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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos vinte e seis 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 apreciar 

Projetos de Lei e de Resolução e tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa 

Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-MDB – Presidente, Vereador Werles Santos 

Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador Denilson Rodrigues Amorim-PSDB – Primeiro Secretário. 

Presentes as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e 

Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcione 

Rocha Ribeiro-PSDB, Nelson Fetisch-SD, 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. Apresentou a pauta da sessão, constituída de Projeto de Lei 

nº 265/2018, Projeto de Resolução nº 029/2018 e Projeto de Lei para apresentação. Realizou 

inscrição para uso da tribuna, concedendo-a ao Vereador Vilmar Ferreira da Silva. Na tribuna 

cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou as equipes que 

participaram de campeonato em sua comunidade no último domingo, tendo assistido o jogo 

Caiuá x São Paulo. Parabenizou ainda a maçonaria pelo grande evento realizado no parque de 

exposição, com caminhada para arrecadar fundos para o Hospital do Câncer em Barretos, 

parabenizando a equipe organizadora e manifestando satisfação por poder participar e 

contribuir, podendo em caso de necessidade pessoas do município receberem atendimento 

naquela unidade. Falou das inúmeras cobranças a respeito das estradas vicinais, manifestando 

preocupação com a situação de “sua Vila”, considerando está chegando o final do ano e vendo 

mato para todos os lados, ficando triste por representar o município através das escolhas da 

população, para que pudessem fazer o melhor para as comunidades e vicinais e hoje muitas 

destas ainda não foram contempladas com serviços. Mencionou ter demanda para esta 

semana de duas pontes que acabaram e não sabe se conseguirá parcerias, mas irá tentar com 

o governo para junto construir e garantir trafegabilidade as pessoas que residem após essas 

pontes. Agradeceu a Deus por ter completado mais um ano de vida no último domingo, 

manifestando-se feliz por ter-lhe permitido mais esse momento, e agradeceu. A seguir foi a 

tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores, 

funcionários e demais pessoas presentes. Parabenizou as Secretarias Municipal de Saúde e de 

Meio Ambiente que realizaram grande projeto de saneamento básico, tendo sido feito 

exposição na AAP, ressaltando ser um projeto ímpar, que se passar por esta Casa terá seu 

apoio, ressaltando ainda ter representado esta Casa e falado em nome dos vereadores dizendo 

que precisa ser aprovado e colocado em prática. Mencionou que o projeto foi discutido com a 

sociedade e comunidade, feito diagnóstico por região, sendo um projeto que merece todo o 

respeito, aplauso e voto de aprovação. Referiu sobre evento ocorrido pela manhã na 

Comunidade Aparecida e a noite na Vila Bela Vista com a entrega de documentos de terrenos, 

parabenizando a professora Raimunda e o Sr. João Lopes por ter ouvido na comunidade Lote 

Dez que este muito trabalhou e se empenhou nesse sentido, precisando reconhecer. 

Parabenizou a Fundação Viver, Produzir e Preservar na pessoa do Senhor João Batista que 

durante a entrega agradeceu os moradores pelos mais de trezentos votos recebidos e disse 

que com ou sem mandato irá trabalhar por essa comunidade, fazendo da mesma forma na Vila 
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Bela Vista e pediu que falasse nesta Casa que continuará representando o PDRSX em Altamira, 

ajudando todos os municípios do Consorcio Belo Monte, estendendo agradecimentos a 

Prefeitura Municipal pela parceria com a fundação,  momento em que também discutiram a 

situação do Bairro São Francisco, situação que precisa ser resolvida e que precisam buscar os 

meios legais para que se resolva. Lembrou ter falado na sessão passada sobre as emendas, 

registrando a presença de equipe representativa do sindicato (SINTEPP), mencionando que um 

ano se passou e estão esperando o processo legal ocorrer nesta Casa para que os 

trabalhadores da educação possam ter direito naquilo que já é direito, como horas 

pedagógicas e outras situações que estão contidas na proposta, que infelizmente foi arrancado 

desses trabalhadores, mas correndo atrás para conquistar de fato e de direito. Disse que o 

debate feito entre Executivo, Legislativo e categoria, há um ano atrás era baixar o valor da 

folha de pagamento que à época ficava em torno de um milhão e seiscentos mil  reais e 

analisando hoje, os salários baixaram muito, porém a folha, não, chegando atualmente a um 

milhão e trezentos mil reais, dizendo que a estratégia era baixar o salário e tirar direito do 

servidor e não baixar folha e custos, lamentando. Mencionou que nesta data será apresentado 

o projeto de emendas, deixando claro que dos professores, área de apoio e servidor geral, foi 

tirado, mas a folha não baixou, sendo necessário uma varredura, um trabalho mais árduo na 

questão do Conselho do Fundeb para que possa avaliar e julgar contas de 2017, pois até então 

não aconteceu. Mencionou ainda ter tomado iniciativa, juntamente com o Vereador José 

