
19 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 2ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos onze dias do mês de março 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 eleição das Comissões Permanentes para o biênio 

2019-2020 e demais 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, 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. Realizou 

inscrição para uso da tribuna, concedendo a palavra ao Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Mencionou ter estado com o Vereador Werles na 

Vicinal Duzentos e quarenta sul verificando serviço que está sendo executado em parceria com o 

Belo Monte, ressaltando está sendo realizado um serviço de qualidade, próximo de ser concluído, 

mencionando que há uma ponte impedindo a passagem das máquinas no final da obra. 

Mencionou ainda ter estado na Vicinal Cinquenta e nove, juntamente com o Sr. Roberto, 

verificando problema em uma ponte, concluída recentemente, mas que devido a chuva desceu 

muito bagaço e pedaços de paus, trancando a passagem de água e arrancando o aterro feito 

recentemente, deixando os moradores sem passagem, citando haver uma pinguela ao lado da 

ponte, mas se a água sobe um pouco já interdita a passagem dos moradores que residem após o 

rio, numa distancia de quinze quilômetros. Ressaltou ter entrado em contato com a firma que 

construiu a ponte, a qual colocou-se a disposição para vir recuperar. Mencionou mais ter estado 

no Duzentos e trinta e cinco sul, onde máquinas estavam fazendo recuperação dos pontos críticos, 

principalmente das ladeiras, pois estava dificultando o acesso aos moradores, chegando a quinze 

quilômetros, garantindo o acesso ao veiculo do transporte escolar e tráfego dos moradores, 

agradecendo o Secretário Gilson Macedo e a Prefeita Municipal que colocaram a patrol a 

disposição, estando aguardando uma carregadeira para colocar piçarra em três ladeiras, pois caso 

não seja colocada será danificada novamente, já tendo o secretário colocado a disposição 

máquina que está sendo recuperada. Referiu ter estado na vicinal duzentos e trinta e cinco norte, 

a respeito da qual fez muitas cobranças, onde no ano anterior foi realizado algum serviço, ficando 

de retornar no período do verão, o que não ocorreu e hoje o transporte escolar está com 

dificuldade para chegar até onde tem alunos e os moradores com dificuldade para transportar a 

produção, estando praticamente sem acesso, mencionando que há muitos minadouros e devido a 

estrada ser mais baixa que as laterais a água escorre pela estrada danificando-a. Ressaltou ter 

convidado o Secretário para ver de perto a situação e atender, não para satisfazer um pedido seu 

ou de outros vereadores que cobraram, mas para satisfazer as necessidades dos moradores, 

mencionando que somente carro traçado consegue entrar, espera que o secretário visite e que 

neste período faça ao menos os pontos críticos e no verão o serviço completo, de qualidade, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por estar nesta Casa e pediu 

proteção para a família do Senhor Miro, pioneiro desse município, que encontra-se hospitalizado, 

esperando o momento da partida, pedindo a Deus que vá preparando o coração dos amigos e 
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familiares e dê o conforto necessário. Referindo-se a situação de pontos críticos em estradas 

vicinais, conforme pronunciamento do Vereador Nelson, lembrou já haver mencionado várias 

vezes a respeito, destacando a situação da Vicinal Dez sul, onde há produção de cacau, de gado e 

está intrafegável, havendo duas localidades que está impossibilitando a passagem até de moto, 

tendo sido acionado o Secretário de Infraestrutura e Prefeita Municipal para que seja feita a 

recuperação desse ponto, pois os produtores precisam escoar a produção, ressaltando ser 

pequenos trechos e no ano passado ter sido recuperada, mas devido o inverno danificou em 

alguns trechos, sendo necessário sanar esses pequenos problemas. Destacou ainda a situação da 

vicinal Dez norte que foi recuperada, porém, não completamente, não tendo sido encascalhada e 

colocado piçarra, de modo que a chuva lava toda limpeza feita na vicinal, tendo cobrado, assim 

como moradores da comunidade Terra Prometida, para essas correções sejam feito nessas duas 

vicinais para que os produtores possam trafegar com segurança, assim como o transporte escolar 

e escoar a produção. Registrou ter acontecido na ultima quinta-feira na Comunidade Aparecida 

comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, data que comemora e realiza palestras, 

