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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos vinte cinco dias do mês de fevereiro do ano 

de dois mil e dezenove, no Plenário Vereador Jorge Francisco dos Santos, da Câmara Municipal, 

sito a Rua Amador Lemes Pereira, s/n, Centro, nesta cidade de Placas, Estado do Pará, República 

Federativa do Brasil, reuniu-se a Câmara Municipal para tratar assuntos de interesse legislativo. 

Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-MDB – Presidente, Vereador 

Werles Santos Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador José Sandeney Marques Monteiro-DEM – 

Primeiro Secretário. Presentes as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento 

Rodrigues-PSC e Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB, Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, 

Marcione Rocha Ribeiro-PSDB, 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 Ofício nº 273/2018, da Prefeitura 

Municipal de Placas em resposta a situação apresentada pela Vereadora Edna Silva Santos 

referente a professora Maria Pereira da Silva; solicitação do Sr. Francisco José Furtado de Araújo, 

cooperado da COOTEMPLA (Cooperativa  de Transporte Escolar, Turismo e Taxi do município de 

Placas), para uso da tribuna na Primeira Sessão Ordinária; apresentação e encaminhamento para 

comissões competentes de: Projeto de Lei nº 267/2019, que “Autoriza o Poder Executivo a 

contratar em parceria Público Privada, precedida de licitação na modalidade de concorrência, a 

prestação de serviço de iluminação pública no município de Placas, nos termos da Lei nº 11.079, 

de 30 de dezembro de 2004 e dá outras providências”; e Projeto de Lei nº 268/2019, que 

“Estabelece o agendamento telefônico de Consultas para pacientes idosos e para pessoas com 

deficiências já cadastradas nas Unidades de Saúde do Município de Placas e dá outras 

providências”; e eleição das Comissões Permanentes para o biênio 2019-2020, conforme 

determina o Regimento Interno em seu Art. 23. Observou que a partir de primeiro de janeiro de 

2019 a Mesa Diretora desta Casa tem nova composição, a qual, de acordo com o Regimento 

Interno é empossada automaticamente, sendo que Presidente e Vice-presidente permanecem os 

mesmos e a primeira secretaria, anteriormente ocupada pelo Vereador Denilson Amorim, hoje é 

ocupada pelo Vereador José Sandeney Marques Monteiro e a segunda, anteriormente ocupada 

pelo Vereador Marcione Rocha hoje é ocupada pelo Vereador Vilmar Ferreira (eleição realizada na 

décima segunda Sessão Ordinária, em 14/05/2018). Após realizou inscrição para uso da tribuna, 

concedendo a palavra ao Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Na tribuna cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Registrou visita realizada a vicinal Duzentos e quarenta sul onde 

está sendo recuperada através do PDRSXingu, trabalho que em breve será realizado na vicinal 

Cinquenta e nove que também faz parte do projeto. Destacou ter participado de assembleia de 

abertura na Casa Familiar Rural, onde alunos que residem nos fundos de vicinais onde não há 

transporte escolar estudam em forma de alternância de quinze dias, parabenizando a equipe 

diretiva pelo trabalho. Lembrou que na sessão solene de abertura vários elogios foram dirigidos a 

Senhora Prefeita, porém ressaltou que há várias cobranças a serem feitas, como a respeito da 

iluminação Pública, cujo projeto foi protocolado nesta Casa, mas enquanto não se tem posição 

definitiva, a Prefeitura Municipal não pode deixar de realizar o serviço, mencionando que há ruas 

onde não tem uma lâmpada acessa, como a Travessa Otaviano de Macedo, no sentido Bairro Alto 

Pará, e os funcionários que atuam na área não tem posição; sobre estradas vicinais que abrange 

também o transporte escolar e que no decorrer do verão não foi possível fazer todas e no período 

do inverno ficam em estado de calamidade, destacando a situação das vicinais que mais 
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frequentam, como Cinquenta e sete solteira, Cinquenta e sete casada, Cinquenta e oito solteira e 

Cinquenta e oito casada, onde desconhece um setor que não necessite passar máquina, passando 

da hora de recuperá-las, mencionando que como está mais presente recebe  muitas cobranças, 

esperando que essa situação se resolva, pois os alunos do transporte escolar andam mais a pé do 

que no veículo, devido a atoleiros, não sendo possível esperar mais pela recuperação, esperando 

que a máquina que trabalhou uns duzentos metros na Cinquenta e sete e precisou vir à cidade,  

retorne para dar continuidade ao trabalho iniciado para que o transporte possa trafegar de forma 

mais segura, e agradeceu. Adiante foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando 

cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença dos 

professores Edilson e Sidney que representa o Sindicato dos professores. Enfatizou a respeito do 

pronunciamento do Vereador Raimundo, considerando que noventa por cento do município de 

