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ATA DA TRIGÉSSIMA SEGUNDASESSÃO ORDINÁRIA,DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL,DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018.Aosdezenovedias do mês 

denovembro 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 paraapreciar 

Requerimentos e tratar assuntos de interesse legislativo.Constituída a Mesa Diretora pelo 

VereadorWerles 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 as Vereadoras Edna Silva Santos-PT eRaimunda Nascimento 

Rodrigues-PSC e Vereadores José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Raimundo Ribeiro da Silva-

PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC.A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão, cumprimentandovereadores e pessoas presentes.Informou que por motivo de força maior 

o presidente Vereador Gilberto Matias Rodrigues não pode estar presente. Agradeceu as pessoas 

presentes e a Deus por mais essa oportunidade que tem concedido em mais um dia de trabalho. 

Apresentou a pauta da sessão, constituída de Projeto de Lei nº 265/2018 e Requerimentos nº 

034/2018 e nº 035/2018. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a 

aoVereador Denilson Rodrigues Amorim, o qual fazendo uso, cumprimentou Mesa Diretora, 

Vereadores e pessoas presentes. Destacou ser um dia importante quando está na pauta para 

apreciação,em primeiro turno, a LOA – Lei Orçamentária Anual e será iniciada a tramitação de 

emendas a Lei da Educação. Informou que no período da tarde estará, juntamente com os 

vereadores Marcione e Werles viajando para Belém, onde o Presidente Gilberto já se encontra, 

quando irão à Celpa e ao TCM referente a leis municipais para dar condições ao trabalho do 

Legislativo, pedindo a Deus que os guarde nesta viagem. Registrou festa na igreja Cia de Seta, 

onde esteve o cantor Silvan Santos. Falou que em breve está chegando ao final de ano devendo 

fazer de tudo para ter um 2019 superior a 2018 para todos e que as coisas possam melhorar, não 

só para o município, mas para todos os munícipes. Falou está um pouco apreensivo por saber que 

muitas vicinais foram feitas, mas outras estão para serem terminadas e já está tendo sinal de 

chuva no município, dizendo que muitas vezes o agricultor não entende que os vereadores têm 

cobrado a respeito das estradas vicinais, assim como melhorias nas ruas da cidade, precisando 

sentar com o Executivo e cobrar mais. Falou que estará juntamente com todos os cidadãos deste 

município lutando por melhorias. Desejou um bom dia a todos e, agradeceu. A seguir foi a tribuna 

o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Registrou falecimento de jovem na Vicinal Sessenta, estudante que estava na expectativa pela 

formatura, e do Sr. Valmor, da Vila 221, maior produtor de soja, milho e arroz do município, 

lamentando, porque há muito tempo máquinas não fazem limpeza da vila como o povo merece e 

porque a família que reside longe não teve apoio do governo municipal para ir busca-la. Disse que 

o que esteve ao seu alcance fez, considerando que a agricultura tem que melhorar, mas a família 

não foi valorizada como deveria ter sido, lamentando a perca e o não olhar do governo pela 

família do maior produtor do município. Mencionou ter o município recebido da Defesa Civil 

quatrocentos mil reais e óleo diesel e hoje vê as máquinas paradas, questionando se esse óleo não 

foi liberado, se ainda será ou se já acabou, lamentando, porque acreditava que fechariam o ano 

com chave de ouro, com Vicinais e Vilas feitas, mas está tudo praticamente parado, após a política 

vê um ou dois trabalhando, questionando pelas obras a todo vapor, se o dinheiro dessas também 

acabaram. Lamentoupela situação que se encontra a frente do hospital municipal, cheio de 
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buracos, dizendo ser vergonhoso. Referiu sobre a situação do atendimento, sendo que um médico 

atende cerca de sessenta pessoas, devendo se conscientizar que o município está aumentando, 

com a população chegando a trinta e um mil habitantes e um ou dois médicos é pouco para 

atender toda a população, devendo buscar melhorias para o município, pois a comunidade paga 

os impostos e precisa ser mais bem atendida. Agradeceu a Deus por mais uma segunda em paz, 

esperando que tenham uma semana abençoada. Disse que não tinha usado a tribuna nas últimas 

sessões, pois não passou bem nos últimos dias, mas hoje está melhor, e agradeceu.O Senhor 