Sandeney de convidar a sociedade, com o apoio do Senhor Edson, para reunião no plenário 

desta Casas para discutir sobre as taxas abusivas da CELPA, pois não dá para ficar da forma que 

está, é preciso tomar atitude, a respeito do que chamou os demais vereadores para tirar 

encaminhamentos e uma comissão para participar de audiência publica que acontecerá em 

Santarém, onde deverá ter autoridade para resolver a problemática abusiva da energia elétrica 

que ninguém aguenta mais. Parabenizou o Vereador Vilmar pelo aniversário no domingo, 

desejando sucesso na sua caminhada e toda sua vida, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o 

Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu 

sobre iluminação pública, mencionando ter conversado com a Prefeita Municipal, juntamente 

com os vereadores Denilson e Raimundo, não tendo definido nada a respeito de providencias, 

tendo ouvido novamente de pessoas que problema de iluminação pública é responsabilidade 

dos Vereadores e da Prefeita Municipal que os municípios vizinhos não estão iluminados, 

convidando-a para ir a Rurópolis durante a noite para ver a situação de lâmpadas acessas, 

dizendo que somente Placas não consegue fazer isso, esperando que tome providencias a 

respeito e caso isso não ocorra que esta Casa possa tomá-las, pois a contribuição é recolhida 

dos consumidores e esse recurso não está sendo utilizado da forma adequada. Referiu sobre 

estradas vicinais, dizendo que máquinas estão paradas por falta de petróleo, enquanto várias 

vicinais estão aguardando por recuperação, como Duzentos e trinta e cinco sul e norte, 

mencionando que no período do inverno até moto tem dificuldade para trafegar, deixando os 

moradores isolados. Destacou a situação das vicinais Duzentos e quarenta e Cinquenta e nove, 

ressaltando que o Belo Monte deve estar liberando por esses dias a contribuição de óleo, mas 

as vicinais que não têm parcerias precisam de iniciativa e atitude com urgência, dizendo que 

na vicinal duzentos e trinta e cinco se precisar entrar um carro pequeno para buscar uma 

pessoa doente não consegue devido a situação que se encontra, onde há mais de cinco anos 

não entra uma patrol, vicinal que se encontra há cinco quilômetros da sede do município e em 
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estado de abandono. Referiu sobre situação da saúde, mencionando ter solicitado a Secretaria 

de Saúde documentos e não recebeu ainda, tendo solicitado à princípio, informalmente, sendo 

informado que somente forneceria através de ofício, tendo solicitado contratos de veículos e 

de imóveis  alugados e pagamento de funcionários, deste e do ano anterior de alguns. Referiu 

sobre situação que considera abusiva, não vendo motivo para chegar a esse ponto, citando a 

situação do funcionário Williama Ramalho da Silva, técnico em enfermagem, efetivo, com 

remuneração no valor de três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos, 

enquanto os outros técnicos em enfermagem também efetivos têm salários de cerca de mil e 

duzentos reais, questionando a razão dessa diferença. Mencionou que a casa alugada em 

Santarém que dá apoio ao município de Placas fica localizada no Bairro Santarenzinho, muito 

distante, ressaltando que sempre houve a respeito dos problemas com combustível, da 

necessidade de economizar, questionando por que não aluga uma casa próximo do hospital 

para que o carro ande menos. Falou que a casa alugada pertence a servidora Sueli Ramalho de 