Placas é agrícola e a escola onde trabalha sessenta por cento dos alunos necessitam do transporte 

escolar, disse ser impossível falar de educação e transporte escolar se não elencar a questão das 

estradas, pois tem relação direta com o aprendizado dos alunos. Concordou que no inverno não 

dá para fazer estradas vicinais, mas não dá para não relatar na tribuna que as máquinas que estão 

na garagem ou nas vicinais paradas, passaram de quinze a vinte dias paradas, sendo inadmissível 

dizer que não tem estrada porque o verão foi pequeno, porque só na Vicinal Santa Rosa máquina 

passou mais de quinze dias parada, em período de verão, sem chuva, não culpando as pessoas que 

trabalham na mão de obra, pois no quesito da qualidade o governo municipal está de parabéns, 

citando a exemplo dez quilômetros da Vicinal Santa Rosa que foi empiçarrada, estando excelente, 

dizendo ser até a casa de sua mãe, porém a partir daí até o último morador faz vergonha. Falou 

que se fosse da base do governo diriam que foi para lhe beneficiar, enfatizando não ser, mas não 

está nesta Casa para criticar o governo, mas para dizer o que é certo e o que é errado, 

mencionando que até os dez quilômetros está excelente, mas no outro trecho, onde foi conferir 

quase não saiu juntamente com o motorista desta Casa, situação que interfere na aprendizagem, 

mencionando que os pais estavam tirando os filhos para vir morar na Vila do Dez para poder 

estudar, o que disse ser vergonha para o governo. Enfatizou ter havido na sessão passada tipo 

uma prestação de contas dizendo que o governo fez estradas vicinais, com o que concordou, mas 

tem lugar que precisa voltar e no inverno não compensa fazer, pois está estragando, destacando 

haver lugares que não dá para esperar e quem sofre são as crianças. Referiu sobre o projeto de 

iluminação nº 267, dizendo que juntamente com a iluminação deve reivindicar a limpeza da 

cidade, mencionando que na última semana havia na escola várias crianças com virose, febre, 

vômito e passando mal, dizendo que bairros como São Francisco e Alto Pará estão fechados de 

mato e lixo. Falou que a população deve participar, mas o Executivo, Legislativo e as entidades 

devem participar dessa campanha. Referindo-se ao Bairro São Francisco informou ter protocolado 

na Prefeitura ofício solicitando que se tome providencias com relação a ponte que liga o centro ao 

bairro São Francisco e a AVEPLA, lembrando que na semana anterior falou a respeito das políticas 

públicas que estão até nas comunidades de base, sendo discutidas nas igrejas e precisam 

acompanhar, devendo apresentar requerimento para reforçar o pedido. Referiu sobre situação do 

Bairro Otobelli que encontra-se em situação crítica, destacando a situação da Rua 26 de setembro, 

conhecida como Rua do Claudir, onde foi feito um trabalho, mas não acredita que o engenheiro da 

Defesa Civil escreveu da forma como foi feito, pois a chuva acabou com a rua, tendo presenciado a 

situação no dia, quando largou a moto e saiu a pé devido ao excesso de água e lixo. Disse ser o 

resumo da semana, quando tem andado e conversado com as pessoas e usando a voz na tribuna 
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para esclarecer ao colegas, dizendo que não tem apenas que criticar ou elogiar, mas cobrar mais 

do poder publico. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referindo-se ao 

pronunciamento da Vereadora Edna a respeito de viroses, também lamentou pela frente do 

hospital municipal onde está cheio de buracos que acumulam água, dizendo que manter a calçada 

bem conservada também faz parte da saúde. Informou que a Deputada Julia Marinho empenhou 

duzentos mil para a saúde de Placas, lamentando a situação do atendimento do Posto de saúde do 

Lote Dez, esperando que o mais rápido possível seja solucionada a situação, assim como também 

na Vila Bela Vista faz vergonha. Disse ter sugerido a senhora Prefeita utilizar esse recurso para 

organizar esses postos, pois o município precisa de saúde de qualidade, a qual disse que faria com 

recursos próprios, lembrando não ter sido somente esse valor que foi destinado a saúde no 

município, devendo fiscalizar se realmente os equipamentos foram comprados, os quais segundo 

informações está sendo aguardado engenheiro para instalá-los. Lembrou que desde o ano anterior 

já fala que a população do município aumentou, devendo contratar mais médicos, pois 

dependemos de uma boa saúde. Sobre a frente do hospital foi informado que será providenciado 

os reparos, dando prazo de vinte dias, caso contrário trará imprensa para mostrar a situação. 