Presidente informou que o projeto de lei complementar protocolado nesta Casa não será 

apresentado na presente sessão, conforme acordo entre vereadores e SINTEPP, devendo fazê-lo 

na próxima após correções necessárias.Após foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando 

cumprimentou a mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Manifestou ficar preocupada, 

mas também motivada quando dois vereadores conseguiram fazer retrospectiva da situação que 

se encontra o município. Disse que ficaria muito abatida se fosse falar ou criticar o Executivo sem 

mostrar os méritos, como tem sido visto no município. Compartilhou do discurso do Vereador 

Denilson que colocou a respeito das cobranças, mas pouco acontece e do discurso do Vereador 

Vilmar no que se refere a fiscalização, mencionando ter tomado conhecimento que máquina que 

está trabalhando na Vicinal Santa Rosa está há mais de oito dias parada devido a falta de 

combustível, e o vereador faz referência há mais de quatrocentos mil reais liberado através da 

Defesa Civil para compra de óleo, que até hoje não apareceu ou se apareceu ninguém sabe, 

questionando quem está sendo o palhaço da história, quem tem poder de fiscalizar, quem tem o 

maior poder no município de fazer a fiscalização, se não a câmara de vereadores, citando  o Art. 31 

da Constituição Federal, onde diz que “a fiscalização será exercida pelo Poder Legislativo 

Municipal” e parágrafo 3º determina que “as contas ficarão durante sessenta dias, anualmente, a 

disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 

legitimidade, nos termos da lei” e dá direito a qualquer servidor, pessoas ou morador do 

município a vir nesta Casa e pedir as contas de 2017 e analisar, devendo ficar por sessenta dias 

disponíveis a qualquer cidadão, e após isso ser apreciada pelo Poder Legislativo Municipal, 

questionando se as contas de 2017 estão nesta Casa, se os convênios conseguidos pelo município 

estão nesta Casa, porque já perguntou e não tem. Falou que o poder de fiscalizar é dos 

vereadores, que não estão usando da Lei para fazer aquilo que é o nosso dever, ressaltando que a 

LOM menciona a responsabilidade do Prefeito Municipal de enviar a Câmara até o dia dez do mês 

subsequente cópia de convênios, questionando por estes. Disse não ser preciso falar muita coisa, 

compartilhando do anseio dos vereadores Vilmar e Denilson quando diz que muitas vezes não 

estamos sendo ouvidos, questionando se estamos fazendo o que é correto na Lei, enfatizando ser  

preciso notificar o Poder Executivo consultando quantos litros de óleo entrou, quantos mil reais 

em convênios entraram para este município, sendo um direito, mas também dever seu fiscalizar, 

mas sozinha não consegue fiscalizar, conforme lhe falou o Vereador José Sandeney logo que 

entrou nesta Casa, mencionando ter pedido informações dos convênios e deixou o governo à 

vontade para que pudesse lhe informar sobre todos os convênios e recursos que o município vem 

pleiteando e não obteve resposta, mas neste caso, podem avançar em “águas mais profundas”, 

podem discutir essa notificação em conjunto, porque o governo está fazendo da forma que quer, 

não podendo tirar os méritos, pois tiveram coisas que avançaram, porém disse que os servidores 

da educação foram “pegos para cristo”, pois estão há um ano brigando por emendas e quando fala 

