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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos dez dias do mês de dezembro 

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 Projeto de Lei 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-SDe Vilmar 

Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, 

cumprimentando vereadores e pessoas presentes, lembrando ser a última sessão ordinária e a 

partir do dia quinze esta Casa estará em recesso, retornando somente no mês de fevereiro de 

2019. Disse ter sido um ano difícil, mas sendo vencido, desejando que todos se sintam à vontade. 

Apresentou a pauta da sessão constituída de Projeto de Lei Complementar. Realizou inscrição para 

uso da tribuna, concedendo a palavra ao Vereador Evaldo Lima Machado. Na tribuna 

cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou ter sido um ano de 

muitas lutas. Agradeceu a Deus e aos Vereadores que sempre estiveram unidos. Ressaltou ter sido 

um ano de conquistas para o governo municipal, porém difícil. Colocou-se a disposição para no 

próximo ano trabalhar por este município, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Nelson 

Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Fez relato dos últimos dias, 

mencionando que no último dia vinte e seis fez denúncia a respeito da Secretaria de Saúde, mas 

especificamente a respeito da Senhora Sueli Ramalho, tendo citado que recebe salário de mais de 

dois mil reais como técnica de enfermagem, efetiva, desconhecendo a legalidade da efetivação, 

pois pelas informações obtidas é ilegal, sendo que no ano de 2009 foi demitida por abandono de 

trabalho, passando todo esse tempo fora e no ano de 2017 foi efetivada. Ressaltou ter incluído na 

denuncia que a Senhora Sueli vinha cobrando para fazer cirurgias dentro do hospital Municipal e o 

Presidente convocou o Secretário de Saúde e a Prefeita Municipal, comparecendo o Secretário, a 

Sra. Sueli, o Sr. Williama, Sr. Zé Ramalho e mais pessoas da Secretaria de Saúde e dos vereadores o 

único que não participou foi o Vereador Evaldo que não conseguiu chegar a cidade devido a carros 

em ladeira impedindo a passagem. Enfatizou que a reunião foi realizada devido a denuncia feita, 

foi lavrada ata, quando colocou a situação para D. Sueli e solicitou que relatasse o acontecido, 

enfatizando ser caso de Ministério Público, podendo ocorrer a prisão da mesma, se comprovado 

que cobra propina para fazer cirurgia dentro do Hospital Municipal de Santarém, tendo-a relatado 

que realmente ela pegou dinheiro, pois segundo a mesma, na época o hospital estava em crise, 

não tendo se quer um fio para sutura, obrigando-a a pedir dinheiro para os pacientes. Falou 

desconhecer a legalidade para um funcionário pedir dinheiro para comprar material para fazer 

cirurgia dentro de um hospital público, dizendo ser extorsão e a palavra correta para isso é 

“roubo, ela está roubando as pessoas” que são debilitadas, estão doentes, precisando de apoio e 

um funcionário da Prefeitura de Placas pedindo quatro mil e quinhentos, cinco e até seis mil reais 

para fazer uma cirurgia, enfatizando que a Senhora Sueli assumiu na reunião ocorrida que pegou 

dinheiro, no entanto, parece que o Secretário não está tomando nenhuma posição para 

providências necessárias contra essa funcionária, suscitando dúvida a respeito do não interesse do 

secretário por essa situação, talvez por haver mais pessoas envolvidas, que estejam sendo 
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beneficiadas, citando que o sobrinho da senhora Sueli, técnico em enfermagem tem salário de três 

mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais, enquanto que os demais técnicos recebem uma média 

de um mil e quatrocentos reais, havendo mais alguém da mesma família com benefícios, não 

vendo legalidade, destacando a funcionária Audineia Oliveira Xavier, técnica em radiologia que 

tem salário de um mil, quinhentos e setenta e quatro reais, outro na mesma função recebendo em 

torno de um mil e seiscentos reais, enquanto o irmão da senhora Sueli, José Pereira Ramalho, 

ocupando a mesma função, tem salário de quatro mil reais e trinta e cinco centavos. Ratificou que 

irmão e sobrinho da senhora Sueli tem salários bons e conversou com o secretário de saúde e não 

viu interesse em desvendar essa situação, o que o deixa com mais dúvida, a respeito de quem 

mais estaria envolvido nessa situação, enfatizando não ser desvio de verba pública, mas de 

extorsão de pessoas que estão doentes, debilitadas, dizendo que ninguém tem dinheiro guardado 

para gastar com situação de doença, se valendo do que tem. Falou que depois da denúncia soube 

de mais um fato, enfatizando não ter ainda conversado com o cidadão, de pessoa da região do 

Sombra Santa que deu quatro mil e quinhentos reais a senhora Sueli e outro que sem ter gado, 

cacau ou outra coisa para vender, colocou o lote à venda para arrumar o dinheiro para dar a D. 