Freitas, técnica em enfermagem e efetiva do município. Informou ter recebido neste momento 

os documentos solicitados ao Secretário de Saúde. Ressaltou ter solicitado documentos que 

comprovem a efetivação da funcionária Sueli que ocorreu no ano de 2017 para ver se tem 

legalidade essa efetivação, pois se tem legalidade para esta deve haver para outros também, 

não sabendo qual acordo ou motivo para que estes funcionários sejam beneficiados. Registrou 

denúncia, citando que quando ocorre de falecer alguém em Santarém, algumas vezes o carro 

da Sra. Sueli, funcionária, que tem casa alugada para o município, trás o corpo quando não 

tem carro de funerária disponível, concordando que deva receber isso, não concordando 

porém, que receba da Secretaria Municipal e ainda cobre da família, que perdeu um ente 

querido e ainda é extorquida, gostaria que seja apurada a situação, assim como também 

questão de cirurgias, pronunciando assim: “não é justo se cobrar propina para fazer uma 

cirurgia dentro do Hospital Municipal de Santarém e ela tem cobrado propina para fazer isso, 

aonde até foi depositado um dinheiro, um valor, esse valor estornou, ela dizendo que a pessoa 

ia ficar mais de seis meses pra fazer essa cirurgia, quando o dinheiro estornou, na mesma noite 

o paciente fez a cirurgia, e ela dizendo que esse dinheiro era pra pedir material que tinha que 

vim de São Paulo, era pra pagar anestesista e isso são fatos, tem pessoas que testemunham a 

hora que for preciso chamar. Agora, não vê motivo, pessoa que faz esse tipo de coisa, 

extorquindo alguém, ainda merecer um salário alto, mais do que os outros, se for ajudar 

alguém, melhorar o salário de quem tá valorizando a população e trabalhando além do seu 

limite de trabalho, que ninguém é melhor que outros pra ter um valor como esse que tá 

citando aqui, de três mil, quatrocentos e cinquenta e seis, e pediu a justificativa, espero que 

alguém justifique, que me dê essas respostas que eu preciso ou então, estarei indo no 

Ministério Público pra ver essa situação, se eu não estiver de acordo com o que está aqui. Não 

concordo que alguém fique explorando a população, principalmente caso de doença, quem 

procura o hospital de Santarém, sendo extorquido lá dentro”, e agradeceu. Adiante foi a 

tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou a Mesa 

Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de 

estar nesta plenária falando aos vereadores e ao público presente. Falou que no decorrer da 

semana muitos trabalhos, visitas e eventos esportivos aconteceram, tendo realizado algumas 

visitas a famílias, participado de eventos da esfera Municipal e de Altamira. Convidou 

Vereadores e população para a final da VIII Copa Macanã de futebol de campo, que acontecerá 
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no próximo sábado, naquela Vila, com disputa de terceiro e quarto lugar entre as equipes do 

Lote Dez e Vasquinho e grande final entre as equipes do Flamenguinho e Macanã, quando 

acontecerá entrega de premiações e pequena festa, uma organização da Secretaria Municipal 

de Esportes e a comunidade, agradecendo a Prefeitura Municipal de Placas por estar 

fomentando o desporto e lazer no município nas zonas urbana e principalmente na rural, 

agradecendo ainda a Prefeita por estar contribuindo de forma significativa para esses eventos. 

Registrou ter acontecido no final de semana a final da Copa Ouro Verde, onde o Chefe de 

Gabinete esteve representando o Executivo Municipal e a Secretaria de Esporte ajudou 

organizar juntamente com o Senhor Alcione e sua filha Vanessa. Mencionou ter estado 

presente o Vereador Evaldo e a equipe União, de Rurópolis, consagrou-se campeã, 

parabenizando todos que contribuíram para esse evento. Parabenizou a Secretaria de Saúde 

por estar contribuindo de forma significativa para o Novembro Azul, tendo no decorrer da 

semana vários homens, acima dos quarenta anos, realizado o exame, cuidando da saúde, o 

que não é hábito desta classe. Falou que assim como aconteceu o Outubro Rosa, aconteceu o 

Novembro Azul que está se encerrando. Referindo-se sobre essa secretaria falou a respeito 

dos pagamentos de contratados e efetivos que até o presente momento ainda não saiu, 

devido a grande burocracia com relação as contas da Caixa Econômica Federal que ainda estão 

sendo regularizadas, com previsão de sair nesta semana o pagamento de outubro, segundo 

informação do Secretário de Saúde. Ressaltou preocupação com o transporte escolar da 

cidade, que em período de revisão de disciplinas para o quarto bimestre estão faltando, tendo 

encaminhado documento ao Diretor do Departamento de Transporte o qual informou que o 

pagamento havia saído, mas que tinha havido alguns contratempos com os transportes. 