lembrando que a data surgiu marcada por grandes lutas das mulheres, procurando lembrar de 

como, porque e quando surgiu essa data, data que ficou marcada por lutas sangrentas, em buscas 

de seus direitos e barradas pela polícia, e nessa data procura-se reunir para lembrar lutas, vitorias 

e derrotas, dizendo que tudo que a mulher conseguiu nessa sociedade foi a base de lutas, faltando 

conseguir muito mais. Disse que as vezes as mulheres se sentem inferior diante das lutas e das 

reivindicações por serem barradas em algumas situações. Disse ainda que sempre que vê uma 

mulher lutando por seus direitos, pelo coletivo se sente fortalecido, pois foi através de lutas que 

mudanças ocorreram nas leis, dando direito as mulheres. Agradeceu a Prefeita Municipal pela 

participação nessa festinha e palestra, dizendo que festejam pouco, lembrando mais o passado, 

pois quando lembra o passado fortalece o presente para que possam lutar mais pelos nossos 

direitos. Apresentou o Presidente da Comunidade Terra Prometida, Sr. Edson, desejando boas 

vindas a esta Casa. Agradeceu a Deus pela oportunidade, pedindo força na vida árdua e trabalho 

do dia a dia, que disse não ser fácil, pois as vezes planeja bastante, mas consegue pouco, mas o 

que a fortalece é ver as cobranças da população, sentindo-se muitas vezes triste pelas inúmeras 

cobranças da população e por poder fazer tão pouco, deixando triste e desanimada, mas continua 

pedindo a Deus força, paciência e discernimento para saber lidar com as diferenças. Pediu ainda 

uma excelente semana e mais garra para as mulheres para que possam se fortalecer diante das 

lutas e que no próximo ano a programação seja melhor, que por mais humilde que seja, que 

tenhamos objetivos. Pediu excelente retorno aos professores que estão elaborando as avaliações 

do primeiro bimestre de 2019, que não será muito fácil, pois tivera uma serie de problemas e 

situações nesse primeiro bimestre e dentre esses o principal é com relação ao transporte escolar 

que não chega à escola, não atendendo as necessidades dos alunos, sendo necessário rever com 

urgência essa situação do transporte escolar, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Informou 

está acorrendo, a nível da educação, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e a Khan 

Academye a Fundação Lemann estão promovendo palestras via vídeo conferência nos próximos 

dias onze, doze e treze, a respeito de assuntos relacionados a melhorias na educação, para auxiliar 

as redes e os professores, ressaltando a importância, pois trata-se sobre mudanças e adequações 

da base curricular nacional, sendo importante conhecer mais de perto. Referiu sobre o projeto de 

iluminação que já está nesta Casa, mas somente a partir da eleição das comissões permanentes 
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que será na presente sessão será possível iniciar a tramitação deste e de outro projeto, já 

apresentados nesta Casa, mencionando a necessidade de se trabalhar, pois irá beneficiar a cidade, 

Vilas e comunidades onde tenha iluminação pública, falando da necessidade de melhorar esse 

serviço, desejando para todo o município iluminação de qualidade e precisa trabalhar nesse 

sentido. Parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, destacando evento realizado 

pela Prefeitura Municipal na sede, tendo ocorrido também em várias comunidades. Falou que por 

esses dias tem estado ausentado do município, isso porque faz um trabalho social referente a 

benefícios do INSS e tem viajado bastante para Itaituba acompanhando os casos encaminhados. 

Registrou ter iniciado o período para declaração de Imposto de Renda Pessoa Física orientando 

para que tomem cuidado com quem faz para evitar problema, que procure uma pessoa capacitada 

para fazer, mencionando que há aquelas pessoas que não sabe que precisa fazer, citando que um 

cidadão que trabalha com o transporte escolar e que não foi orientado a fazer teve que fazer uma 

confissão de dívida na Receita Federal de vinte cinco mil reais. Falou que declaração de Imposto de 