Sueli, pedindo o apoio da Câmara, para que disponibilize o veículo para que possa fazer visita à 

região e localizar essas pessoas, tendo em vista que soube da situação por terceiro e quer saber se 

o fato tem procedimento. Falou que como o secretário colocou muitas voltas para chegar a essa 

situação, disse que o caminho é Ministério Publico, pois não viu interesse da secretaria para 

desvendar a situação, sabendo que os trâmites legais é um caminho mais comprido, devendo o 

secretário encaminhar para o RH, abrir a comissão do PAD para que se investigue e enquanto isso 

mais pessoas vão sendo extorquidas, esperando contar com os senhores vereadores para que pare 

de roubar as pessoas de Placas, que estão doentes em Santarém, precisando de apoio e estão 

sendo lesadas por pessoas que são pagas pelo município de Placas e exercendo a função naquela 

cidade, 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 

vez estar nessa plenária e falando aos senhores e senhoras e por mais uma semana. Falou que 

neste ano tiveram muito trabalho, muitos avanços e muito ranços, algumas conquistas, vicinais 

foram feitas, avançando em algumas situações, em outras ficando paralisados e em outras 

andando para traz. Falou que na sua opinião o ano de 2018 não foi um ano muito proveitoso, 

fizemos algumas coisas impensadas, mas cada um assume seu compromisso e seu dever, dizendo 

que enquanto vereador faz o máximo possível para alcançar seus objetivos de campanha, porem 

disse que não depende exclusivamente dos vereadores, depende do Executivo para alcançar os 

objetivos. Falou que não tiveram muitas glorias em 2018 no que diz respeito a esta Casa, todas 

foram para o governo municipal, todas emendas parlamentares foram para o governo municipal 

poucos os vereadores trabalharam nesta Casa, a não ser nos bastidores, mencionando que teve 

dois projetos de sua proposição que não foram sequer apresentados, tendo repassado ao Poder 

Executivo que trata sobre a Lei Municipal do Esporte e a criação do Fundo Municipal de Esporte e 

não tiveram nenhuma negociação, esperando que o ano de 2019 seja melhor para os vereadores.    

Referiu sobre a Celpa, a respeito da qual tiveram muito trabalho no decorrer do ano, muito se 

debateu a respeito da iluminação pública, com relação as tarifas excessivas da CELPA, tendo 

participado na última semana de assembleia em Altamira. Falou que essa situação da CELPA Placas 

deve abraçar, pois está crescendo cada vez mais, ressaltando ter sido feito o refaturamento das 

contas desta Casa, que de mais de cem mil reais ficou em doze mil, e a empresa está com 
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problema em todo o estado e Placas não é diferente, tendo dificuldade com iluminação pública, 

não tendo praticamente nada no decorrer do ano e o valor muito caro pago pelos munícipes de 

energia elétrica, e ainda o Luz para Todos, que muito foi cobrado e praticamente nada aconteceu, 

a não ser na Vicinal da Sessenta. Falou que o ano de 2018, enquanto família foi muito bom. 

Mencionou avanços nesses últimos trinta dias a respeito de emendas que serão votadas nesta 

sessão, devendo o ano de 2019 ser uma grande batalha para os quarenta por cento da educação, 

colocando-se a disposição para melhorar cada vez mais a lei de cargos e salários, sabendo que 

estes ficaram praticamente estagnados nessas negociações, a respeito do que já vem cobrando há 

vários dias, a melhoria para os quarenta por cento da educação, pois sem estes, questionou como 

seria a educação, que assim como os vereadores que fazem um trabalho de formiguinha nos 

bastidores, assim também não são vistos e tem uma parcela de contribuição positiva. Lembrou 

que na última reunião que tiveram com o Secretário de Saúde cobrou com veemência a revisão na 

Lei de Cargos e Salários o mais breve possível, pois a Lei é de 2007, necessitando nesses próximos 

dias ser instigado o Poder Executivo Municipal, assim como a Secretaria de Saúde e o SINSPLA para 

que entre com essa negociação e melhore ao menos um pouco a lei de cargos e salários que está 

totalmente defasada, citando que os técnicos recebem poucas diárias, os motoristas recebem 

apenas o salário e diárias passam de trinta a sessenta dias sem receber, situação que está 

cobrando através de documentos, considerando que não parte dos vereadores, mas devem 

cobrar, instigar para que o executivo e a categoria sente e reveja a situação para melhoramento e 

ampliação da lei de cargos e salários, porque não pode ficar essa lei parada todo esse tempo. 

