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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos cinco dias do mês de novembro 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 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-PSDB – Primeiro Secretário em exercício. Presentes os Vereadores Edna Silva 

Santos-PT, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC, 

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

Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentando vereadores e pessoas presentes. Informou 

que por motivo de doença o presidente Vereador Gilberto Matias Rodrigues não pode estar 

presente, tendo sido encaminhado pelo Hospital Municipal para Santarém. Apresentou a pauta da 

sessão. Realizou inscrição para uso da tribuna, concedendo-a ao Vereador Marcione Rocha 

Ribeiro. Este cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Sr. Volmir 

e Eliane, da Vicinal do Lama e Sr. Catarino. Agradeceu a Deus pelo final de semana com saúde e 

paz. Lamentou a ausência do presidente desta Casa que por motivo de doença foi encaminhado a 

Santarém, pedindo a Deus pela sua recuperação. Parabenizou o município de Placas pelo melhor 

projeto operacionado pelo recurso do PDRSXingu, que dentre os doze municípios Placas e Brasil 

Novo foram os únicos a serem citados por terem feitos os projetos como as exigências do 

programa. Falou que a segunda parcela do óleo não foi liberada para o município por falta de 

prestação de contas, mas de outros municípios, porque Placas foi um dos primeiros a prestar 

contas de sua cota, estando na dependência da prestação de contas de outros municípios, 

parabenizando a gestão municipal e a equipe de engenheiros na pessoa da engenheira vitória pelo 

excelente projeto e muito mais a equipe da infraestrutura que operacionalizou e fez dentro das 

exigências, acreditando que até o próximo dia vinte será liberada a próxima cota de diesel para 

que possa contemplar as demais vicinais que estão aguardando por esse momento. Parabenizou a 

Prefeita Municipal que após as eleições foi a Brasília bater à porta de Deputados e Senadores em 

busca de emendas, considerando que neste mês de novembro abrem-se as emendas 

parlamentares, e independente de quem apoiou ou não foi em busca de melhorias para o 

município, o que considera importante, tendo estado com o Deputado Chapadinha que teve 

grande apoio no município e mesmo não tendo sido reeleito, mas com o tempo restante de seu 

mandato irá destinar quinhentos mil reais para o município de Placas, destacando a importância, 

tendo sido o Deputado Federal mais votado no município, manifestando satisfação e esperando 

que esse recurso possa ser usado para o bem estar da população.  Agradeceu pela construção de 

três pontes na Vicinal Duzentos e quarenta sul e em breve estarão com a recuperação dessa 

estrada, agradecendo e ressaltando felicidade pelas coisas estarem acontecendo e o município 

estar andando, o que é importante para o trabalho dos vereadores. Ressaltou ser esta uma 

semana importante quando estarão discutindo a Lei Orgânica e o Regimento interno desta Casa, 

reforma muito desejada e também de interesse da população placaense, devendo ter cautela e 

cuidado, no momento em que for aplicar essa reforma, pois reflete no dia a dia da comunidade 

placaense, assim como da gestão municipal, sendo importante que que esta Casa, juntamente 

com o assessor jurídico faça um trabalho com responsabilidade. Agradeceu a Deus por mais este 

dia, pedindo uma semana de trabalho abençoada e que todos possam ir ao encontro das 
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necessidades dos munícipes e buscar soluções e parcerias com o Poder Executivo Municipal. 

Desejou um bom dia a todos e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou 

sentimentos a família do Sr. Pedroso, que aguardava o implante de marcapasso no Hospital 

Municipal em Santarém, vindo à óbito, dizendo que ainda há precariedades na área da saúde em 

todo o país, sendo um pioneiro que se dedicou ao município, e a família do pai de D. Conceição 

que faleceu com cento e um anos de idade, esperando ter esse privilegio de chegar a esta idade. 