Renda não é brincadeira, dizendo fazer e também ajudar a resolver aquelas pessoas que tiveram 

problemas. Parabenizou o município de Placas que será contemplado com quinze quilômetros de 

asfalto, parabenizando a Prefeita por estar correndo atrás dos projetos, parabenizando o 

governador Helder por está olhando com carinho pela região, mencionando está sendo realizado 

projeto Governo Itinerante, quando serão realizadas audiências em Santarém no período de vinte 

a vinte dois próximo, ocasião em que o governador e todas as secretarias de governo estarão 

atendendo naquela cidade e depois irá para Marabá, valorizando a região, e vereadores devem 

estar próximo, pois quem não é visto não é lembrado. Mencionou que o Deputado Eraldo deve 

estar presente. Falou que hoje o nosso governador é o Helder e devem mostrar que estão com 

ele, desde que ajude o município de Placas, pois a política passou e quer que o governo Bolsonaro 

porque é nosso presidente e que o governo do Helder dê certo porque é nosso governador e se 

for bom será bom para todos, dizendo que devem criticar, mas construtivamente, e agradeceu. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho, por estar presente, juntamente 

com todos os vereadores. Ressaltou que no município de Placas setenta e cinco por cento são 

agricultores e estes precisam de mais incentivo para produzir e escoar seus alimentos da vicinais, 

dizendo da importância das Secretarias de Agricultura e de Infraestrutura para os trabalhadores, 

tendo em vista que as estradas vicinais do município encontram-se em péssimas condições, 

algumas intrafegáveis, mencionando ter sido procurado por uma produtora rural de cacau, da 

Vicinal Duzentos e trinta e cinco norte que colheu a produção e não tem como escoar para a 

cidade. Disse que a situação é critica e vem cobrando, assim como o Vereador Nelson, 

mencionando que depois de seis anos, no ano passado foi construído um ramal em um final de 

semana, mas o restante da vicinal continuou sem fazer, sendo uma vicinal próxima a cidade, 

vendo a dificuldade dos agricultores desse município que tem lutado para que esse serviço 

aconteça, mas ainda falta muito para chegar a conclusão. Mencionou ter o município recebido no 

ano passado quatro patrulhas agrícola, sendo que duas foram destinadas a associações e duas 

ficaram na responsabilidade do município, mencionando que pela segunda vez esteve em vicinal 

onde fez o serviço para um morador e saiu sem dar explicação, enquanto os agricultores 

esperavam para serem beneficiados, situação também ocorrida em outra vicinal, tendo sido 

procurado por um agricultor que quis saber para onde o trator estava, lamentando, ressaltando o 

esforço dos vereadores e da Senhora Prefeita em receber essas patrulhas, mas vê que o incentivo 
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para os agricultores está sendo pouco, lamentando, pois são para atendimento do produtor rural 

e hoje quando cobra atendimento a agricultores, acontece essa situação, questionando a respeito, 

pois em um período menor que três meses os produtores foram deixados sem atendimento e sem 

esclarecimentos, tendo se preparado para esse atendimento. Referiu sobre a iluminação pública, 

cujo projeto encontra-se nesta Casa, conforme relatado pelo Vereador Denilson, porém disse que 

a CELPA tem deixado muito a desejar no município, recebendo reclamações diárias a respeito do 

trabalho prestado, dizendo que usuários sofrem tanto na cidade como no interior do município 

pelas constantes falta de energia por até dois ou três dias, lamentando, pois há pessoas que tem 

problemas de saúde e necessitam de energia, situação que já vem há muito tempo brigando e 

ainda não foi resolvido. Agradeceu a presença de cada pessoa presente, a Deus por mais um dia, 

desejando uma ótima semana a todos, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o 

Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores 

e pessoas presentes, saudando-as em nome do ex-vereador Marinho Pereira, presente à sessão. 

Agradeceu a Deus a oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa falando a população 

presente. Parabenizou as mulheres pelo dia passado. Referiu sobre os constantes problemas 

relacionados as estradas vicinais no município e sobre as operações tapa buracos que o governo e 

a secretaria de infraestrutura tem realizado, como também tem realizado trabalho na vicinal 

duzentos e quarenta sul através do PDRSXingu, que contemplou os municípios que compõe a 

bacia da hidrelétrica de Belo Monte. Falou que a dificuldade é grande, pois as chuvas ainda não 

pararam, cada vereador tem sua demanda, assim como cada munícipe, e os vereadores tem 

visitado e ouvido os anseios da população e cobrado do Executivo para que possa melhorar cada 

vez mais a vida da população placaense que está precária, tanto pela situação das estradas, como 

pela sujeira nas ruas na cidade e pela falta de iluminação pública. A respeito deste último disse 

que sempre faltou planejamento, pois desde o ano de 2017 esse recurso nunca deixou de adentrar 

nos cofres público do município de Placas e não foi feito praticamente nada. Destacou o projeto 

apresentado a esta casa, dizendo ser uma válvula de escape, transferindo a responsabilidade que 