Parabenizou a creche, em nome da Diretora Geane e equipe diretiva pelo encerramento do 

ano letivo, parabenizando os pais que contribuíram e contribuem sempre, todos os 

funcionários  da creche e crianças que estão indo para outras escolas. Compartilhou palavras 

da Vereadora Edna sobre reunião para tirar diretrizes para levar a audiência que acontecerá na 

sexta-feira em Santarém, dizendo ter certeza que os problemas daqui são os mesmos dos 

municípios vizinhos, ressaltando que Placas tem taxas abusivas, citando à exemplo a Câmara 

de Vereadores que sofre há algum tempo com esse maltrato da Celpa, convidando Vereadores 

e população para participar, devendo levar vereadores e pessoas que se sintam a vontade para 

brigar contra as taxas abusivas da Celpa. Referiu sobre as Emendas ao Projeto de Lei 

Complementar nº 246/2018, que na sua opinião dividiu a classe em duas, beneficiando 

servidores do sessenta por cento e não os do quarenta por cento, destacando as muitas 

reclamações de merendeiras e serventes efetivas que recebem somente um salário mínimo. 

Disse ter estado na creche e que esses funcionários pedem que os vereadores briguem por 

eles, mas as vezes não conseguem fazer nada, pois quando vem a proposta do Executivo é 

exclusiva para os sessenta por cento, dizendo que assim como estes os do quarenta por cento 

também merecem, pois são merendeiras, serventes e vigilantes. Destacou a situação dos 

contratados que trabalham oito horas por dia, manifestando sua indignação pois beneficia 

minimamente dos funcionários do sessenta por cento. Agradeceu a todos presentes, 

desejando uma excelente semana. Parabenizou o Departamento de terra que esteve 

entregando título de terrenos na Vila Lote Dez e Vila Bela Vista, parabenizando os funcionários 

desse departamento, assim como a Fundação Viver, Preservar e Produzir, e agradeceu. A 

seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores 
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e pessoas presentes. Ressaltou ter participado na última quarta-feira de reunião na AAP sobre 

o Plano de Saneamento Básico, onde a Vereadora Edna participou representando esta Casa e 

esteve ainda os Vereadores José Sandeney e Vilmar Ferreira. Falou que em todo o país apenas  

trinta por cento dos municípios tem ou estão se organizando nesse sentido, ressaltando a 

importância para os municípios, destacando haver vários microssistemas de água sendo 

construídos e deve estar incluído no plano para finalizar essas obras, considerando a 

necessidade, pois a população sofre com a água consumida, o que tem levado muitas pessoas 

para o hospital, percebendo que muitas estão construindo poços artesianos para que tenham 

água de melhor qualidade, tendo em vista que quase todos os terrenos tem uma foça 

construída, prejudicando o lençol freático e causando doenças, parabenizando a Prefeita e a 

equipe da saúde que abraçaram essa causa, assim como as secretárias que estão envolvidas. 

Informou que o plano segue para a SEDOP, devendo, segundo o engenheiro, ser encaminhado 

para esta Casa até o mês de março/2019. Registrou confraternização ocorrida na Escola 

Almirzinho, parabenizando a Diretora e toda equipe de professores pelo trabalho realizado. 

Parabenizou os vereadores Edna e José Sandeney  pela reunião para levantar demandas a 

respeito da CELPA, concordando que as taxas são muito altas, muitas vezes obrigando o 

consumidor a colocar um gato porque não dá conta de pagar, mencionando que participará e 

dará parcela de contribuição. Parabenizou ainda equipe de maçons que fizeram evento para 

arrecadar fundos para o Hospital em Barretos que trata de pessoas com câncer. Referindo-se 

as estradas vicinais falou que máquinas já estão há quatorze dias paradas e o município possui 

máquinas novas e o secretário tem vontade de trabalhar, mas está esbarrando em algumas 

situações que tem impedido o trabalho, esperando que resolva a situação de óleo para que 

retomem o serviço, pois os produtores estão aguardando por isso e há várias vicinais para 

serem recuperadas, tendo o Vereador Nelson citado sobre o duzentos e trinta e cinco, 

mencionando que esteve no local, juntamente com o Vereador Werles, tendo planejado ir e 

retornar em duas horas e gastaram aproximadamente seis horas e traçou o carro 

aproximadamente quinze vezes. Disse que carro pequeno não adianta entrar e espera que se 

resolva o quanto antes. Desejou uma ótima semana a todos, e agradeceu. Em seguida foi a 

tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora, 

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

uma vez nesta Casa. Manifestou feliz por ver os onze “irmãos” nesta Casa, não recordando 

quando isso aconteceu, mas que possa acontecer por outras segundas. Em nome do ex-

vereador Celso Rodrigues (Ninico) cumprimentou as pessoas presentes. Cumprimentou ainda 

o Chefe de Gabinete, o Secretário de Administração e comissão que representa o SINTEPP. 