Agradeceu o Vereador Evaldo pelo carinho e aquele que está sendo beneficiado voltará com 

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

cumprimentou a mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela semana 

abençoada, quando esteve acompanhando os trabalhos ao longo do município. Agradeceu ainda a  

Secretaria de Infraestrutura pelo trabalho que está sendo realizado na Vicinal Duzentos e quarenta 

Sul, não pelo pedido de vereadores que a representam, mas pelo projeto PDRSXingu, dizendo que 

como representante, juntamente com o Vereador Denilson tiveram muita paciência, pois é a 

primeira vez que está sendo realizada a recuperação de toda a vicinal, agradecendo a equipe 

ASCOM na pessoa do Anselmo que tem acompanhado e informado os munícipes do trabalho que 

está sendo realizado. Agradeceu ainda o Secretário de Infraestrutura e a Prefeita Raquel por 

atender solicitação e está realizando trabalho de tapa buraco na vicinal do Lama onde esteve no 

sábado e com a caminhonete traçada quase não conseguia passar, onde não tinha iniciado as 

aulas porque o transporte escolar não tinha condições de trafegar, ressaltando que esta vicinal 

está contemplada na terceira etapa das vicinais que serão recuperadas com recurso da Norte 

Energia, considerando ser uma vicinal que dá acesso a BR 163, encurtando caminho para 

Santarém. Referiu sobre o processo licitatório do transporte escolar, mencionando ter sido 

realizada vistoria dos veículos que iriam concorrer rotas e onde havia F4000 disputando, alguém 

ganhou com documento de micro-ônibus que também não está na rota, ocupada hoje por carro 

que não passou pela vistoria e avaliação mecânica e conduzindo os filhos dos agricultores até as 

escolas, situação que precisam de esclarecimentos, informando que irá documentar para que seja 

encaminhada a esta Casa relação de veículos que ganharam as licitações, para que possam 

verificar se o veiculo que venceu, está transportando os alunos na rota em que venceu, situação 

que precisa ser verificada, pois é papel do Legislativo. Cobrou a respeito da situação do Secretário 

de Saúde, seu vizinho e amigo, que há mais de trinta dias não o vê e não sabe onde está residindo, 

se em Placas, Santarém ou Belém, sabendo que não está a serviço, pois não vê nenhuma 

reportagem da ASCOM mostrando o trabalho que está sendo realizado pelo secretário, dizendo 

que se foi colocado à frente dessa pasta, tem gabinete e precisando se ausentar do município para 

buscar melhorias ou se precisar de licença médica essa casa deve tomar conhecimento porque o 
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Regimento Interno rege isso, devendo pedir explicações através de oficio. Lembrou emenda 

aprovada no final do ano passado que resolveu situação do pessoal da educação (sessenta por 

cento) e agora precisam dar encaminhamento para resolver a situação do pessoal lotado no 

quarenta por cento. Mencionou a respeito do pessoal contratado que ainda continua trabalhando 

por oito horas, dizendo ser preciso buscar solução. Falou que suas colocações de cobranças são 

para que se busque esclarecimentos e encaminhará ofícios ao Secretário de Saúde, pois ao seu 

ver, o Diretor do Hospital está exercendo essa função. Disse que essas cobranças são uma 

organização de gestão, pois precisam saber a quem procurar quando precisar se dirigir a 

secretaria. Ratificou situações que precisam verificar, situação do transporte escolar, do pessoal 

do quarenta por cento da educação e carga horária do pessoal contratado. Disse cobrar não por 

ser oposição à gestão, pois nunca negou ser base dessa gestão, mas é preciso pontuar o que 

precisa ser corrigido, pois se cair no comodismo a desorganização poderá vir a porta de seu 

gabinete e dos nobres colegas. Mencionou está acompanhando os trabalhos na vicinal duzentos e 

quarenta sul, dizendo não ser vicinal “porteira fechada”, assim como Lama e Poeirinha, onde 

representam, pois tem vereador achando que é dono de vicinal, querendo colocar porteira, não 

querendo que outros vereadores visitem. Disse que entrará em todas as vicinais, pois não foi 

eleito para representar algumas vicinais, mas todo o município e o vereador gostando ou não 

estará fazendo seu papel de fiscal, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson 