é do município para uma empresa, o qual deve ser aprovado em primeiro turno na próxima sessão 

para que possam sonhar com dias melhores no município de Placas, acreditando em Deus e nessa 

empresa que no prazo de seis meses a situação terá sido resolvida, questionando, no entanto, o 

que acontecerá nesse período com o recurso que é repassado pela CELPA ao município em uma 

conta particular do município, ressaltando não está vendo nenhum eletricista trocando se quer 

uma lâmpada, sendo uma irresponsabilidade e falta de planejamento do departamento 

responsável pelo serviço. Referiu sobre pronunciamento do Vereador Denilson quando citou a 

respeito das capitais itinerantes que o Governador irá atender, dizendo que por trás disso há uma 

cortina de fumaça chamada de Estados de Tapajós e Carajás, mencionando que o Governador fez 

o lançamento de sua campanha em Santarém e Marabá e irá fazer essas capitais itinerantes 

nesses municípios para que o povo do oeste do Pará não clame pelo estado de Tapajós, nem pelo 

Estado de Carajás, porque se houver essa divisão nesses três estados Carajás ficará com a riqueza, 

o oeste também ficará bem, pois Santarém provavelmente será uma pretensa capital do estado de 

Tapajós e fazendo isso o nosso Governador, a quem agradeceu pelas obras que tem no município 

de Placas, é para que os cento e quarenta e quatro municípios continuem sendo municípios do 

Estado do Pará. Disse que essas capitais itinerantes são para que os Deputados e os Prefeitos do 

Oeste do Pará fiquem calados, dizendo que infelizmente a política brasileira não vai para frente, 

assim como a do estado porque nunca faz algo em beneficio da população sem esperar nada em 
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troca, havendo sempre algo por trás, seja individual ou para beneficio de algumas pessoas. 

Informou que nos oito dias fez várias visitas, tendo estado na comunidade Ouro Verde, vicinal do 

Ângelo e Hospital municipal, onde dez cirurgias foram realizadas no sábado, dizendo do bom 

trabalho feito pelo Dr. Tudo. Disse que muitas pessoas falam que a saúde de Placas é precária, 

mas tem excelente médico, que tem suas falhas, mas agradeceu e parabenizou a equipe da saúde 

que faz um excelente trabalho no Hospital Municipal, agradecendo a Prefeitura por estar sempre 

contribuindo com a saúde do município. Relatou a respeito de emenda do Deputado Zé Geraldo-

PT, de 2017, no valor de duzentos e cinquenta mil reais para o sistema de abastecimento de água 

no Macanã, lembrando haver sido feito merchandising, propaganda política e há sete meses a 

obra está parada. Disse que está tomando as providências não para que coloque Executivo ou o 

setor responsável pela obra contra a parede, observando que o prazo já venceu, o recurso entrou 

na conta, foi construído o poço de cento e quarenta e quatro metros, o elevado foi apenas 

iniciado, colocando-se a culpa na chuva, porém disse que esse trabalho dá para fazer mesmo 

nesse período chuvoso. Enfatizou que a Vila Macanã sofre nesse período chuvoso, quando o nível 

das águas sobe, sendo contaminada. Disse ser triste ver emendas que chegam ao município e 

param, havendo todo um interesse político e enquanto isso não acontecer o município não irá 

para frente, dizendo não importar quem faça, mas que a população seja beneficiada. Em nome da 

diretoria da Avepla convidou todos presentes para as semifinais que acontecerão nesta sexta-feira 

nas categorias feminino, máster e o clube Castanheira. Ressaltou estar acontecendo evento na 

Comunidade Nonato, onde participam vinte equipes de futebol society, convidando todos para se 

fazerem presentes. Desejou um excelente dia, e agradeceu. A seguir, passou o Senhor Presidente, 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues, a presidência ao Vice-presidente e fez uso da palavra na 

tribuna, quando cumprimentou a todas as pessoas presentes, desejando boas vindas. Concordou 

com o que foi falado pelos vereadores Denilson e José Sandeney. Lembrou que na semana 

anterior não ocorreu sessão devido o feriado, mencionando ter estado na cidade, na Prefeitura 