Destacou a necessidade de divulgação da biometria que se encerra no município no próximo dia 

vinte e oito, manifestando preocupação, pois quem não fizer aqui terá que fazer no município de 

Rurópolis. Desejou a todos excelente dia, semana e recesso e que possam voltar com todo gás em 

2019, agradecendo a Deus, e a oportunidade. A seguir foi a tribuna a Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando os 

servidores da educação que vieram acompanhar os trabalhos. Registrou agradecimentos a Deus 

pela vida, saúde, pelo alimento e pela chuva que é benção, mas trás preocupação. Parabenizou o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais pelo evento realizado no final de semana pelos vinte e um 

anos de fundação no município de Placas, órgão mantido pelos sócios e chegando até agora com 

êxito, atendendo não só os agricultores, mas toda a população, parabenizando-o. Relatou sobre o 

mandato assumido de Vereadora, quando passou a fazer parte dessa árdua luta, assumindo cheia 

de expectativas boas e planejamentos e ouviu de alguns colegas que deveria ir com calma para 

não se decepcionar, dizendo que a luta nesta Casa faz com que se motive ou decepcione, 

acompanhando e observando os trabalhos realizados na Casa ou no município, a vida do 

parlamentar, as dificuldades, as cobranças que fazem e não são atendidos e acaba por se 

decepcionar, questionando-se o que fazer e por onde começar, destacando o caso do vereador 

Nelson que é constantemente instigando, cobrando e as vezes se decepciona, mas não podendo 

desanimar, pois estão nesta casa para fazer o que é certo, tendo em vista que representam toda a 

população do município que está a mercê e esperando tudo dos vereadores, devendo retribuir. 

Falou que diante de tudo isso não desanimou e continuará cobrando o que é certo e 

representando de forma legal e juridicamente, devendo estar atentos para que não façam coisas 

erradas. Referiu sobre requerimentos votados e aprovados, destacando os que requeriam a 

recuperação de estradas vicinais que foram a grande maioria, tendo requerido trabalhos para as 

vicinais Dez Norte, Dez Sul, Santa Rosa e Pulu, e Vila Aparecida, tendo sido parcialmente 
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atendidos, como o trabalho na Vicinal Santa Rosa que está pela metade e não está com 

expectativa de que será concluído e nas demais foi realizado limpeza, não tendo sido colocado 

piçarra, de modo que com as primeiras chuvas o trabalho já acabou. Referiu ter requerido 

abertura de novas ruas na comunidade Aparecida, a qual se encontra em fase de crescimento 

ainda não atendido, assim como de construção de parada de ônibus, esperando que sejam 

atendidos no próximo ano. Referiu sobre ofícios encaminhados a gestora municipal a respeito do 

campo de futebol cedido na gestão anterior para construção de creche e quadra poliesportiva com 

o compromisso de que seria construído outro campo em local escolhido pela comunidade, tendo 

sido encaminhado com abaixo assinado da comunidade, não sendo possível atender essa dívida 

que a prefeitura tem com a comunidade, situação que continuará cobrando no ano de 2019. 

Mencionou que neste ano, na tribuna desta Casa houve um tema gerador, voltado a Secretaria de 

Infraestrutura, tendo os vereadores feitos vários requerimentos voltados a essa secretaria, tendo 

chegado ao período do inverno e as estradas vicinais têm deixado a desejar, sendo danificadas 

com as primeiras chuvas, ficando no ano de 2018 muito a desejar a situação das estradas vicinais, 

lamentando pelos agricultores que não terão a oportunidade, pois não será possível trafegar em 

suas vicinais no período das chuvas, esperando que em 2019 possam ser recuperadas, pois os 

agricultores não querem mais que trafegabilidade e uma escola na sua vicinal, dizendo serem 

pessoas  humildes que quando o gestor faz o que é sua obrigação, festejam, ficando sentida 

quando os agricultores não são atendidas naquilo que é direito, dizendo não ser desabafo, mas a 

realidade do que foi a secretaria de infraestrutura no ano de 2018. Ressaltou ser vergonhosa a 

situação dos servidores da Secretaria de Saúde, várias vezes mencionada nesta Casa, havendo 

disparidade de alguns salários, questionando o que aconteceu, está acontecendo e quais ações 

estão sendo movidas para legalizar a situação desses servidores que precisam legalizar suas vidas, 

mencionando que as coisas vão aumentando de preço e se os salários continuam congelados, 

podendo faltar alimento na mesa desses trabalhadores, apelando, assim como o vereador 

Sandeney falou, que algo seja feito a respeito. Parabenizou os colegas da educação presentes para 

apreciar a votação em segundo turno das emendas ao PCR, mencionando que não são como 

queriam, mas não sendo possível, votarão em segundo turno a proposta encaminhada. Desejou a 

todos um excelente natal e bom fim de ano, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a 

Comissão do Sintepp e servidores da Saúde. Agradeceu a Deus pela oportunidade concedida de 

estar em mais uma sessão e com saúde. Falou que não obtiveram sucesso em tudo que 

esperavam, mas está rompendo. Parabenizou a Associação Castanheira que no sábado realizou 

final de copa de fim de ano, entre sócios desta e da AVEPLA. Associou-se a fala da Vereadora 