Agradeceu a presença do amigo Volmir da Vicinal do Lama, onde passou na semana anterior 

varando pelo sonrizal, sabendo que as condições da vicinal não esta boa, a ponte está pronta, 

sendo necessário recuperar antes do inverno, caso contrário o povo ficará isolado, ressaltando ser 

consciente que o governo não está parando, mas recuperando as estradas, não a passos largos, 

mas conforme as possibilidades. Mencionou que Placas foi parabenizada por ser o primeiro 

município a prestar contas ao PDRSXingu, o que somente foi feito pelos demais municípios no dia 

vinte cinco do mês anterior, ultimo prazo para apresentação de documentos, e para que o 

município continue trabalhando precisa de recurso e liberação de óleo, não tendo sido liberado, 

pois somente libera para todos ou para nenhum e como os municípios só prestaram contas no 

último prazo atrasou a liberação do combustível, mas a Prefeita está fazendo o que pode, 

mencionando que a Vicinal Duzentos e quarenta sul está péssima, tendo estado no final da 

estrada, dizendo que por ter propriedade no local, assim como o vereador Marcione, são 

chocalhados pela população, mas conscientes de que não adianta fazer apenas a sua vicinal, mas a 

de todos e de acordo com o que é liberado, situação que tem levado à população, ressaltando que 

a vicinal faz parte de um projeto que ainda não foi liberado, tendo as pontes adiantadas. Disse ter 

essa consciência mas o agricultor não quer saber, quer ver o serviço feito e se não acontece para 

ele vereador e governo não presta, pedindo paciência, pois as vicinais estão sendo feitas, 

destacando as vicinais Macanã, Panorama e Planalto feitas e Ângelo, Pulu e outras que estão 

sendo atendidas, acreditando que todas serão atendidas, assim como a região do Novo Paraíso, 

porém o município não tem condições de fazer tudo de uma só vez. Referiu que há quem seja de 

acordo que máquinas iniciem os trabalhos na primeira vicinal do município e vá fazendo na 

sequencia, porém disse que há necessidades urgentes e os próprios agricultores brigam por isso e 

querem que faça o seu serviço, enquanto os vereadores lutam por todos. Mencionou está sendo 

programada viagem a Belém pelos vereadores para estar com representações políticas e 

administrativas para entrar o ano de 2019 com o pé direito e trazer melhores dias. Parabenizou 

iniciativa do Governo Federal que está caminhando a passos largos e acredita que vai resolver 

muitos problemas do país. Parabenizou ainda o governador eleito, colocando-se a disposição, pois 

mesmo não tendo apoiado, mas hoje o Helder Barbalho-MDB é o governador eleito que assumirá 

a partir de primeiro de janeiro e deve apoiar, ao contrário de muitos que por não ter eleito seu 

candidato quer criticar, brigar e fazer oposição, torcendo que faça um bom trabalho, que melhore 

o município e o estado do Pará porque precisamos de governador atuante. Registrou ter entrado a 

LOA e estarão discutindo, colocando-se a disposição, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o 

Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus pela saúde nesta segunda-feira encarando e vivenciando os 

problemas do município, ressaltando que terão vinte a trinta dias de muito trabalho nesta Casa 

Legislativa, devendo se disponibilizar para finalizar o processo da Lei Orgânica e Regimento 

interno, assim como a LOA que acabou de adentrar nesta Casa, e ainda está sendo programada 
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viagem a Belém para definir situações futuras do município e contas de gestões anteriores que 

deverão ser votadas. Compartilhou da fala do Vereador Denilson, registrando sentimentos aos 

familiares do Senhor Pedroso, pedindo a Deus conforto aos familiares. Parabenizou jovens que 

fizeram no último domingo a primeira etapa do ENEM e no próximo domingo farão a segunda 

etapa, dizendo da importância, pois buscam uma média boa para conseguir vaga em faculdade, 

mencionando que sua filha já fez no ano anterior, neste e fará no próximo com esse objetivo e 

tem certeza que conseguirá. Referiu sobre as placas de sinalização de quebra-molas colocadas 

pela gestão municipal serem muito pequenas, registrando ter acontecido dois acidentes no 

sábado a noite, tendo um cidadão fraturado a cabeça, aguardando leito no municipal de 

Santarém. Disse que agregado ao fato da placa de sinalização ser pequena ainda há a 

irresponsabilidade de pessoas que andam embriagadas e sequer as enxergam, solicitando que a 

secretaria de infraestrutura providencie placas maiores e sejam colocadas com distancia maior 

para prevenir acidentes, o que vem acontecendo constantemente segundo frentistas do posto 

localizado próximo. Falou que se puder melhorar a sinalização será muito bom. Destacou está 

sendo feito um bom trabalho pela Secretaria de infraestrutura na zona rural, mencionando ter 

visitado as vicinais Macanã e Pulu, parabenizando os funcionários da infraestrutura, secretário e 