Registrou ter feito, juntamente com os vereadores Denilson e Werles uma boa viagem a 

Belém, onde também estava o Presidente desta Casa, onde estiveram com a Prefeita 

Municipal e reuniram com o Deputado Estadual reeleito Eraldo Pimenta, o qual teve uma 

votação expressiva no município, fazendo agradecimento ao povo de Placas que contribuiu 

para sua reeleição. Parabenizou a Vereadora Edna e Vereador José Sandeney pela iniciativa 

para discussão e encaminhamento para audiência em Santarém no próximo dia 29. Disse que 

uma das pautas com o Senhor Bressan foi a situação de que produzimos e pagamos taxa muito 

alta de energia, porém disse que “esse pessoal” tem muito argumento para defender a 

empresa fazendo parecer que tudo funciona as mil maravilhas e quando foi colocada a 

situação desta Casa falou ser uma coisa muito simples e que irá resolver, pouco se importando 
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com o bolso do pequeno e do consumidor, sendo importantíssimo tirar encaminhamentos 

para a audiência em Santarém, onde o Deputado Eraldo garantiu estar presente e ficar ao lado 

do povo, sendo importante a participação desta Casa e representatividade da população nessa 

audiência. Falou que no TCM consultou sobre as contas que estão nesta Casa, sobre a 

possibilidade de os gestores entrar com recursos e outras situações para que não façam algo 

errado, sendo informados que as contas que estão na Câmara deverão ser julgadas da forma 

que estão, pois não tem mais o que se fazer, não permite mais recurso, é mérito desta Casa 

julgá-las, tendo esta mais poder que o TCM, pois só essa pode deixar ex-prefeitos inelegíveis, o 

que não acontece sem esse julgamento, pedindo a esta Casa que seja firme no julgamento 

dessas contas. Disse que a orientação é que julguem todas as contas existentes de “uma 

tacada só” e precisam fazer o mais rápido possível e não deixar para ano político, pois irão 

dizer que é perseguição política. Mencionou que na CELPA ainda foi questionado sobre a 

retomada do programa Luz para Todos no município, sendo muito bem atendidos, estando 

acompanhados do Deputado Eraldo e solicitaram que envie gente da ETE para fazer 

levantamento dos locais onde não tem energia, porque mandam e engavetam. Parabenizou a 

gestão municipal, na pessoa do Chefe do Departamento de Terras, Sr. Junior, que esteve 

fazendo acompanhamento nas Vilas mediante entrega de documentos, não podendo 

acompanhar, mas outros vereadores o fizeram, agradecendo a gestão municipal que fez 

parceria e deu importância devida ao evento. Ressaltou ser muito repetitivo naquilo que acha 

errado e acredita que tem conserto, registrando que estará enviando oficio, nesta semana, a 

senhora Prefeita pedindo explicações a respeito da contratação da Sra. Patricia que veio de 

Belém, portanto não é de Placas, assim como o marido também não e do valor que está 

custando ao município, questionando se não há aqui pessoa com capacidade para prestar esse 

serviço no Departamento de Compras, dizendo que precisam de pessoa que conheça a 

realidade do município, pois como irá atender a solicitação para determinada obra em vicinal, 

se não conhece a realidade e não se reporta a pessoa que não conhece a realidade do 

município. Enfatizou indignação pela contratação do esposo dessa senhora para trabalhar na 

área da saúde, a respeito do que pedirá esclarecimentos ao Secretário Municipal de Saúde, 

dizendo que concordaria se não houvesse mão de obra no município, mas há muitos técnicos, 

não vendo necessidade de trazer técnico de Belém e com várias regalias, morando em casa 

melhor que qualquer um presente, melhor até que a da Prefeita, não conseguindo entender 

essa contratação. Pediu a Senhora Prefeita que tome providencias com relação ao assessor, Sr. 