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

falecimento Sr. Ivo Brohause, da Vicinal Planalto, agricultor, sempre participativo na comunidade, 

pedindo a Deus conforto a família. Parabenizou a Prefeita Municipal pela recuperação da Vicinal 

Duzentos e quarenta sul, onde representa juntamente com o Vereador Marcione e tem sido 

motivo de muita crítica porque tem propriedade na vicinal, dizendo, no entanto, que sempre 

cobraram e trabalharam pela vicinal, chegando a vez de ser atendida, ressaltando que sempre tem 

cobrado benefícios para esta e para as vicinais Duzentos e trinta e cinco sul e Duzentos e quarenta 

norte, mencionando que para esta ficou falado com o secretário de infraestrutura para fazer com 

patrol a estrada pela Comunidade Sol Nascente para dar acesso ao transporte escolar. Ressaltou a 

importância da Vicinal do Lama, onde está sendo realizado trabalho e mesmo com a chuva não 

pode parar. Disse ser conhecedor que alguns trabalhos não puderam ser feitos no verão devido a 

situação financeira, não sendo possível fazer tudo da forma que gostaria, mas precisam trabalhar 

de mãos dadas fazendo o melhor para ter vicinais e acessos recuperados. Mencionou ter estado 

na Vicinal Cinquenta e oito, onde a situação é critica, mas a união da comunidade e a cobrança do 

vereador ajudam no sentido de sensibilizar a gestão pela melhoria. Concordou com a Vereadora 

Edna a respeito das ruas da cidade cheias de lixo e entulho, dizendo da necessidade de ter o fiscal 

de postura, pois vê pessoas colocando materiais de construção e entulhos no meio da rua, o que 

pode ocasionar acidentes, devendo ter um setor para fiscalizar e tomar providencia a respeito. 

Referiu sobre o projeto da iluminação que será apresentado na presente sessão, juntamente com 

outro, de sua autoria, para beneficiar o idoso com o atendimento no Hospital Municipal, devendo 

começar a organizar o atendimento da saúde no município. Parabenizou a Vila Lote Dez pelo 

mutirão ocorrido e destacou obras que estão sendo concluídas que irão beneficiar a comunidade, 

como a creche e posto de saúde, assim como o posto na Vila Bela Vista. Referiu sobre a feira 

municipal que está praticamente concluída, devendo agilizar a entrega a população, que almeja 

por isso, existindo vários setores que precisam melhorar. Referente ao transporte escolar falou 

que o inverno está castigando e algumas vicinais não tem acesso, prejudicando o transporte. Disse 
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que quando o transporte é para melhorar o atendimento é bem vindo, mas veículos sem as 

mínimas condições de conduzir os alunos até as escolas é uma situação complicada, precisando 

transporte de qualidade. Falou que se o inverno se intensificar será necessário fazer um calendário 

que possa atender os alunos para que não sejam prejudicados, buscando soluções e melhoras  

para a educação, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a 

Deus a oportunidade de estar nesta Casa e pediu proteção, iluminação, força, sabedoria e 

discernimento para lidar com as individualidades, particularidades e coletivo do município. 

Agradeceu ao pessoal de Endemias que esteve na Vila Aparecida na sexta-feira, quando foi 

realizado mutirão em defesa do aedes-aegypte, projeto desenvolvido há cinco anos, período que 

tem tentando melhorar e conscientizar a população sobre as doenças causadas por esse 

transmissor, cuja prevenção depende da conscientização de todos nós. Ressaltou que o pessoal da 

endemias sempre participa ajudando nessa defesa, destacando ter estado presente o Senhor José 

Ramalho, representando o Secretário Municipal de Saúde, que não estava no município. Enfatizou 

ter cobrado a colaboração do Secretário de Infraestrutura no sentido de recolhimento de 

entulhos, mencionando que a creche está em fase de acabamento, mas com muito entulho na 

frente, gerado pela obra. Enfatizou ter sido a Vila contemplada pela Defesa Civil e os moradores na 

expectativa de que seria realizado um trabalho bem feito, tendo sido realizada apenas uma 

operação tapa buracos e os moradores continuam aguardando a conclusão do serviço. Destacou 

serviço de recuperação realizado nas vicinais Dez norte e Dez sul, recuperadas parcialmente, 

informando já ter solicitado a conclusão a Prefeita e Secretário de Infraestrutura, considerando 

que nessas vicinais trafegam veículos do transporte escolar e se o trabalho realizado na vicinal não 

foi de boa qualidade esses carros não conseguem trafegar e os alunos ficam no prejuízo. 