Prefeita pelo excelente trabalho que está sendo realizado na zona rural, ressaltando já ter 

participado dos governos Santo Pereira e Leonir Hermes e nunca foi possível fazer todas as 

estradas vicinais, mas este governo está colaborando muito, parabenizando a Prefeita Municipal e 

Secretaria de infraestrutura. Mencionou ter reunido, juntamente com o Vereador Werles e Diretor 

de Esportes Mano com o Secretário de Infraestrutura que se comprometeu em limpar a área do 

campo e juntamente com o vereador Werles e vice-prefeito Beto comprometendo-se a trabalhar 

para que até o próximo ano esteja pronto, mencionando que na zona rural do município tem dois 

excelentes campos, sendo na Vila Macanã e no Vasquinho, ficando triste enquanto morador do 

município, levantar uma bandeira do desporto e lazer e não conseguir alcançar, mas estando com 

meta de até no próximo ano o campo da cidade está pronto para que possa fazer grandes eventos 

na região. Informou ter iniciado no domingo anterior competição com alunos da Escola de Futebol 

Garoto Bom de Bola Nota Dez na Escola, com mais de cem adolescentes da sede do município, 

Vicinal da Sessenta e Vila Bela Vista, dizendo da dificuldade de incluir o Lote Dez onde são trinta 

alunos, o Macanã que tem vinte e cinco e Novo Paraíso com trinta, somando cento e oitenta 

alunos no município, havendo treinos terça, quinta e sábado, parabenizando os treinadores da 

cidade e Vilas, informando que aos sábados e domingos terão rodadas na cidade, vicinal da 

sessenta e Vila Bela Vista. Disse que esses eventos é para que os alunos se sintam mais motivados 

para continuar na escolinha. Enfatizou ter acontecido na última quarta passada audiência de 

lançamento do Plano Diretor e nos próximos trinta dias terão muito trabalho e será prazeroso 

contribuir, ressaltando a importância para todas as áreas do município, parabenizando todos que 

estiveram presentes na audiência e as coordenadoras do evento Lilian e Selma, colocando-se a 

disposição para contribuir com a construção desse novo plano. Agradeceu a Deus por mais um dia 

de trabalho. Desejou a todos uma excelente semana de trabalho. Parabenizou sua esposa que 

completou quarenta anos na ultima sexta-feira, sendo mais de vinte e cinco anos de convivência, 

agradecendo a Deus pela família maravilhosa, e agradeceu. O Senhor Presidente cumprimentou 

pessoas que chegaram após a abertura dos trabalhos, destacando moradores da vicinal Lama. A 

seguir foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente 
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encarando a problemática do dia a dia. Pediu a Deus proteção e pela saúde do presidente Gilberto 

Matias, que possa ser restabelecida e possa retornar a esta Casa para dar continuidade em suas 

atividades. Parabenizou a Secretaria de Esportes, registrando ter estado na comunidade Terra 

Prometida, onde participou de evento esportivo que reúne a população e arrecada fundos para 

manter as equipes e comunidade, destacando está acontecendo campeonatos na Vila Macanã e 

no Vasquinho, observando que o esporte é mais movimentado na zona rural do que na cidade. 

Lamentou pela Vila Aparecida não ter um campo de futebol, citando que na gestão do então 

Prefeito Leonir a comunidade cedeu o local onde era o campo para construção de creche e 

quadra, com o compromisso do Prefeito de construir o campo, mas não foi construído, tendo sido 

solicitado através de documentos a administração municipal, o Deputado Chapadinha ajudou com 

parte do recurso, mas falta a conclusão, pedindo ajuda nesse sentido. Parabenizou o Secretário de 

Infraestrutura pelos trabalhos realizados na zona rural, sabendo que falta muito a se fazer, 

mencionando que dos pedidos feitos através de requerimentos, quatro já foram atendidos, sendo 

a recuperação das vicinais Lote dez norte e Lote dez sul que já estão prontas, Bacabal onde os 

trabalhos foram iniciados e Santa Rosa que será iniciada em breve, parabenizando o Secretário de 

Infraestrutura e o funcionário Roberto e equipe de funcionários, éticos, educados, dispostos  a 

atenderem a população. Mencionou trabalhos realizados na Vicinal Macanã, a respeito da qual o 

Vereador José Sandeney sempre cobrou e a do Lama a respeito da qual vereadores têm cobrado. 