Municipal. Mencionou observar que de todas as vicinais atendidas foi raro ter sido atendido 

devido a um pedido de vereador, o que sempre acontece nas sessões e não são atendidos, porém 

no dia que dez a quinze moradores de uma localidade se reúne e procura a prefeitura, máquinas 

são enviadas para fazer o trabalho, demonstrando, no seu ponto de vista, o desrespeito da gestora 

para com os vereadores, dizendo que se a máquina já vai ser deslocada para aquela vicinal, por 

que não atende a solicitação do vereador, mencionando já ter vindo buscar máquinas como 

vereador e como o colono que reside na vicinal, dizendo que quando vem um carro de moradores 

e a máquina é enviada, enfatizando que não irão dizer que foi solicitação de vereador, mas que a 

máquina “só foi porque fomos buscar” caso contrário não teria ido, questionando onde fica a 

reputação do vereador, dizendo não precisar de vereador. Disse que na segunda foi, juntamente 

com moradores da vicinal Nonato, bem recebido pela Prefeita e Secretário de infraestrutura, 

mencionando que havia ligado várias vezes em dias anteriores e avisado que se a máquina não 

fosse para a vicinal do Nonato os moradores viriam para a cidade, não sendo atendido pelo 

Secretário de Infraestrutura, mas somente pelo Chefe de Gabinete o qual disse que iria conversar 

com a Prefeita. Disse que ao chegar na Prefeitura foi informado pelo Chefe de Gabinete que a 

máquina já estava sendo abastecida para ir para a vicinal, indo a máquina na frente e um carro 

cheio de pessoas (moradores da vicinal) atrás, dizendo que se tivessem sido avisados que na 

segunda a maquina iria não teriam vindo a cidade. Falou que pediram apenas para recuperar 

algumas ladeiras, mas está sendo recuperada toda a vicinal, ficando um serviço muito bom, 



24 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 2ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

trabalhando devagar devido ter sido uma semana de muita chuva, parabenizando o pessoal que 

trabalha até a noite e final de semana quando não chove. Comunicou ter recebido convite do 

governador para prestigiar a assinatura de projeto que irá beneficiar cinquenta e um municípios 

do Estado. Placas receberá quinze quilômetros, parabenizando a Prefeita que correu atrás e o 

Governador por ter pegado o projeto que era do governador Jatene, mas que não deixou nada 

assinado, assinando e assumindo a responsabilidade. Disse ter visto em redes sociais pessoas 

comentando ser obra do Jatene, citando que ex-prefeitos deixaram várias obras com sessenta, 

oitenta, noventa por cento feitas e as mesmas pessoas falam que os ex-prefeitos não têm nada a 

ver, que está sendo feito pela Prefeita atual, falando como é a situação politica, as pessoas 

distorcem as coisas quando querem, porém disse que começando em nosso município, onde os 

ex-prefeitos tiveram grande participação em várias obras que a Prefeita terá a honra de inaugurá-

las, da mesma forma o Helder pegou o projeto mastigado pelo ex-governador e chamou a 

responsabilidade para si e assinou o projeto. Disse que nas palavras do governador em discurso 

falou não está olhando para lado partidário, mas é governador de todos, que poderia até travar 

alguns prefeitos, mas não o fará e irá trabalhar de acordo com o que propôs em campanha, 

destacando que uma das propostas é a capital itinerante em três cidades, podendo ser também 

um “cala boca” porque perdeu a primeira eleição quando se falava em Belém que era muito 

separatista, que queria separar o Estado, e agora quer está próximo, devendo ir a Santarém, 

quando deverá conversar com o Secretário de Estado de Esportes, assim como outros vereadores 

deverão também ir aquela cidade, dizendo que gosta de prestigiar o esporte e tudo que vier para 