Referindo-se ao posto de saúde da comunidade, informou que a Deputada Júlia Marinho 

implementou para a saúde custeio de duzentos mil reais e desde o ano anterior vem cobrando do 

Secretário de Saúde que coloque o posto para funcionar, considerando já está concluído, 

questionando o que falta para que isso aconteça. Lembrou que a saúde do município recebeu mais 

de um custeio, e assim como cobra dos representantes do município, também cobra dos 

representantes a nível estadual e federal do partido, considerando ser um município carente e 

agrícola, e ajudaram o município, cobrando agora as autoridades municipais que coloque o posto 

para funcionar, tendo em vista que o local onde funciona atualmente não oferece estrutura 

adequada para o atendimento. Disse que o secretário não tem justificativa para o não 

atendimento, tendo em vista que o PSC já contribuiu para o município. Enfatizou que outra 

cobrança feita para a Vila é a destinação de uma ambulância, considerando que o farmacêutico 

que trabalha na vila além de atender nas residências, utiliza seu veiculo como ambulância para 

conduzir as pessoas, quando necessário, até o hospital municipal, enquanto o município recebeu 

seis ambulâncias. Disse que continuará cobrando, pois a população merece e o município tem 

como atender a Vila. Informou que na presente data há Escola iniciando o ano letivo, como no 

Lama, começando atrasado devido a situação da estrada, pois os pais não permitiram que 

começasse as aulas antes que fosse realizado trabalho na estrada, parabenizando os moradores 

dessa vicinal pela organização e reivindicação, dizendo que aos vereadores compete fiscalizar 

mais, pois é a função e não são vereadores representantes só de uma comunidade, mas do 

município todo. Falou que há muito o que se fazer na Vila Aparecida, podendo a todos vereadores 

visitar, cobrar e fazer reivindicações para aquela localidade, pois é direito de todos vereadores. 
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Desejou uma boa semana a todos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Werles Santos 

Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre assunto bastante 

questionado, a respeito do transporte escolar e saúde do município, parabenizando toda equipe 

da infraestrutura e o Poder Executivo pelo trabalho de recuperação da Vicinal Duzentos e 

quarenta norte, a respeito do que requereu e muito cobrou e está sendo finalizado o trabalho, 

agradecendo a equipe da infraestrutura pelo empenho, aproveitando os dias de sol para executar 

os trabalhos. Falou que assim como foi colocado pelo Vereador Marcione, são vereadores de todo 

o município e não apenas de uma vicinal, sendo, portanto, dever de visitar, verificar os pontos 

críticos e cobrar, pois a população merece e não devem representar apenas uma vicinal. Referente 

ao transporte escolar, a respeito do que foi cobrado, lamentou a situação, dizendo haver falado 

com outros vereadores para conversar com os sócios da cooperativa para ver o que está 

acontecendo, tendo em vista que há localidades onde o veiculo entra uma ou duas vezes durante 

a semana ou para no meio da estrada alegando não ter mais condições de andar, com crianças de 

dois a três anos de idade que ficam jogadas na estrada, crianças que deveriam ter 

acompanhamento, e a responsabilidade é de quem ganhou a linha, pois é muito perigoso crianças 

dessa idade as dezenove horas na estrada, devendo convocar todos os sócios da cooperativa e 

aqueles que ganharam licitação do transporte escolar para saber o que está acontecendo, pois 

todos os anos tem cinco ou seis meses de inverno e há estrada que foi arrumada e não há motivo 

para passar um dia puxando nessas linhas. Ressaltou está sendo recuperada as vicinais Duzentos e 

quarenta norte e sul e esteve visitando a Vicinal Duzentos e trinta e cinco sul que está em estado 

de calamidade, tendo estado ainda na vicinal Cinquenta e oito que necessita de trabalho, que em 

poucos dias realiza se realiza. Mencionou que a Vicinal Duzentos e trinta e cinco norte a situação é 

complicada, a respeito da qual vem cobrando há muito tempo e que necessita de trabalho.  A 

respeito de pronunciamento do Vereador Vilmar informou ter requerido a recuperação do pátio, 

iluminação e a construção de garagem no hospital  municipal, aprovado por esta Casa, destacando 

fazer parte do Solidariedade, Secretaria voltada a este partido, e pouco ser convidado para 

participar da parte administrativa, mencionando que do requerimento nunca teve resposta e se 

for executado conforme garantido ao vereador Vilmar, o parabenizará, pois seu Requerimento 

tem praticamente um ano e não obteve resposta, de modo que gostaria que o Poder Executivo, na 

pessoa do Secretário de Saúde respondesse, enfatizando que no ano anterior o município foi 

beneficiado com ambulâncias novas, trezentos mil de custeio do Deputado Chapadinha e 

novecentos e noventa e um mil reais de custeio do Deputado Wlad, lamentando por não ter 

resposta de um requerimento. Desejou um ótimo dia e semana, e agradeceu. Após passou a 