é barrado por alguém que supostamente entende mais do que você e que está dentro do setor 
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fazendo educação, discutindo as leis, conversando com advogados dizendo o que pode e o que 

não pode e vereadores sendo barrados, como foi ainda há pouco, falando que não pode para fazer 

algo, da forma que os vereadores já passaram e foram pegos de surpresa por uma lei que nunca se 

concretizou, que nunca chegou ao final e se não tiverem cuidado irão cair no embaraço de 

sempre, mencionando que estão há um ano mendigando, pedindo reunião,  chamando o governo 

para conversar e este “sacaneia com a nossa cara”, faz acordo e quando envia as emendas, é outra 

proposta que não tem nada a ver, o que chamou de palhaçada com a cara do educador e falta de 

respeito com quem faz educação, registrando sua indignação. Falou que dentro dessa proposta 

não será prejudicada, mas as pessoas do quarenta por cento e os professores do sessenta por 

cento serão e jamais compactuará e concordará com isso. Considerando que alguns vereadores 

irão a Belém, mencionou haver sido informada que no próximo dia vinte e nove terá audiência 

pública a respeito de energia de toda a região, tendo sido questionada a respeito da energia que 

está com um valor muito alto, lembrando que o Estado do Pará paga absurdo de ICMS, sendo um 

estado autossuficiente, que produz energia e paga mais caro que os demais estados, tendo 

conversado com o Dr. Tabajara que participou de reunião a respeito em Santarém e disse ser 

importante que faça essa discussão para ver como pode participar, pois depois da audiência será 

feito os encaminhamentos ao Ministério Público de quem se sente prejudicado pelas tarifas 

abusivas da energia elétrica, e agradeceu.Adiante foi a tribuna o Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Desejou, aos 

vereadores que farão viagem a Belém sucesso,  a proteção de Deus e que os objetivos sejam 

alcançados. Prestou condolências à família do jovem Zé Carlos, que faleceu de forma inusitada na 

vicinal Sessenta. Registrou várias reuniões no decorrer da semana tratando a respeito da LOM e 

Regimento Interno. Registrou comemorar na presente data o dia da bandeira, desejando um bom 

dia a todos. Mencionou ter participado de reunião com CEPLAC e técnico da EMATER, quando foi 

informado ter sido entregue para os produtores do município mais de um milhão e meio de reais 

para compra de gado de corte e leiteiro, o que muitas vezes não dão valor. Disse que sempre 

falam que o município é setenta, oitenta por cento agrícola, mas não olham para a agricultura 

familiar. Mencionou que segundo o técnico muitos agricultores perderam esses benefícios por 

falta de documentação e por não terem conhecimento. Enfatizou que gostaria de posteriormente 

marcar reunião com pessoal da agricultura, lembrando que anteriormente  pensaram em retirar 

verba de outro setor e colocar para este para que pudesse fomentar  mais esse setor, pois merece 

atenção. Parabenizou o instrutor e professor Guilhermino pela grande final da copinha sub13 no 

final de semana, projeto da escolinha de futebol que possui atualmente aproximadamente 

duzentos e quarenta alunos, parabenizando essas crianças e adolescentes e os pais que 

incentivam seus filhos participarem, agradecendo por mais um evento e a Prefeita que está 

fomentando o esporte e lazer no município. Convidou a população para participar da final da I 

Copa Ouro Verde de futsal no próximo sábado, lembrando que final de semana passado aconteceu 

as semifinais, lamentando por não ter ficado nenhuma equipe do município, mas sim duas de 

Rurópolis, tendo sido aberto vagas para aquele município, considerando a proximidade. Acredita 

que será uma excelente festa e que estará presente fazendo a entrega das premiações, 

convidando a população e vereadores para participar. Referiu sobre outra competição que está 

acontecendo na comunidade Macanã fomentado pela Secretaria Municipal de Esporte e 

Prefeitura Municipal e final acontecerá no próximo dia primeiro. Conforme referido pela 

Vereadora Edna e Vereador Vilmar concordou que seja oficiado o Executivo, solicitando 
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informações a respeito do recurso da Defesa Civil repassado ao município no valor de 

quatrocentos mil reais. Desejou a todos excelente dia e semana de trabalho. Mencionou que 

tiveram reunião com pessoal do SINTEPP e Secretário Municipal de Educação, acreditando que em 

breve as emendas propostas serão apresentadas a esta Casa, quando poderão votar e dará tudo 

certo. Agradeceu a todos. Desejou excelente semana de trabalho, e agradeceu a oportunidade. o 

Senhor Presidente registrou presença de ex-vereador e atual secretário de Administração Orlando 

Messias, servidores da educação, amigo Rael Presidente da comunidade Terra Prometida, Vicinal 

Lote Dez e outras pessoas que chegaram após a abertura dos trabalhos. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes, 

destacando a presença do Secretário Municipal de Administração e Coordenador do SINTEPP. 