Jonas, que o coloque em seu devido lugar, porque deve respeitar esta Casa, mencionando que 

falará toda segunda até que a Prefeita tome providências e irá documentar a situação, a falta 

de respeito também sentida por outros colegas vereadores, que devem ter seu trabalho 

respeitado. Agradeceu a Deus  pela boa viagem produtiva, pedindo que conceda uma semana 

de paz. Pediu providencias quanto as centrais de ar que não estão esfriando, e agradeceu. A 

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

Vereadores e pessoas presentes. Falou da honra de usar essa tribuna. Ressaltou a respeito da 

viagem, a qual disse ter sido muito proveitosa, porém, ao contrário do que muitos pensam 

nem tudo consegue resolver rapidamente, pois o tempo fica curto, mencionando que 

estiveram no TCM, com assessores jurídico e contábil e na CELPA, parecendo que estava em 

consonância com Placas, pois enquanto estavam naquela empresa, aqui se marcava audiência, 

parabenizando o que estão organizando. Informou que no TCM buscaram informações sobre 
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as prestações de contas que encontram-se nesta Casa, as quais não cabem mais recurso, 

esclarecendo que as contas de Legislativo e Secretarias Municipais não são votadas por esta 

Casa, são julgadas diretamente pelo Tribunal de Contas, votando apenas as contas do Poder 

Executivo e gestores de fundos. Na CELPA levou documentos do Panorama que ainda estavam 

pendentes, pedindo que envie oficio ao Presidente e a ALEPA para que pudesse acompanhar, 

tendo chamado o técnico responsável por autorizar as empresas o levantamento, o qual disse 

que irá autorizar  a ETE a verificar enloco a situação, tendo informado sobre as Vicinais 

Sessenta, Poeirinha, são Paulo, Planalto, vista Alegre e outras situações, porém disse que 

algumas liberações dependem da liberação do IBAMA, outras das Secretarias de Estado e 

outras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo esclarecido que todo trecho que 

pega uma área de oito quilômetros da reserva exige Parecer técnico do IBAMA. Referindo 

sobre as emendas ao PCR enfatizou que estão para aprovar, em consonância com o que foi 

acordado entre SINTEPP e Poder Executivo Municipal, devendo cobrar a sua implantação a 

partir de janeiro. Referiu sobre máquinas que não podem continuar paradas, pois o inverno 

está chegando e o povo cobra dos vereadores, pois acham que não estão fazendo o seu papel. 

Pediu ao Presidente que chame o Secretário de Saúde para esclarecimentos sobre situações 

colocadas pelo Vereador Nelson, pois não é possível estar acontecendo e não tomarem 

nenhuma posição, mas devem acompanhar mais de perto. Compartilhou com os demais 

vereadores a respeito do que foi falado, parabenizando a todos. Ratificou ter sido a viagem 

muito proveitosa, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia com 

saúde. Registrou e agradeceu a presença do ex-vereador Celso Rodrigues Alves (Ninico), 

professores, chefe de gabinete e demais pessoas da comunidade. Falou ter sido uma semana 

de muito trabalho no município e os que estavam a viagem na Capital, destacando que no 

município aconteceu o projeto de Saneamento e Plano Diretor, acompanhando na cidade e 

vilas, sendo de muita importância para o município. Em Belém estiveram com o Deputado 

Eraldo Pimenta, no TCM, onde foram orientados a respeito de contas que aguardam votação. 

Com relação a CELPA falou que há muitas cobranças devido aos preços abusivos e as 

dificuldades com o Programa Luz para Todos, a respeito do que tem, assim como outros 

vereadores, cobrado, havendo muitas vicinais para serem concluídas, mencionando que a 

liberação do IBAMA, referida pelo Vereador Denilson, é de Brasília e outras situações 

dependem de liberação da Secretaria de Meio Ambiente. Referiu sobre as muitas reclamações 

a respeito de estradas vicinais, enquanto máquinas estão há dias paradas, tempo que daria 

para ter concluído duas vicinais, e a alegação é a falta de combustível para trabalhar, o que 

tem sido dificuldade desde o inicio do mandato, questionando se as estradas vicinais nunca 

serão concluídas devido a falta de combustível, observando que o município tem máquinas 

novas que estão paradas, situação que não concorda, pois quem reside nas estradas vicinais 

encontra grande dificuldade para trafegar e transportar algo para a cidade. Enfatizou ser boa a 

mobilização de vereadores para cobranças em audiência pública para que chegue à Celpa. 