Ordem do dia. O primeiro secretário fez a leitura de Ofício nº 273/2018, em resposta a situação 

apresentada pela Vereadora Edna Silva Santos referente a denuncia da professora Maria Pereira 

da Silva. O Senhor presidente informou a respeito de solicitação do Sr. Francisco José Furtado de 

Araújo, cooperado da COOTEMPLA (Cooperativa de Transporte Escolar, Turismo e Taxi do 

município de Placas), para uso da tribuna na primeira Sessão Ordinária, porém, dada a não 

presença do solicitante não será lido e tão pouco colocado em votação a solicitação. Prosseguindo, 

o primeiro secretário fez a leitura de Projeto de Lei nº 267/2019, de proposição do Poder 

Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar em Parceria Público Privada, 

precedida de licitação na modalidade de concorrência, a prestação de serviço de iluminação 

pública no município de Placas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e dá 

outras providências”; e Projeto de Lei nº 268/2019, de proposição do Vereador Denilson 
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Rodrigues Amorim, que “Estabelece o agendamento telefônico de Consultas para pacientes idosos 

e para pessoas com deficiências já cadastradas nas Unidades de Saúde do Município de Placas e dá 

outras providências”, determinando o Senhor Presidente encaminhamento as comissões 

permanentes. Após, o Senhor Presidente informou que de acordo com o Art. 23 do Regimento 

Interno desta Casa as Comissões Permanentes serão eleitas no principio de cada reunião ordinária, 

isto é, primeira e terceira reuniões ordinárias e servirão pelo prazo de dois anos, solicitando ao 

primeiro secretário que apresente a proposição, e não havendo acordo, poderão deixar para que a 

eleição aconteça na próxima sessão ordinária, sendo: 1ª) Executiva: Presidente: PMDB-Gilberto 

Matias Rodrigues;  Relator: SD- Werles Santos Silva; e Membro: DEM- José Sandeney Marques 

Monteiro (Vilmar Ferreira da Silva);  2ª) Constituição e Justiça: Presidente: PT- Edna Silva Santos; 

Relator: PSDB- Denilson Rodrigues Amorim; e Membro: MDB- Evaldo Lima Machado; 3ª) 

Economia, Finanças e Orçamento: Presidente: DEM- Marcione Rocha Ribeiro; Relator: PSC- Vilmar 

Ferreira da Silva; e membro: PSDB- Raimundo Ribeiro da Silva; 4ª) Educação, Saúde e Redação 

Final: Presidente: PSC- Raimunda Nascimento Rodrigues; Relator: DEM- José Sandeney Marques 

Monteiro; e Membro: PSDB-Denilson Rodrigues Amorim; 5ª) Terra, Obras e Patrimônio: 

Presidente: SD- Nelson Fetisch; Relator: PT- Edna Silva Santos; e Membro: MDB- Evaldo Lima 

Machado; e 6ª) Meio Ambiente e Turismo; Presidente: SD- Werles Santos Silva; Relator: DEM- 

Marcione Rocha Ribeiro; e Membro: PSC- Vilmar Ferreira da Silva. O Senhor Presidente consultou 

os Senhores Vereadores, ficando acordado que se reunirão no decorrer desta semana e farão a 

eleição das comissões na segunda sessão ordinária. Após, verificada a presença do Senhor 

Francisco José Furtado de Araújo, cooperado da COOTEMPLA (Cooperativa de Transporte Escolar, 

Turismo e Taxi do município de Placas), o qual solicitou o uso da tribuna na presente Sessão 

Ordinária para apresentação de denuncia a respeito desta cooperativa COOTEMPLA foi lido o 

oficio pelo primeiro secretário e o Senhor Presidente consultou os Senhores Vereadores a 

respeito, os quais, após consultado o assessor jurídico, concordaram que o Senhor Francisco José 

se manifeste na tribuna desta Casa, tendo o Vereador Marcione solicitado que, por se tratar de 

denúncia, que a faça por escrito e protocole posteriormente na secretaria desta Casa, passando o 

Senhor Presidente a palavra na Tribuna ao Senhor Francisco José Furtado de Araújo na tribuna. 