Registou condolências a família do Senhor José Carlos pelo falecimento de seu filho Elivelton, 

jovem que tinha muito amor ao próximo e sempre fazia o bem pelas pessoas necessitadas. Disse 

que o jovem na semana anterior havia citado para seu pai que as pessoas de bem não duram 

muito, comovendo-o, que lembrou de médico que fazia turnê pelo Brasil e exterior levando 

tratamento a quem precisava, lamentando pelo seu falecimento. Lembrou que na última segunda-

feira a sessão foi apenas aberta e encerrada, tendo em vista que havia dado entrada nesta Casa a 

Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 e aproveitaram para reunir com os assessores 

contábil e jurídico analisando o projeto, informando também terem reunidos com o assessor 

jurídico na segunda e quarta analisando a Lei Orgânica Municipal, o que já deveriam ter iniciado 

anteriormente, mas devem concluir para em breve ser votado nesta Casa. Referiu sobre o 

Mercado Municipal o qual acredita que até o final deste ano será entregue para que a população 

possa aproveitar daquele espaço. Referiu ainda sobre reunião com a coordenação do SINTEPP e 

Secretário de Educação tratando a respeito do PCR, mas não da forma que havia sido acordado e 

votarão o projeto que estiver a contento da categoria, devendo categoria e administração chegar 

a acordo, acreditando que na próxima sessão o projeto deva ser apresentado. Referiu mais a 

respeito de viagem de Vereadores a Belém, a qual iria, mas não será possível, onde tem agenda na 

Celpa, esperando que seja verificada a situação do programa Luz para Todos que está parado 

desde a metade do ano no município. Parabenizou o Senhor Moisés que na manhã deste dia 

inaugurou nova loja da VIP, dizendo que o município precisa de investimentos. Registrou está 

acontecendo a biometria no prédio da CEPLAC, que estará funcionando no município até o dia 

vinte e oito de dezembro. Referindo-se a estradas vicinais, lamentou por máquinas estarem 

paradas há mais de oito dias, situação que vereadores e população não espera, pois chegando o 

período das chuvas e máquinas estão paradas. Disse que foram feitas algumas vicinais e que 

entrou quatrocentos mil reais para compra de óleo e mais cinquenta mil litros de óleo pelo PDRS, 

destacando vicinais feitas na BR 230, sendo: Planalto, Panorama, Bacabal, Macanã, Pulu, Dez Sul e 

Dez Norte e algumas na BR Cuiabá/Santarém, onde ainda restam algumas para serem recuperadas 

e na Transamazônica faltam dezessete, acreditando que não serão feitas nem a metade até o final 

do ano, quando máquinas estão paradas, assim como os funcionários, faltando um pouco mais de 

organização para colocar máquinas para trabalhar para que os agricultores possam ter a estrada 

recuperada. Mencionou ter entrado na vicinal duzentos e trinta e cinco, onde não há estrada e os 

agricultores passaram o ano lutando para trafegar, situação também encontrada na cinquenta e 

sete, onde carro, se não for traçado não consegue trafegar, atolando em trecho plano, devido ao 

excesso de buracos. Falou que os agricultores estão aguardando nesse restante de ano possam ter 

as estradas recuperadas. Disse que tem visitado e colocado a situação para os agricultores, e 



252 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 32ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

vereadores tem cobrado, sendo a situação difícil, mas devem arregaçar as mangas e colocar para 

fazer e não deixar máquinas paradas, como estão há mais de oito dias. Registrando a presença do 