Raimunda no sentido de estar encerrando o ano e aprovando na presente sessão as emendas ao 

PCR, lembrando dos servidores enquadrados nos quarenta por cento, e assim como o Vereador 

José Sandeney, colocou-se a disposição para brigar nesse sentido, considerando que tem 

conhecimento que no próximo ano a educação terá recurso para isso, sendo possível reajustar se 

tiver orçamento. Registrou ter estado na última segunda com a Prefeita Municipal, juntamente 

com os vereadores Denilson e Raimundo cobrando para que seja feita a atualização dos salários 

dos servidores da saúde, o que será meta desta Casa no próximo ano, para no primeiro semestre 

fazer a reforma dessa Lei que é do ano de 2007. Falou que aumento dado a dois servidores, se 

dividido entre os técnicos daria um aumento de cento e cinquenta reais para cada, e se olhar há 

outros servidores que podem ter seus salários reduzidos para acrescentar os outros, sem alterar a 
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folha, sendo uma questão de estudo, esperando que possam se debruçar nesse tema e mostrar 

em números que é possível fazer reajuste aos servidores da saúde. Falou que poderiam ter feito 

muito mais, porém disse que vereadores são limitados, mencionando publicação no faceboock de 

uma senhora a respeito de estrada vicinal e cobrado os vereadores, ressaltando que estão à frente 

cobrando, mas a execução não parte destes. Falou que no próximo ano possam ser mais firmes 

nas cobranças ao Executivo Municipal, dizendo que o período que o governo mais gosta no 

mandato de vereador é o recesso parlamentar, porém disse que estão apenas entrando em 

recesso, não abandonando o cargo e havendo necessidade que esta Casa seja convocada, que não 

deixem que as coisas fiquem soltas, sendo o fechamento de ano e início de outro, quando se 

iniciará com bom trabalho ou não, devendo estar atento a isso, sendo período que acontecem 

licitações importantes nesse período em que a câmara está de recesso, devendo estar atentos e 

acompanhar para que ao colocar algo nesta tribuna que seja com conhecimento devido e que não 

se posicione mediante o que terceiro falou, mas que possam acompanhar a organização 

administrativa e que no próximo ano possa fazer uma gestão mais centrada e acima de tudo com 

mais respeito a essa Casa de Vereadores, pois conforme fala do Vereador José Sandeney muito se 

colheu e pouco foi compartilhado com esta Casa, pois somente são vistos quando o Executivo 

passa por momento difícil ou quando precisa de alguma doação ou algo que necessita de 

autorização desta Casa, mas na hora da colheita, não são vistos, vereadores não são lembrados. 

Falou que foram situações que aconteceram no ano de 2018, que poderiam ter colhido muito 

mais, mas que no ano de 2019 possam estar mais atentos e fazer trabalho que seja de uma 

avaliação mais positiva aos olhos da população e possam cobrar com mais firmeza, sendo 

legislador mais rígido e mais firme frente ao Executivo, pois são poderes independentes e 

precisam saber separar as coisas. Pediu a Deus que nos conduza a um recesso abençoado, um final 

de ano em paz. Registrou agradecimentos aos servidores da Casa e todos que contribuíram para o 

bom andamento. Enfatizou está se encerrando dois anos em que compuseram a mesa, desejando 

sucesso a nova composição, fazendo trabalho com responsabilidade e o que não foi feito neste 

ano que possa ser corrido no próximo. Deixou seu abraço a todos Edis, fiscais que representam 

toda a população, e agradeceu. Adiante foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando 

cumprimentou colegas vereadores, professores e demais pessoas presentes. Fez retrospectiva dos 

quatro meses que está nessa função de legislar e acompanhar todo o município. Agradeceu os 

vereadores pela companhia, pela troca de experiência, agradecendo esse momento e pelo apoio 

desprendido quando coloca a situação enquanto educador e Sindicato para fazer negociação e 

melhorar um pouco mais a situação da educação. Disse não está satisfeita, mas será documentado 

acordo feito no final da greve no ano passado. Assim como o Vereador Marcione, também 

colocou-se a disposição para nesse período de recesso está ajudando, mesmo com sua pouca 

experiencia, mas buscando alternativas para que possam melhorar a situação dos servidores da 

saúde, mencionando que quando equipara o salário de um funcionário da saúde na área de 

enfermagem e outro de outra área que também tem nível superior, vê a disparidade do salário, 

pessoa com a mesma formação, a mesma jornada de trabalho, mas com salário brutalmente 

diferente, não digno a um técnico e um enfermeiro. Mencionou ter estado no hospital por vários 

dias acompanhando seu pai e observando a jornada de trabalho desses profissionais, colocando-se 

a disposição para ajudar. Parabenizou o Sindicato de Trabalhadores Rurais pelos vinte e um anos, 

ressaltando ter estado na festa, sendo muito bonita, quando foi homenageada várias pessoas que 

passaram pelo sindicato, algumas já in memoriam, parabenizando o STR pelos anos no município. 
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Solicitou, com relação ao cadastro biométrico, que encontrem alternativa ou solicitem do 

Executivo meios para que os eleitores que residem mais distantes possam vir fazer a biometria. 