Este cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. “Parabenizou” a vereadora e o Vereador do 

PSC por não defender a sua solicitação de uso da palavra na tribuna. Mencionou trazer a denuncia 

a esta Casa por ser o lugar certo, pois praticamente são juízes e promotores. Disse que como 

conhecedor dos trabalhos desta Casa jamais irá “atropelar” os trabalhos e os vereadores. 

Mencionou se sentir muito machucado com relação a cooperativa COOTEMPLA, mencionando que 

sempre fez tudo que lhe foi pedido como sócio, ressaltando que antes de existir a cooperativa já 

prestava trabalho ao transporte escolar e nunca ouve denuncia do trabalho prestado, pois 

considera as crianças que transporta como filhos, razão pela qual sempre procurou fazer o melhor. 

Enfatizou que de acordo com o Estatuto da cooperativa se o veiculo der algum problema e após 

dois dias não houver sido consertado deveria providenciar outro veiculo para substituir, o que 

sempre seguiu a risca, nunca deixando os alunos sem o transporte por mais de dois dias, 

mencionando que mediante o fato ocorrido, pais das comunidades onde trabalhou se propuseram 

a fazer abaixo-assinado a seu favor. Mencionou que a cooperativa convocou uma reunião para 

uma segunda-feira, observando que o Estatuto reza que deve comunicar com antecedência todos 

os sócios, tomando conhecimento através de um amigo, as nove e meia da manhã, de reunião que 

iniciou as nove horas, tendo sido informado pelo mesmo  que seria tirado da cooperativa, 
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juntamente com outros cooperados. Disse que quando se tornou cooperado cumpriu as 

exigências da cooperativa, passando a placa do veiculo de cinza para vermelha, ressaltando que 

havia pagado o documento do carro dias antes e teve que pagar novamente mais de quatro mil 

reais para fazer a mudança de placa. Falou que se a cooperativa já tinha muitos sócios que não 

convidasse outros para participar, mas filiaram várias pessoas porque “tinham que arrecadar mais 

dinheiro” e já tinha feito aquela parcela, destacando que os valores são repassados diretamente 

para a cooperativa, que desconta o que é da cooperativa e passa o restante para os cooperados 

que trabalham. Mencionou ter trabalhado na Vicinal Duzentos e quarenta sul na pior dificuldade, 

como é do conhecimento da Vereadora e dos senhores Vereadores que tem propriedade na 

vicinal e depois de terem lhe tirado da rota a vicinal está sendo recuperada, parabenizando a 

Prefeita e os Vereadores da região, mencionando ter ido prestar serviços em outro município, pois 

precisa trabalhar. Enfatizou que o Estatuto reza que um sócio não pode concorrer com rotas de 

outros sócios, de modo que um sócio queria a rota da Sessenta e outro a da Vicinal Duzentos e 

quarenta, lhe tirando para que pudessem concorrer; tirando-lhe sem justificar, sem ter pedido e 

sem exigir alguma coisa que pudesse cumprir. Deixou a disposição dos Senhores Vereadores, de 

modo que se não “acatar” irá recorrer a instancia superior, pedindo aos vereadores que façam 

alguma coisa em seu favor. Parabenizou o Partido dos Trabalhadores, lembrando que a Tribuna 

Popular foi criada pelo então vereador Valdo Oliveira-PT. Pediu aos vereadores que o ajude para 

que possa obter esclarecimentos, pois foi retirado da cooperativa e não sabe as razões, 

informando ter encaminhado cópia do Estatuto ao Senhor Presidente pelo celular, e agradeceu. 

Após, franqueou o Senhor Presidente a palavra aos senhores vereadores. O Vereador José 

Sandeney falou que a Mesa Diretora deve notificar a cooperativa pedindo esclarecimentos, 

considerando a insatisfação do Senhor Francisco José, tendo em vista não saber a razão de ter sido 

desclassificado das duas rotas que concorria e a respeito da expulsão da cooperativa, para que 

possam se inteirar e tomar providências. O Vereador Marcione solicitou que se inclua no oficio o 

seu pronunciamento a respeito dos transportes, das rotas e se esses veículos passaram por 

vistoria. Saber se o Senhor Francisco perdeu a rota porque o seu carro é adaptado e concorrendo 

com micro-ônibus, e neste caso, se esse veiculo está fazendo o transporte ou se outro carro 

adaptado está fazendo a rota. O senhor Presidente informou que diante de algumas situações irá 

oficiar o Secretário de Educação para que informe a esta casa o veículo, placas e valores das rotas, 

pois de acordo com o Edital de Licitação do Transporte Escolar a responsabilidade de 

abastecimento e manutenção dos veículos é do proprietário, citando, no entanto, que estando na 