Mencionou que quando estiveram com o Bressan em Belém essa foi uma das pautas 

pricinpais, os preços abusivos, citando como exemplo  esta Casa que pagava no máximo mil e 

quatrocentos reais e em mês que não estava sendo utilizado chegou a doze mil reais o valor da 

fatura, tendo sido orientado pelo presidente da Celpa, mas não justificando os preços 

abusivos. Agradeceu a Deus pela oportunidade com saúde. Desejou um bom dia a todos, e 
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agradeceu. A seguir, passou o Senhor Presidente Vereador Gilberto Matias Rodrigues a 

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

Vereadores e pessoas presentes. Pediu desculpas aos Vereadores pelas ausências as últimas 

sessões, quando esteve por duas segundas consecutivas internado, no hospital no município e 

em clínica particular em Santarém e na última semana participou  de evento do TCM, onde 

Presidente de Câmaras e Prefeitos que conseguiram publicar em seus portais da transparência 

conforme exigência da TAG receberam troféu, dizendo não significar que estão gastando o 

dinheiro corretamente, mas é uma forma de saber como foi aplicado, cabendo a população 

avaliar. Agradeceu a equipe que trabalhou nesta Casa para que tudo fosse publicado e 

recebesse a premiação. Ressaltou agenda em Belém, tendo participado de algumas reuniões 

com os vereadores e outras não, como no TCM  que não pode participa, pois tinha outra 

agenda na ALEPA reunindo com o Deputado Eraldo Pimenta e membros do governo que 

iniciará a partir de primeiro de janeiro, colocando que não é porque a Prefeita atual não 

apoiou o governador eleito que a população deve sofrer as consequências, havendo situação 

sua e do vereador Evaldo, do MDB que precisam dar resposta, pois o partido assume o 

governo do Estado e tem Deputados, Senadores, saindo fortalecido a partir de primeiro de 

janeiro. Disse ter levado várias demandas para os eleitos do MDB, destacando compromisso de 

campanha, a construção da escola na Vila Novo Paraíso, tendo o Deputado Eraldo colocado no 

orçamento um milhão de reais para a construção dessa escola; ao Senador Jader pediu uma 

carregadeira grande, o qual ficou de avaliar e  a partir de quinze de janeiro estará indo a Belém 

para verificar; à pedido do Vereador Vilmar pediu quadra para a Vila Bela Vista; tem o pedido 

de reforma e ampliação da Câmara de Vereadores e outras situações simples, como torre de 

internet para a Vicinal São Paulo e outra na Vicinal Cento e cinquenta e um, pedidos feitos aos 

integrantes do MDB eleitos para o próximo mandato, devendo voltar no mês de janeiro em 

Belém para verificar essas situações. Disse ter ficado satisfeito com os pedidos, torcendo para 

que as coisas aconteçam, pois a população merece coisas boas. Manifestou preocupação que 

obras do estado parem a partir de primeiro de janeiro, acreditando que devem continuar, pois 

o que foi assinado pelo então Ministro Helder já teve o recurso liberado. Registrou 

participação no evento promovido pela maçonaria, não permanecendo muito devido a 

recomendações médicas. A respeito do Projeto de Lei que trata das emendas para a educação 

falou que depois de um ano e muita conversa o governo e categoria conseguiram chegar a um 

denominador comum, projeto que será lido na presente data e votado nas duas sessões 

seguintes. Informou que no dia primeiro de janeiro haverá final de futebol na comunidade 

Fortaleza, não sendo possível estar no Macanã, onde também acontecerá final. Respondendo 

ao vereador Marcione falou que faltam duas sessões para encerrar esse período legislativo, 

devendo retornar com melhorias, pois neste momento está fechando folha e contas e não será 

possível realiza-las, ressaltando ter realizado reforma e investido neste ano, mas no próximo, 

se continuar à frente dos trabalhos, será melhorado o ambiente. Parabenizou a vereadora 

Edna e vereador José Sandeney pela proposição de reunião com a comunidade para tirar 

comissão para participar de audiência em Santarém. Disse que a situação da Celpa é 

complicada, mencionando que no mês de junho/2017 deu problema no padrão desta Casa e 

de mil e quinhentos as faturas passaram a oito, dez, doze mil reais; no mês do recesso, quando 

tudo estava fechado veio cinco mil; e no outro desligaram a energia do padrão desta Casa, 

ligando na energia da Prefeitura e veio mais de sete mil reais. Disse que depois de muito 
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questionamento veio técnico, fez laudo dizendo que o contador estava errado, reconhecendo 

o erro, mas não corrigiu, consumindo deste então, aproximadamente quinhentos kWh e a 

conta aproximou a quarenta mil reais. Disse ter questionado ao Bressan que disse que estava 

resolvido, querendo que pague a divida que está em quase cento e cinquenta mil reais para ser 

descontado nas contas posteriores, dizendo que se não resolver prefere entrar na justiça e 

questionar e não pagar, pois não consumiu. Falou que além de tudo isso foi aplicado multa de 

aproximadamente vinte dois mil reais, alegando que o contador anterior não estava fazendo a 

leitura, de modo que mesmo reconhecendo o erro, não admite que essa multa não existe, 

imaginando quantas residências estão com o mesmo problema e não se resolve, sendo 

complicada  a situação, devendo vir equipe da Celpa de Altamira novamente verificar. 