Ressaltando que na presente data está se encerrando uma luta para aprovação de emendas ao 

PCR da educação, agradecendo, acreditando que todos vereadores serão favoráveis ao projeto. 

Entregou oficio à Mesa Diretora, ressaltando que passou esse período observando e analisando 

seus direitos e deveres, porém disse que não pode se calar diante de algo grave, pedindo que 

juntamente com os vereadores possam tomar conhecimento da situação e providencias, 

informando tratar-se de uma servidora Sra. Maria Pereira da Silva, professora efetiva do Município 

de Itaituba que ocorreu duplicidade no CPF, mãe, pai, RG e idade, dizendo que a Receita pode até 

falhar, mas não tem conhecimento de CPF duplicado, sendo muita consciência, informando ter 

trabalhado em nosso município, conforme cópias anexas ao oficio no ano de 2017, de abril, mês 

em que recebeu retroativo ao mês anterior, à novembro. Mencionou ter sido verificado no Portal 

da Transparência de Itaituba para que se prove que é funcionária daquele município, cuja cópia 

também se encontra anexada, aparecendo também no Portal da Transparência de nosso 

município, tendo sida notificada pela Receita Federal, caindo na malha fina, causando-lhe 

constrangimento e ela solicita que se o município de Placas tem uma servidora com os mesmos 

dados, que informe a Receita Federal, informando ter sido ajuizada ação na Polícia Federal, 

considerando ser o recurso federal e precisa de uma resposta a situação, razão pela qual fez oficio 

direcionado a Câmara Municipal, lendo-o, propondo-se a ir a Comunidade Santa Fé do 

Cachoeirinha, onde a funcionária teria sido lotada. Ao final do oficio pede a devolução dos 

recursos, e como Vereadora, Conselheira do FUNDEB e como cidadã, assim como todos os 

cidadãos tem direito, pediu investigação do caso, assim como também, a prestação de contas do 

recurso do FUNDEB de 2017 para que seja avaliado cada nome, cada empresa e para onde foi o 

recurso, não só do FUNDEB, mas de todo o recurso do município, pois estão nesta Casa para isso, a 

população os colocaram nesta Casa, não só para ficar em falácias. Solicitou que após o recesso, na 

primeira sessão, tenha resposta do caso ou o quanto antes. Disse que não está confirmando, mas 

pedindo investigação, concedendo aparte ao Vereador José Sandeney que sugeriu encaminhe 

documentos ao PAD – Processo Administrativo Disciplinar para que seja feita da forma correta, 

sugerindo ainda que convide um representante para acompanhar a visita a escola na BR 163 para 

que não tenha problemas. Prosseguindo a Vereadora Edna falou que somente pode ser colocado 

no PAD a funcionária de Placas, se existir, podendo também pedir ajuda ao Ministério Público, 

agradecendo o vereador pelas sugestões. Desejou virada de ano boa, Natal e fim de ano de muitas 

alegrias, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de chegar ao final de ano com saúde e finalizando as sessões ordinárias, mas os 

trabalhos continuam, colocando-se a disposição em caso de convocação extraordinária. Registrou 

haver participado de reunião na Casa do amigo Gleison, ex-secretário de Agricultura, quando foi 

entregue dez barracas a agricultores, uma parceria com o INCRA, como incentivo para que possa 

produzir e vender seus produtos e não seja repassado a terceiros, mencionando ter estado 

presente o Sr. Gean, da Ceplac de Rurópolis. Parabenizou o Sindicato de Trabalhadores Rurais pela 

festa em comemoração aos vinte e um anos, quando foi lembrado os sócios antigos que já 

faleceram e das barracas referidas, algumas estavam expostas durante a festa. Falou ter sido um 

ano difícil, que poderia ser de muita festa para o Poder Legislativo Municipal, mas acredita ter 

ficado muito a desejar no que diz respeito a administração municipal, destacando ter cobrado 
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muito a respeito do pagamento do décimo terceiro dos trabalhadores contratados do município 

que foram informados que não receberão, situação que não concorda, e muitos, além disso, ainda 

receberão carta de demissão. Destacou a situação dos funcionários da área da saúde que recebem 

salários baixos e ao final do ano ainda não recebem o décimo terceiro, situação que vem cobrando 

e que gostaria que fosse solucionado. Referindo-se as estradas vicinais elogiou a vereadora 

Raimunda, dizendo ter sido vencedora, considerando que conseguiu recuperar, mesmo que 

parcialmente algumas vicinais, enquanto que próximo da cidade não foram recuperadas e, 

vereadores continuam sofrendo com as cobranças da grande maioria da população, cujas vicinais 

não foram beneficiadas e o período das chuvas já se aproxima, lamentando pela situação. 