Secretário de Administração, pediu que leve essas cobranças à Senhora Prefeita para que possa 

colocar as máquinas para trabalhar, pois os agricultores aguardam pela recuperação de vicinais, e 

agradeceu. Em seguida foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar 

mais uma vez com todos, discutindo, chorando e lamentando as dores e sacrifícios. Disse que 

havia prometido a si mesma que não falaria na tribuna sobre estradas vicinais, pois para alguns já 

foram recuperadas as vicinais dez sul e dez norte, considerando que passaram todo o inverno 

falando de estradas vicinais, cobrando planejamento para quando chegar o verão não acontecesse 

como está acontecendo agora, pois está concluindo o verão e agricultores desesperados por está 

vendo chegar o inverno e sua vicinal não ter sido contemplada com máquina para fazer limpeza, 

porém como já citado, saiu recurso da Defesa Civil no valor de quatrocentos mil reais para que 

seja feita recuperação de sete vicinais e a uma Vila, sendo vicinais do Pulu, Lote Dez norte, Lote 

Dez sul, Bacabal, Panorama e Macanã e Vila Aparecida, e hoje encontram-se as vicinais do Pulu, 

Lote Dez Norte e Lote Dez Sul e Vila Aparecida esperando uma caçamba de cascalho para 

melhorar a trafegabilidade, pois a limpeza das vicinais foram feitas, mas há locais onde a máquina 

passou, pois não tinha o que fazer, sendo necessário material e estão esperando essa 

recuperação, caso contrário neste ano a trafegabilidade não será possível, mesmo dentro da Vila. 

Reconheceu que melhorou a trafegabilidade, mas se a limpeza não tivesse sido realizada não seria 

possível sair nem de animal e muito menos trafegar dentro da Vila, porém disse que não basta a 

limpeza, os moradores precisam e merecem mais, devendo investir com responsabilidade aquilo 

que é destinado ao município. Falou que continuam aguardando, acreditando que antes que o 

inverno chegue pra valer essas vicinais que estão em fase de acabamento e as que precisam ser 

contempladas serão atendidas com recuperação, caso contrário será mais um ano em que irão 

receber cobranças. Informou que nos dias vinte três e vinte quatro empresa estará entregando 

documentação de terrenos das Vilas Aparecida e Bela Vista. Lembrou que a LOA tranca a pauta e 

tem requerimentos para apreciação na presente sessão, os quais fará a defesa e serão votados, 

esclarecendo que serão votados, pois já estavam antes do orçamento entrar. Elogiou e 

parabenizou o esporte do município, ressaltando que os investimentos são poucos, mas é o que 

movimenta a zona rural, destacando evento ocorrido na Vila Macanã no final de semana, com 

várias partidas, e final acontecerá em breve, conforme citado pelo Vereador José Sandeney, 

parabenizando o Secretário de Esportes e todos envolvidos em levar diversão através do esporte 

para a zona rural. Mencionou sobre o posto de saúde na Vila Aparecida que está concluído, 

enquanto funciona em uma casa alugada e a população está ansiosa para usufruir do que o espaço 

tem a oferecer, sendo um local adequado, mas que encontra-se fechado e o mato crescendo em 

volta, a respeito do que já solicitou, já cobrou, tendo como resposta da administração municipal 

que não tem condições de colocar para funcionar no momento, mas continuará cobrando. Disse 

que a população critica, pois tem um representante e questiona por que ainda não está 

funcionando, sendo várias reclamações que recebe e também cobra, mas enquanto não funciona 

os moradores da Vila e região continuam recebendo atendimento em uma casa alugada, que gera 

despesas mensalmente, enquanto o prédio do posto está pronto e fechado. Desejou aos colegas 

que irão a Belém uma excelente semana de trabalho, desejando boa viagem. Propôs a realização 

de Sessão Extraordinária para o dia trinta para apreciar o Projeto de Lei Complementar nº 
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266/2018 para que seja concluída a votação até a última sessão ordinária, considerando que há 

muito tempo se luta por essas emendas e sempre acontece algo que atrapalha e agora necessita 

ser apreciada, pois espera que a proposta apresentada esteja conforme o que foi negociado, e 

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

Mesa Diretora e Vereadores, destacando a presença do coordenador do SINTEPP, Pastor da igreja 

Assembleia de Deus na Vila Lote Dez, Secretário de Agricultura e demais pessoas presentes. 

