contrário disso, valores são depositados 

em conta da Prefeitura para uso exclusivo na manutenção da iluminação pública, situação que tem 

sido cobrada por vários vereadores, lamentando por pessoas ligadas a Prefeita Municipal falar 

isso, dizendo que vereador tem culpa, mas por não está fiscalizando, devendo fiscalizar e tomar 

providências para saber onde está sendo investido o dinheiro arrecadado pela Celpa e repassado a 

Prefeitura Municipal, considerando que as lâmpadas não estão sendo trocadas e a maioria das 

ruas da cidade estão às escuras. Disse ter relatado a Prefeita Municipal a situação de funcionários 

que andam comentando essa situação e esta ter dito que nenhum município está conseguindo 

realizar esse serviço, convidando-a para ir a cidade de Rurópolis, onde disse está toda iluminada e 

espera que vereadores se unam e tomem providencias para que não fiquem jogando 
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responsabilidade da iluminação pública para esta Casa. Disse que vereadores ou tomem 

providencias ou assumam a responsabilidade por não fiscalizar o recurso que o município arrecada 

pelo serviço, convidando vereadores para após a sessão reunir e tomar providencias a respeito, e 

agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou toda equipe da saúde, o Secretário de Saúde e a 

gestora Municipal pelo evento alusivo ao outubro rosa realizado na última sexta-feira. Referiu 

sobre o processo democrático ocorrido no domingo quando foi eleito o presidente Jair Bolsonaro 

que sem coligações falou o que o povo queria ouvir e teve sua campanha abraçada pela grande 

maioria do eleitorado, parabenizando-o, assim como todos aqueles que se empenharam no 

município, parabenizando ainda o Partido dos trabalhadores na pessoa do candidato Hadad pela 

excelente campanha. No Estado parabenizou o presidente desta Casa e o Senhor Negão Brandão 

que se empenharam na eleição do candidato eleito ao governo Helder Barbalho, ressaltando o 

resultado no município, onde o candidato da Prefeita Municipal, Marcio Miranda, com apoio de 

vereadores obteve uma diferença grande de votos, mas não vencendo, destacando a contribuição 

tanto do governador eleito como do atual governo do estado ao município, parabenizando o 

governador eleito. Mencionou que juntamente com os vereadores Nelson e Denilson estiveram na 

semana anterior reunidos com a Prefeita Municipal tratando a respeito da iluminação pública, 

mencionando ser nosso município o mais escuro da região, conforme tem verificado nos 

municípios por onde tem andado. Entende que o recurso arrecadado é pouco, mas o serviço 

básico deve ser feito, destacando a situação da iluminação no Bairro Alto Pará, onde é precária, 

tendo sido trocada algumas lâmpadas, mas há pessoas quebrando, fazendo-se necessária a 

conscientização da população nesse sentido. Referiu sobre projeto reprovado, porém disse que 

não é por causa disso que o serviço deve ser paralisado e continuarão cobrando para que os 

trabalhos possam ser feitos. Parabenizou o professor Geovane e sua esposa Luciana pelo belíssimo 

aniversário de sua filha Nayra, na Vila Bela Vista. Desejou boa semana a todos, pedindo a proteção 

de Deus, e agradeceu. Em seguida passou o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, quando cumprimentou Mesa Diretora, 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta Casa com 

vida e saúde. Ressaltou o momento democrático vivido no dia anterior quando foi escolhido 

presidente e governador de vários estados, e como vereador do MDB agradeceu a todos que no 

município se empenharam na campanha do Helder, agradecendo o apoio do Partido dos 

Trabalhadores, o Presidente do PSDB Negão Brandão, que abraçou a causa, o PSC que esteve junto 

nessa caminhada e todos que acreditaram na proposta de trabalho do Helder que o fizeram 

governador do Estado a partir de primeiro de janeiro do próximo ano. Falou que como Ministro 

dos Presidentes Dilma e Temer colocou mais de trezentos milhões no Estado do Pará, tendo obras 

em todos os municípios desse estado e aqui em Placas tem deste e do MDB, através dos 