Informou que o Senhor Gleison tem quinze mil mudas de açaí para doar para os agricultores, em 

parceria com o IDEFLOR. Registrou ter acontecido no final de semana na comunidade dos 

Chacareiros, vicinal duzentos e quarenta, final de campeonato entre Arcenal e São José, 

parabenizando os atletas da equipe campeã (Arcenal). Agradeceu a todos vereadores, servidores e 

população que acompanha os trabalhos. Desejou boas festas a todos, e agradeceu a 

oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando 

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

nesta Casa. Informou que hoje começa a matricula nas Escolas Irani de Andrade e na Tancredo 

Neves. Parabenizou os Vereadores, Executivo e o SINTEPP pelas emendas que serão votadas na 

presente sessão, talvez não da forma que gostariam, mas em um consenso com todos os órgãos 

interessados. A respeito da denúncia feita pela Vereadora Edna, propôs ir ao RH da Prefeitura e 

ver para qual conta está indo esse recurso, pois os valores poderão está ficando acumulados, 

devendo verificar. Agradeceu a Deus pelo ano que está se encerrando, pela união no Poder 

Legislativo, pelas cobranças, sabendo que não tem poder financeiro para resolver todas as coisas, 

mas sempre muito cobrados, observando que alguns, conforme citado, foram atendidos, outros 

não, mas cobraram, porém não tem o poder da caneta e financeiro para resolver todas as coisas 

do município, apenas de fiscalização. Ressaltou que o Secretário de Infraestrutura esteve 

empenhado, mas também não tem recurso para trabalhar, assim como outros secretários que 

querem trabalhar, mas esbarram na situação financeira, ressaltando decisão da Prefeita em parar 

as máquinas, que não teve o apoio dos vereadores, mas parou por quase vinte dias, em período 

de sol, quando daria para se fazer duas vicinais, dizendo ter sido frustrante para os vereadores, 

mas também para o Secretário de Infraestrutura, situação que espera não aconteça no ano de 

2019, mas que seja feito um planejamento, um trabalho e que seja alocado recurso para que não 

aconteça como aconteceu no ano de 2018, mas possa atender todas as vicinais, pois máquinas o 

município tem, devendo se organizar. Parabenizou os alunos do Ensino Médio pela formatura no 

final de semana, mencionando que outra acontecerá no próximo final de semana, dizendo que 

Placas está amadurecendo, formando muitos jovens. Mencionou ter elaborado alguns projetos 

neste final de ano e quer tentar, juntamente com a Secretaria de Educação propor a carteira do 

estudante para identificá-lo e quando sair participar de programas de descontos, lembrando, 

porém que não podem gerar despesas para o Executivo, devendo encontrar uma maneira de gerir 

esse projeto, e outro seria para a área da saúde, para atendimento a idosos através de 

agendamento por telefone e atendimento por ACS, como tem conhecimento de projetos dessa 

natureza em outras cidades, dizendo que precisam inovar, melhorar a qualidade de atendimento 

no município, estando trabalhando projeto para apresentar no próximo ano. Referindo sobre 

emendas ao PCR da educação disse ser favorável que se faça da mesma forma com o plano de 
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carreira da saúde, devendo regularizar, pois muitos recebem valores atualizados, mas através de 

gratificações que o complementam, e qualquer gestor poderá cortar esses benefícios, devendo 

regulamentar essa situação, mencionando ter reunido com a Prefeita Municipal, crendo que no 

inicio de ano deve ter aval desta Casa, mas devendo verificar a viabilidade técnica e orçamentária 

e que não prejudique a parte funcional do município, devendo ser bom para o município e 

funcionários. Falou que no processo do PCR da educação os vereadores foram crucificados, porém 

disse ter sido um processo responsável, foi para o bem do município e algum gestor teria que fazer 

essa revisão, desculpando-se com a categoria que entendeu estarem contra, mas ao contrário 

sempre quiseram o melhor para a classe, o que significa melhor qualidade de ensino, melhor 

educação, melhores escolas e é o que desejam, educação com IDEB elevado para que tenham 

melhores dias no município. Referindo-se sobre o cadastramento biométrico falou que depende 

de internet, havendo a dificuldade para fazer em outras localidades devido a essa situação, 

informando que os eleitores têm até maio de 2020 para regularizar a situação, dizendo que irão 

brigar para que a equipe venha mais vezes ao município, podendo o eleitor ir diretamente ao 

cartório eleitoral em Rurópolis. Manifestou estar feliz por esta recebendo a visita de seu irmão 

Delcy, o qual foi o responsável por estar neste município, devendo retornar no próximo dia 

dezesseis. Registroua presença do Senhor Geraldo que realizou o sonho de conhecer o estado do 