Enfatizou compor a base do governo municipal, o que é bem visto aos olhos da comunidade 

placaense, porque nunca omitiu e se orgulha de fazer parte e compor a base do governo da 

Prefeita Raquel Brandão, governo que tem dado parcela importante de contribuição ao município, 

sendo necessário ressaltar as coisas boas que tem acontecido, mas há certos momentos que como 

base precisa pontuar aquilo que precisa ser feito para que possa melhorar a qualidade de vida dos 

munícipes e trazer maior contentamento à comunidade placaense com o trabalho do Vereador, 

dizendo não poder pontuar somente o que tem sido feito de bom, pois isso já faz em todas as 

sessões e está se chegando ao final do segundo ano dessa gestão, momento que a preocupação 

aumenta e é preciso que o Executivo Municipal se envolva, dizendo fazer parte desse processo, de 

um lado Executivo e do outro o Legislativo, mas de certa forma interligados, manifestando 

preocupação com o décimo terceiro de contratados da infraestrutura, saúde, educação e demais 

setores, a respeito do que precisam sentar com o Executivo para saber qual planejamento para 

finalizar o ano pagando esse benefício a todos os contratados, pois tem sido indagado e não tem 

respostas, estando com as mesmas dúvidas que os funcionários, se paga ou não e se serão 

demitidos, e somente o Poder Executivo pode dar essa resposta a esses funcionários, pedindo que 

seja feito oficio a Chefe do Poder Executivo para quando retornarem de viagem a Belém possam 

obter esses encaminhamentos e cronograma de gestão até o final do ano. Referindo-se a 

máquinas paradas associou-se aos vereadores no que diz respeito às estradas vicinais. Falou que 

outra situação que precisam verificar com o Executivo Municipal é a respeito de emendas de 

custeios recebidas, destacando que somente para a saúde foram mais de um milhão de reais, 

dizendo que esse recurso não serve somente para pagar contas, mas pode ser investido em 

estrutura, e quando se fala da qualidade da saúde, não é só pagar, mas é preciso ter estrutura de 

qualidade, podendo ser investido em obras e construções e deixado uma quantia de trezentos mil, 

o que seria suficiente para pagar o décimo terceiro de todos os funcionários contratados na área 

da saúde que se encontram com o pagamento do décimo ameaçado, e como Legislativo precisam 

tomar providencias a respeito da situação. Mencionou que outra situação que causa indignação é 

ver o Secretário de Saúde contratar técnico de enfermagem vindo da cidade de Belém, uma vez 

que na cidade tem muitas pessoas que cursaram Técnico em Enfermagem trabalhando no 

comercio ou na cozinha de alguém e pessoa de Belém é contratada para essa função, mão-de-obra 

que tem de sobra no município e de excelente qualidade, pois os que trabalham prestam 

excelente serviço. Registrou repúdio a atitude do Secretário Municipal de Saúde, ou da Prefeita, 

ou por quem tenha sido tomada, dizendo que essa contratação precisa ser revista, pois tem 

pessoas estagiando há mais de noventa dias de graça, prestando o mesmo serviço do que está 

ganhando, aguardando por uma vaga para ser contratado e poder oferecer melhor qualidade de 

vida a sua família, mas ao invés disso, contrata um cidadão de Belém, esposo de uma senhora da 

mesma cidade, que está na Prefeitura assumindo o setor de compras, custando quatro mil reais 

para o município, morando em casa melhor que a da Prefeita e seu esposo ainda tira a vaga de 

uma pessoa que poderia estar assumindo, estagiando há três meses, esperando que seu trabalho 