Vila Novo Paraiso chegou um carro alugado para a Prefeitura com três mil litros de óleo diesel em 

cima, ocorrendo fotos e comentários de que a Prefeitura está dando óleo para os carros, tendo 

inclusive abastecido o da Vila e saído para abastecer os outros. Falou que aqueles proprietários 

que haviam perdido as rotas estavam conformados porque pensavam que iriam ganhar somente o 

valor da licitação, mas quando viram o carro da Prefeitura levando óleo ficaram revoltados, 

dizendo que os vereadores são responsáveis por isso, razão pela qual irá fazer solicitação ao 

secretário de Educação, pois além disso, há informações de que em algumas rotas, um veiculo 

venceu e outro modelo está fazendo o transporte. A Vereadora Raimunda parabenizou o Senhor 

Francisco pela participação, pois esta Casa é o lugar de fazer as solicitações. Mencionou que no 

decorrer da sessão houve várias falas a respeito do transporte escolar, devendo a cooperativa ser 

notificada com urgência, pois não tem vinte dias de aula e tem comunidades onde o transporte 

escolar rodou quatro dias, não estando funcionando; em outras localidades era para ser um 
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ônibus está um caminhão, havendo coisas erradas, pois precisam de resposta urgente. O Vereador 

Werles sugeriu que membros da Comissão de vistoria dos veículos do transporte escolar sejam 

convocados para reunião. A Vereadora Edna Silva solicitou que seja solicitado valores gasto com 

gasolina, onde não tem transporte escolar e o pai leva o filho de moto, tendo em vista que muitas 

vezes reclama por não ter conseguido o combustível. Falou que esse é um problema desde o ano 

passado, que se não há rota, concorda que haja essa irregularidade em transportar o aluno de 

moto e outra porque há licitação para veículos fazer o transporte dos alunos em segurança. Disse 

que não questionou quando avaliava as contas do FUNDEB e PNAT. Mencionou ter visto, neste 

ano, pai reclamar que não conseguiu a gasolina, questionando porque não fizeram a licitação 

dessa rota, porque tem muitas desculpas e uma delas é que não tem fiscal, tirando um pouco a 

culpa do Secretário de Educação, porque foi secretária e apanhou muito com a questão de 

estradas vicinais, citando que hoje, num dia chuvoso, dificilmente os alunos vem para a escola, 

dizendo ao senhor Francisco que já viu transportar alunos debaixo de chuva, chegar na hora certa, 

mas pela experiência desses pouco mais de quinze dias, acredita que dificilmente os alunos da 

vicinal duzentos e quarenta chegarão a escola, por causa da má qualidade do transporte, dizendo 

que a Escola Ana Faleiro perdeu com a saída do Senhor Francisco José da rota da Vicinal Duzentos 

e quarenta sul. Pediu que seja solicitado informação a respeito da quantidade de combustível que 

é gasto, as rotas, os carros e resolver a problemática da estrada, pois onde mora alunos deve ter 

estrada. O Senhor Francisco ratificou que de acordo com o estatuto nenhum sócio pode concorrer 

com a rota de outro sócio, de modo que lhe tiraram da cooperativa porque um queria uma rota e 

outro queria outra, parabenizando-os por terem conseguido, dizendo que o carro é bem 

desestruturado. O Vereador Denilson falou que existe questão do inter corpus e protocolo, toda 

entidade, associação tem seus ritos que devem ser cumpridos, lamentando a atitude da 

cooperativa, porque todo cidadão tem direito a defesa; que Vereadores não podem entrar no 

mérito da entidade, o motivo, a defesa do Senhor Francisco que não ocorreu, cabendo requerer 

ao Conselho Fiscal, a Diretoria, no geral em Assembleia, para que possa defender a sua integração; 

que se sentir lesado deve procurar seus direitos a justiça civil judiciária; e que os Vereadores 

podem ser solidários, verificar, mas não podem decidir pela entidade. Manifestou preocupação 

com relação ao transporte escolar, pois se a chuva continuar como está, ficará complicado, porque 

tem vicinais que não tem condições de transportar os alunos, independente do transporte que 

seja. O Senhor Presidente falou que a participação do Senhor Francisco José serviu para esclarecer 

mais o assunto, 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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