Pará, citando ter sido seu primeiro patrão, no Estado do Espírito Santo, e agradeceu a 

oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou a 

Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Senhor Catarino 

(Lourival Muller), sempre presente as sessões. Referiu sobre situação da entrada do hospital 

municipal, onde água empoça, mencionando que mais de um milhão entrou para a saúde e não 

viu onde foi investido e fala-se que o décimo terceiro salário não será pago. Referindo-se a 

infraestrutura parabenizou a Prefeita Municipal quando faz uma vicinal e deixou os moradores 

alegres, porém disse que o município possui quase quarenta vicinais e recebeu quatrocentos mil 

reais em óleo diesel para fazer vicinais, questionando onde está o dinheiro do FPM, mencionando 

que as máquinas estão paradas desde o final do mês de novembro até o presente momento. Disse 

que vê o Secretário se esforçando, porém ratificou questionamento a respeito do repasse do FPM, 

questionando ainda se está sendo guardado para pagar o décimo terceiro salário dos 

trabalhadores. Disse que como agricultor sabe a necessidade de uma estrada vicinal e de uma 

ponte, dizendo que no município, por onde anda, ouve a população falar que irá voltar a época do 

finado Capitani, tendo em vista que muitos se elegem na cidade e esquecem a zona rural, 

lamentando, dizendo que fizeram pouco pelo povo. Parabenizou o Sindicato de Trabalhadores 

Rurais, tendo sido uma festa muito bonita que deve haver todos os anos, pois ajuda a desenvolver 

o município, parabenizando a Diretora Jéssica pela organização, lamentando pela dificuldade de o 

agricultor chegar a festa. Falou que a cidade para andar precisa de vicinal, do povo trafegando 

para chegar ao comercio. Registrou ser comemorado na presente data o Dia dos Direitos humanos 

e, nessa votação, estão defendendo a nossa classe, os direitos humanos, destacando a presença 

do Senhor Edilson que tem lutado pela classe, colocando-se a disposição para lutar pelos 

servidores que compõe os quarenta por cento, porque tem visto a necessidade, mas tem passos 

curtos, mas irão firmes que conseguirão alcançar o desejado. Agradeceu o Presidente e Mesa 

Diretora, servidores e vereadores pela parceria, pedindo as bênçãos de Deus, desejando um 

excelente final de ano e que possam retornar e dar continuidade aos trabalhos no próximo ano, e 

agradeceu. Em seguida passou o Senhor Presidente Vereador Gilberto Matias Rodrigues, a 
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presidência ao primeiro secretário e foi a tribuna, onde cumprimentou a Mesa, Vereadores e 

pessoas presentes. Ressaltou ser esta a última sessão ordinária, mas havendo necessidade serão 

convocados e estará a disposição para fazer o seu trabalho. Agradeceu a Deus por lhe conceder 

sabedoria e saúde para vencer este ano, pedindo sabedoria para no próximo ano está nesta Casa 

com mais intensidade fazendo seu trabalho. Agradeceu os Vereadores por tê-lo colocado à frente 

desta casa, agradecendo os funcionários, dizendo que os trabalhos pode não ter sido concluído 

com muito êxito, mas entende o esforço de cada um, pois sempre quis o melhor para o município. 

Mencionou ter reunido com o professor Edilson e professora Edna, antes de assumir a cadeira de 

vereadora e ter se manifestado a favor de lutar juntamente com o sindicato no sentido de rever a 

situação do PCR aprovado em 2017, cumprindo, ciente de que o resultado não foi como esperado, 

mas conseguiram dar grande passo e votado em primeiro turno, hoje votarão em segundo turno e 

espera que o Poder Executivo coloque-o em prática. Pediu a paciência a todos presentes, pois 

devido algumas colocações em redes sociais, fará levantamento dos trabalhos, considerando ter 

havido interrogações a respeito do trabalho do legislativo. Registrou ter o município recebido 

cento e cinquenta mil litros de diesel, tendo sido raspado dez vicinais na Transamazônica e mais 

quatro na região do Novo Paraiso, BR 163, que nestas últimas somaram mais de duzentos e 

cinquenta quilômetros de estrada, com pouco mais de sete mil litros de diesel. Falou que o 

governo, que os secretários tem dado o melhor, questionando no entanto, onde foi colocado mais 

de cento e quarenta mil litros de diesel, mencionando que a sessenta foi concluída, mas já havia 

um trabalho bastante adiantado e o Arrependido e as demais foram raspadas. Enfatizou que todas 

as obras estão vindo recurso de fora, dizendo ser fácil gerenciar quando o dinheiro está sobrando, 

lembrando que outros municípios administraram somente com recursos próprios; e as máquinas 

ficaram no período do verão mais paradas do que trabalhando e nunca o município possuiu tantas 