254 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 32ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

seja visto e tenha oportunidade, dizendo que o Secretário de Saúde e o Diretor do Hospital não 

estão tendo um olhar sensível a situação. Mencionou a respeito de assessor do Executivo andar 

dizendo que tem mais moral que vereador, devendo se colocar no seu lugar, respeitar esta Casa, 

pois não estão ocupando uma cadeira por acaso, mas porque algum serviço prestaram a 

comunidade e houve reconhecimento e não irão aceitar ser afrontado por um “assessorzinho de 

terceira”, mesma expressão que usa, que anda dizendo que comanda de seis vicinais e quando 

maquina entra no local não foi vereador mandou, porque requerimento desta Casa não está 

valendo nada, que Vereador não está à altura para representar sua região através de documentos, 

enquanto que a fala e mensagem de whatsApp de assessor está valendo mais que documento de 

vereador, pedindo que este assessor seja substituído, mencionando que irá pedir oficialmente, 

pedindo o apoio dos vereadores nesse sentido, porque não podem aceitar esse tipo de afronta ao 

trabalho dos vereadores. Disse que sua fala não é desabafo, mas a realidade do que está 

acontecendo e que providências precisam ser tomadas, pois devem se colocar na posição que 

assumiram e fazer seu papel, no que diz a respeito ao destino dado ao óleo que veio da Defesa 

Civil, do custeio, a razão de não pagar o décimo terceiro dos contratados e razão de estar trazendo 

pessoas de Belém quando tem pessoal qualificado no município, a respeito do que será 

encaminhado a Prefeita Municipal para que esses questionamentos possam ser respondidos 

através de oficio porque o diálogo não está sendo suficiente. Pediu a Deus que os conduza a 

viagem a Belém, levando e trazendo em paz e para que tenham êxito na visita a CELPA e TCM, 

indo em busca de esclarecimentos e retomada de alguns projetos, Luz para Todos e exorbitante 

cobrança de taxa alta no município. Pediu a Deus uma semana abençoada e que juntamente com 

a classe de educadores possam estar comemorando mais um passo importante nessa briga com a 

aprovação de emendas ao PCR, que esta Casa sempre tem colocado a disposição para estar 

resolvendo, e agradeceu. A seguir, passou o Presidente em exercício Vereador Werles Santos 

Silva, a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de mais um dia de trabalho. Registrou 

pesar às famílias enlutadas do Senhor da Vila Bela Vista e do jovem Elivelton, de dezessete anos. 

Falou que vivemos um momento de grandes conquistas para o município, de obras que estão 

sendo concluídas. Lembrou que no ano anterior o município declarou estado de emergência e a 

Defesa Civil atendeu e destinou recursos no valor de mais de quatrocentos mil reais para 

recuperação de estradas vicinais, tendo algumas sido recuperadas, porém mencionou ter visitado 

algumas, como Duzentos e trinta e cinco, onde esteve com o Vereador Raimundo e gastaram mais 

de cinco horas para ir e retornar, considerando a situação de calamidade que se encontra a 

estrada; Duzentos e trinta e cinco norte, Duzentos e quarenta norte, Duzentos e quarenta sul, 

Cinquenta e sete solteira, Cinquenta e sete casada, Cinquenta e oito solteira e Cinquenta e oito 

casada, todas próximas a sede do município que não foram recuperadas, situação que tem 

cobrado, assim como outros vereadores, a respeito destas e das demais estradas vicinais. Referiu 

sobre o pagamento do décimo terceiro dos funcionários contratados, que segundo informações 

foram comunicados que não receberão esse beneficio, defendendo que seja pago, pois assim 

como os efetivos prestam serviços ao município e merecem receber, pois além de não receber o 

décimo ainda poderão ser demitidos e são pessoas que tem famílias e precisam desse trabalho, 

exigindo que seja pago. Referindo-se a situação do Hospital Municipal colocada pelo Vereador 

Vilmar, lembrou que no ano passado requereu providencias a respeito da situação da frente do 