Deputados Eraldo e Priante, lamentando pela força dada pelo então Ministro Helder ao município 

ter sido escondida no período eleitoral. Desculpando-se com o Presidente do PSDB disse que 

falava-se muito nas obras do governo Simão Jatene nesses últimos anos, porém disse que foram 

vinte anos de governo desse partido e as obras existentes conta-se a dedo. Falou que em vinte e 

quatro anos de instalado foram vinte anos de governo do PSDB e quatro do PT, agradecendo ao 

grupo que trabalhou pelo Marcio Miranda, porém disse acreditar que o Helder será governo de 

todos, mencionando que o MDB a nível de estado saiu fortalecido, destacando os eleitos,  da 

região Deputado Eraldo Pimenta e os Deputados Priante e Elcione, bem votados no município e 
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com o apoio do PT ao Helder, ainda tem o Deputado da região Airton Faleiro, acreditando que 

Placas será muito bem representado em Belém, assim como Brasília. Falou que no decorrer dessa 

campanha ficaram palavras soltas, batidas fortes, mas acredita que serão superadas, acreditando 

que o Helder será um ótimo governador e que irá ajudar nosso município e irão correr atrás 

desses benefícios, dizendo que não é porque foram pisados, batidos e muitas coisas absurdas 

foram colocadas até pela gestão municipal contra a candidatura do Helder, dizendo que se não 

quisesse falar das benfeitorias, mas também não precisava pegar tão pesado como aconteceu em 

alguns momentos nessa campanha. Disse ter certeza que a Prefeita Municipal vai rever essa 

situação, vai pedir ajuda e estará junto para não deixar Placas desamparada. Lamentou conversas 

a respeito da iluminação pública, mencionando não ter defendido o projeto e como falou só será 

favorável se houver audiência com a população, mencionando dois projetos pelos quais 

compraram briga sendo o PCCR que poderiam ter deixado o governo resolver, mas trouxeram para 

esta Casa e até hoje não foi resolvido e o outro projeto foi o IPTU que até hoje é problema e não 

abraçará mais essas causas polêmicas, devendo-se realizar audiência e chamar a população para 

discutir e se for do interesse da população terá seu apoio para que esta Casa não seja culpada por 

alguns atos. Ratificou agradecimentos a todos que estiveram na caminhada. Falou que a política 

acabou e Placas precisa do apoio de todos porque a situação não está muito favorável, pois tem 

várias situações que precisam ser resolvidas. Falou não preocupar-se quando alguém manda a 

população vir a esta Casa cobrar iluminação pública, mencionando que neste ano o município já 

arrecadou desse serviço aproximadamente cento e dez mil reais, dizendo que se tiver certeza que 

a Prefeita Municipal está mandando a população vir nesta Casa irá querer saber o que foi ou está 

sendo feito com esse recurso, irá pedir empenhos, notas e prestação de contas para saber onde 

foi investido. Disse que prefere não acreditar que essa opinião está partindo do Executivo, mas de 

pessoas que estão querendo tumultuar, mas deve ser verificada, lembrando que esta Casa não 

tem recurso para essa finalidade, mas irá verificar. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu, 

retornando a presidência. Após passou-se a Ordem do dia, passando a apreciação do 

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 Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, 

relatora da Comissão de Constituição e Justiça, 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 033/2018. Colocado em discussão. O Vereador José Sandeney manifestou-se 

favorável e lembrou requerimento nesse mesmo sentido para a Escola da Vila Aparecida do 

Vereador Gilberto Matias e sugeriu construir projeto e encaminhar aos Deputados e ao PDRSXingu 

para conseguir recursos para a construção dessas obras, pois se somente encaminhar para a 

Secretaria Municipal de Educação chega 2019 e a obra não é realizada. Colocado em votação o 

Requerimento. Aprovado por unanimidade. Após o Primeiro Secretário em exercício apresentou 

Ofício da Secretaria Municipal de Saúde em resposta a Requerimento que requer a contratação de 

ACS para a Vicinal Duzentos e quarenta sul.  E o Senhor presidente observando não haver nada 

mais a tratar, desejou ótima semana e bom retorno 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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