máquinas. Enfatizou que Placas é o município que mais deve na Transamazônica e outro prefeito 

receberá um município com mais de dez milhões em dívidas e só com fornecedores já ultrapassa 

três milhões de reais. Falou de denuncia que devem verificar, de já ter sido depositado em conta 

de empresa de Altamira, sem licitação, mais de um milhão de reais, situação que é gravíssima, 

dizendo que poderá haver sessão extraordinária para averiguar essas denúncias, cujo papel do 

vereador é verificar se tem fundamento e havendo também é papel do Vereador punir porque o 

máximo que ser permite comprar sem licitação é oito mil reais. A respeito do diesel liberado falou 

que se sobrou deve ser usado para serviços em outras vicinais, ressaltando que na BR 163 com 

pouco mais de sete mil litros foi feito serviço em mais de duzentos e cinquenta quilômetros de 

estradas, questionando a razão de nas vicinais da Transamazônica as máquinas terem gastado 

tanto combustível, se tem a mesma potência daquelas que trabalharam na BR 163. Falou que 

neste ano já entrou mais combustível do que o ex-prefeito pegou nos quatro anos de mandato e 

restam na Transamazônica dezesseis vicinais para serem feitas, dizendo que não faz, porque se 

passar patrol no período do inverno vira só lama. Lembrou ter falado no seu pronunciamento 

nessa mesma época do ano anterior que encerrava o ano, mas não feliz porque neste ano seria 

pior e está provando, pois são dezessete vicinais, com média de oitenta famílias em cada, largadas 

sem acesso, sem poder tirar a produção, mencionando a Vila Bela Vista que ainda não foi 

patrolada neste ano. Enfatizou não ser animador, questionando se no próximo ano o município 

receberá duzentos e cinquenta mil litros de diesel, e se não vier, como está sendo aplicado o 

recurso que entra todos os meses para o município, que parece não está dando para pagar a folha, 

não dizendo que está sendo desviado, mas que há algo de errado, pois todas as obras realizadas 
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no município foi com recurso recebido, conforme referido pelo Secretário de Saúde em reunião 

ocorrida na última segunda-feira, que entrou aproximadamente um milhão de reais para esta 

Secretaria para rever algumas situações. Questionou quantas escolas foram construídas com o 

recurso da educação, depois dos cortes com a nova Lei, que falava-se que seria investido e nas 

outras áreas o que foi feito, mencionando que pontes construídas foram convênios. Falou que 

vereadores no papel de fiscalizador tem autonomia para ir em todos os fornecedores fazer 

levantamento dos débitos da Prefeitura, mencionando ter visto essa situação em Santarém, 

questionando como ficará o município se essas dividas não forem quitadas, ressaltando que são 

dividas não da Prefeita, mas do município, que o futuro prefeito herdará se não forem pagas. 

Falou que o município passa por situação difícil, muito complicada e se não sair dessa situação os 

vereadores serão mais cobrados ainda. Falou que se os vereadores concordarem irão reunir e 

verificar estas situações, pois assim estarão fazendo seu papel de fiscalizador do município, caso 

contrário ficarão anos e anos falando e não conseguirão fazer nada. Mencionou que a única ponte 

que seria feita com recurso da administração municipal e parceria da comunidade seria a do 

Nonato, onde reside, a respeito do que vem cobrando, considerando que a ponte está caindo. 

Disse vê nas redes sociais que a Prefeita Raquel é a que mais trabalhou, sugerindo que tire as 

obras e parta para uma administração como a do Leonir e verão que é a pior gestão que o 

município já teve, podendo melhorar, cabendo aos vereadores corrigir e não deixar que isso 

aconteça, mas se continuar nesse patamar, se lhe dessem a prefeitura sem necessidade de eleição 

não queria, pois não consegue administrar uma Prefeitura endividada, preocupando-se com a 

situação. Enfatizou não ser oposição a Prefeita, mas não é obrigado a ficar calado depois de tantas 

coisas que não estão acontecendo e outras que estão acontecendo. Disse ser a realidade do 

município, cabendo verificar, pois está falando sobre o que está acontecendo no município. 

Desejou a todos Feliz Natal e um ano de realizações e que possam estar com mais garra para que 

as coisas aconteçam no município, e agradeceu. Após passou-se a Ordem do Dia, passando a 

apreciação 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”. Colocado em votação em segundo turno. Aprovado por unanimidade. Após o 

Senhor Presidente ressaltou está encerrando os trabalhos ordinários, mas havendo necessidade 

serão convocados e pedindo a presença de todos que não estiverem viajando. Considerando que a 

composição da Mesa irá mudar no próximo ano, agradeceu a atual mesa que esteve junto nesses 

dois anos, e esta Casa estará sempre aberta, mas acessível para que os vereadores possam fazer 

seu trabalho, e observando não haver nada mais a tratar desejou ótima 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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