Informou que o Projeto de Lei nº 266/2018 será apresentado hoje e votado nas duas próximas 

sessões ordinárias. Após passou-se a Ordem do Dia. Colocado em apreciação em segundo 

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”. O 

primeiro secretário fez a leitura de parecer e emenda já aprovada em primeiro turno que 

alterou o inciso II, do Art. 4º, que passou a ter a seguinte redação: Art. 4º - Fica o Chefe do 

Poder Executivo autorizado a: I ..., II – Abrir crédito suplementar até o limite de 30% (trinta por 

cento) do valor total do orçamento, tendo como fonte  de recurso, àquelas previstas no Artigo 

43, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320/64. Colocado em segundo turno de votação o projeto 

com emenda ao inciso II, do art. 4º. Aprovado por unanimidade. Em seguida  passou a 

apresentação pelo primeiro secretário do Projeto de Lei Complementar nº 266/2018 que 

“Dispõe sobre as alterações no Plano de Cargos e Carreira dos Professores Lei Complementar 

nº 264/2017 e dá outras providências”, e o Senhor presidente determinou encaminhamento às 

comissões competentes, pedindo agilidade para que possam votar em primeiro turno na 

próxima Sessão Ordinária. Adiante passou a apreciação de Projeto de Resolução nº 029/2018 

que “Dispõe sobre a atualização monetária dos subsídios dos vereadores e servidores da 

câmara municipal de Placas, fixados pela resolução nº 003, de 16 de agosto de 2008, que Fixa 

os Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Placas e dá outras providências”. O 

primeiro secretário fez a apresentação do Projeto de Resolução e esclarecimentos a respeito, 

mencionando que a Resolução que trata do subsídio é de 2008, cujo teto é R$-3.715,20 (três 

mil, setecentos e quinze reais e vinte centavos), mencionando que o subsídio dos vereadores 

deve ser feito alterações de uma legislatura para outra, porém não pode perder atualização 

monetária, e desde 2018 os vereadores vem recebendo esse valor, não tendo nenhuma 

correção nesse período. Falou que nesse sentido o Tribunal de Contas, em medidas paliativas 

da Constituição dá o direito de corrigir pelos índices monetários, podendo buscar o efeito 

retroativo de 2008, mas para ser justo está sendo atualizado a perca somente do pleito 

passado e deste para que possa ter o poder aquisitivo hoje que tinha em janeiro de 2013, 

destacando que não está sendo aumentado um único centavo, apenas corrigido através do 

IPCA para que possa ser regulamentado. Disse que esta Casa está sendo prudente, fazendo a 

correção que o Tribunal admite, sendo feito todo o trabalho técnico contábil e Jurídico para 

que não possa ultrapassar o percentual em lei e nem tão pouco o limite de setenta por cento 

do recurso do legislativo com pagamento de folha, estando dentro da regularidade e todos 

pareceres jurídico e contábil são favoráveis, que será encaminhado ao TCM, que tem até 

dezoito de dezembro para submeter a aprovação. O Senhor Presidente informou que o projeto 
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votado nesta Casa e aprovado, será encaminhado ao TCM e este que definirá pelo sim ou não, 

mencionando que não fará nenhum pagamento até que seja apreciado e autorizado pelo 

Tribunal esse aumento. Colocado em discussão o Projeto de Resolução. O Vereador Denilson 

lembrou que primeiro deve ser corrigido os salários dos servidores daqueles que estão com 

percas, cobrindo todos do Poder legislativo. O Senhor Presidente pediu dispensa de parecer ao 

Projeto. Todos concordaram. Colocado em votação o Projeto de Resolução 029/2018. 

Aprovado por unanimidade. Após, observando não haver nada mais a tratar, o Senhor 

Presidente  desejou ótima semana e bom retorno, 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. ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