Hospital Municipal, sendo um hospital grande, mas há coisas que precisam ser melhoradas, como 
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a chegada, situação requerida, mas como a maioria dos requerimentos não obteve resposta. A 

respeito das emendas ao PCR da educação, que vem sendo discutidas há algum tempo falou que já 

se encontra nesta Casa, mas aguardando algumas correções, tendo em vista que não foi remetido 

a esta Casa como acordado com a categoria, tendo sido deliberado para apresentação na próxima 

sessão. Agradeceu as pessoas presentes, pois assim como vereadores são fiscais, ajudam na 

administração e contribuem para o desenvolvimento deste município e juntos discutindo 

conseguirão chegar a uma posição que seja melhor para todos. Mencionou que no período da 

tarde a Mesa Executiva estará indo a capital do Estado, tendo o Presidente, Vereador Gilberto ido 

de avião, devido a problemas de saúde. Agradeceu a presença de todos, desejando uma ótima 

segunda e semana de trabalho para todos, e agradeceu, retornando a presidência. Após passou-se 

a Ordem do Dia. Colocado em apreciação em primeiro turno 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”. A relatora da Comissão de Constituição e Justiça, 

Vereadora Raimunda do Nascimento Rodrigues, apresentou Parecer das comissões CCJ e CEFO 

favorável pela tramitação da matéria por atender os requisitos constitucionais, ficando para os 

vereadores decidirem o mérito. Colocado em discussão o Parecer. O Vereador Denilson lembrou 

que há tempos não sentava vereadores, jurídico e contábil para tirar dúvidas, o que aconteceu na 

última segunda-feira, quando encerraram a sessão para que pudessem se reunir, tendo após, sido 

feito parecer, parabenizando a equipe técnica que reuniu. Colocado em votação o Parecer. 

Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão 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 providências”. O Vereador Denilson propôs emenda ao inciso II, do Art. 4º, 

reduzindo de oitenta para trinta por cento a abertura de crédito suplementar que o Poder 

Executivo poderá fazer sem autorização desta Casa no orçamento municipal para o exercício de 

2019. Prestou esclarecimento referente ao orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura que 

tem mais de um milhão de reais. O Vereador Marcione manifestou-se favorável a emenda 

proposta pelo vereador Denilson ao inciso II, do Art. 4º, agradecendo o assessor contábil da 

Prefeitura que junto com o jurídico da Casa esclareceram dúvidas. Colocado em votação o Projeto 

de Lei n 265/2018 sem a emenda proposta. Todos votaram contra. Colocado em votação o Projeto 

de Lei n 265/2018 com a emenda proposta. Aprovado por unanimidade. Após passou a apreciação 

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

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, de proposição da mesma Vereadora 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. Considerando que a Comissão não 

apresentou Parecer, o Senhor presidente solicitou a dispensa de parecer. Todos vereadores 

manifestaram favoráveis. A vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues fez a defesa na tribuna de 

Requerimentos nº 034 e 035/2018. Colocado em discussão os Requerimentos. Manifestaram-se os 

Vereadores Denilson, Marcione e José Sandeney. Colocado em votação ambos os requerimentos. 

Aprovados por unanimidade. Após o Senhor Presidente apresentou convite do Sindicato dos 

trabalhadores Rurais para festa de 21º aniversário que acontecerá no próximo dia oito de 

dezembro e o primeiro secretário em exercício apresentou oficio do Sindsaúde e sugeriu que se 

encaminhe ao Executivo, pois deve partir deste  as alterações referente a reajuste salarial, 
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conforme solicitado no oficio. O Senhor Presidente colocou em votação a ata da trigésima 

primeira Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. A seguir a Vereadora Edna solicitou aos 

vereadores que irão a Belém que solicitem as folhas de pagamento antigas para resolver situação 

de aposentadorias de servidores do município e questionou se irão decidir sobre a proposta da 

Vereadora Raimunda a respeito da Sessão Extraordinária para o dia trinta de novembro para 

votação em primeiro turno e dia três de dezembro votação em segundo turno das emendas, 

seguindo-se discussão a respeito de prazos, ficando para que seja decidido a respeito de 

extraordinária na próxima sessão, sendo discutido também a respeito da solicitação da folha de 

pagamento, e observandonão haver nada mais a tratar, o Senhor Presidente 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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