Disse que os trabalhos estão sendo realizados, não com tanta agilidade que vereadores e 

população gostaria. Pediu a Deus excelente semana de trabalho, dizendo que as vezes os 

trabalhos acumulam, mas dispostos a encarar os desafios. Agradeceu moradores do Lama 

presentes e informou que querem conversar com os Vereadores após a sessão a respeito de 

programação no próximo final de semana, e agradeceu.  O Senhor Presidente registrou a ausência 

dos Vereadores Nelson que foi a retorno médico em Santarém e Evaldo, cuja esposa deu a luz a 

um filho. Após o presidente em exercício Vereador Werles Santos Silva passou a presidência ao 

vice-presidente em exercício e foi a tribuna, quando cumprimentou vereadores e pessoas 

presentes. Registrou visita a Vicinal do Ângelo na última sexta-feira, que era uma das piores e está 

sendo realizado trabalho, parabenizando o secretário e toda equipe da infraestrutura pelo 

trabalho de trator que está sendo realizado naquela vicinal, que posteriormente receberá serviço 

de patrol e piçarramento. Conforme palavras dos Vereadores José Sandeney e Raimunda a 

respeito de futebol falou que convive nesse meio, mencionando ser complicado por não haver um 

campo de futebol em nossa cidade, não sendo possível receber amistosos com outros municípios, 

tendo reunido com o Secretário de Infraestrutura e Diretor de Esportes, conforme referido pelo 

Vereador José Sandeney para concluir o campo. Referindo-se a estradas vicinais falou que não é 

possível fazer todas de uma só vez e muitas precisam ser realizadas como Duzentos e quarenta sul 

e norte, Duzentos e trinta e cinco norte e sul, Lama e Santa Rosa, pois se encontram em péssimas 

condições, devendo cobrar para que possam ser recuperadas e garantido melhor acesso aos 

moradores. Enfatizou ter sido realizada na semana anterior audiência de lançamento do Plano 

Diretor, na qual esteve presente, assim como outros vereadores, ressaltando a importância dessa 

revisão, sendo discutido com entidades e estas, assim como a Câmara tem que apresentar suas 

propostas para contribuir com a reforma. Mencionou que com a revisão desse plano poderá se 

resolver situações como a do Bairro São Francisco e outros, considerando dificuldade por não 

saber se é rural ou urbano, ressaltando a importância da população participar da construção desse 

plano. Referiu sobre quebra-molas construídos na BR 230 na frente a cidade, tendo sido 
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sinalizado, mas é preciso que seja melhor sinalizado, pois as placas ficaram pequenas e acidentes 

aconteciam antes por não existir quebra-molas e agora tem acontecido por causa destes, devido 

não estar bem sinalizado. Falou que vereadores são cobrados e devem continuar cobrando 

melhorias na cidade. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho, as pessoas presentes, 

desejando uma ótima semana e bom trabalho a todos, e agradeceu a oportunidade. Após passou-

se a Ordem do dia. O Primeiro secretário em exercício apresentou o Projeto de Lei nº 265/2018 

que “Estima a Receita e fixa a Despesa do orçamento Anual do Município de Placas para o 

exercício financeiro de 2019 e dá outras providencias”, determinando o Senhor Presidente 

encaminhamento as comissões competentes. O Senhor Presidente encaminhou para análise da 

CCJ Requerimentos de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues nº 034/2018 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para 

abertura de novas ruas na Vila lote 10 (Dez) norte em toda a sua extensão, neste município de 

Placas-Pa; e nº 035/2018, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para construção de uma parada de ônibus na Vila lote 10 (Dez) norte, 

neste município de Placas-Pa. Apresentou Ofício do Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal 

solicitando prorrogação de licença para exercer a função de Secretário Municipal de Educação no 

período de primeiro de novembro a trinta e um de dezembro do corrente ano. Colocou em 

votação da ata da vigésima oitava Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocou em 

votação da ata da vigésima sétima Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Após, 

observando não haver nada mais a tratar, desejou 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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