Placas será bem vindo e terá o agradecimento da população e políticos. Registrou ter estado no 

final de semana no Novo Paraíso, região onde ponte de dezoito metros quebrou, no cento e 

cinquenta e oito, interditando o trânsito de motos, do transporte escolar, por onde passa apenas 

pedestres e sem nenhuma segurança. Disse ter ligado para a Prefeita que disse viajaria na 

presente data e somente poderia atender na próxima quinta, não desistindo, considerando que 

próximo a ponte está uma retro e um trator de esteira e os moradores colocaram-se a disposição 

para retirar a madeira e pagar o trator para puxar, necessitando apenas de óleo, tendo entrado 

em contato com o Chefe de Gabinete, Guilherme, que interviu junto a Prefeita que liberou o óleo 

para fazer o serviço na ponte. Disse ser bom a parceria dos moradores e do Senhor Inesio que tem 

ajudado transportando o combustível. Mencionou ter passado o domingo na Vila fazendo a 

instalação das luminárias no campo de futebol conseguindo o resultado melhor do que esperado, 

permitindo jogar em qualquer horário da noite, agradecendo o Deputado Eraldo Pimenta, dizendo 

não ter ficado top de linha porque o dinheiro seria muito, mas ficou bom. Disse que a noite um 

jogador cai e machucou o braço, sendo trazido de ambulância para Rurópolis, dizendo que 

pensamos que a situação da saúde em Placas está ruim, mas há lugares que está ainda pior, como 

em Rurópolis dizendo que para fazer um raio-x do braço desse rapaz saíram quase  dez da noite, 

tendo que ligar para o Diretor, enquanto que aqui em Placas faz rapidinho. Informou que terá que 

ir nesta terça-feira levar um rapaz de seu travessão para fazer um exame, esperando que o 

diagnóstico do Dr. Tudo, de caroço no fígado, seja engano. Referiu sobre recurso que entrou, 

conforme citado pelo Vereador Sandeney, para o projeto de abastecimento na Vila Macanã, disse 

ser uma comunidade sofrida, pois o risco de contaminação é muito grande, mencionando que 

entrou recursos para a saúde e outras áreas, manifestando preocupação em virtude de há mais de 

cento e vinte dias o Poder Executivo não ter passado nenhuma informação para o portal da 

transparência, esclarecendo que serve para saber onde está sendo gasto o recurso, mencionando 
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que no ano anterior o Executivo não chegou a setenta por cento de informações lançadas no 

portal e lei exige que se publique cem por cento, ratificando preocupação, pois quando vai ao 

TCMPA fala-se que deve ser tomada providencias, que essa situação dá improbidade e multa, 

dizendo que a Câmara tem que fazer seu papel de verificar o que está acontecendo, não somente 

falar bonito, parabenizar, mas verificar onde o dinheiro que está recebendo está ou como está 

sendo aplicado, pois se não publica ninguém sabe onde está sendo investido, não sendo fácil 

provar o que está sendo feito com o recurso e mesmo gastando desordenadamente, o que será 

julgado pelo TCM, saberão onde o recurso está sendo aplicado. Disse que nos meses de janeiro e 

fevereiro sempre dá problema no portal, mas já está atualizado para publicar as informações. 

Mencionou ter recebido no ano anterior do TCM o Selo de Gestor Transparente por ter publicado 

cem por cento do recurso recebido e investido, sendo o único da região, investido bem ou mal, 

mas foi publicado, citando que quando viu que não se conseguiria alcançar os cem por cento, 

contratou empresa de Belém para administrar o portal, mencionando que todos os municípios que 

contrataram essa empresa tem garantia de atingir cem por cento, meta exigida pelo TCM, pois se 

o órgão não alcança poderá ser processado por improbidade administrativa, podendo ser pedido a 

cassação de mandato do gesto, o que não quer que isso aconteça, mas que esclareça onde os 

recursos estão sendo investidos, e agradeceu. Após passou a Ordem do dia. O Senhor Presidente 

ressaltou que há dois projetos de lei nesta Casa parados em virtude de as comissões não haverem 

sido eleitas, o que acontecerá nesta sessão, pedindo que após encaminhados, que as comissões 

possam agilizar a apreciação dos projetos, aproveitando que o assessor jurídico está presente, 

passando à Eleição das Comissões Permanentes 2019-202, sendo: 1ª) Executiva: Presidente: MDB-

Gilberto Matias Rodrigues, Relator: SD-Werles Santos Silva e Membro: DEM-José Sandeney 

Marques Monteiro e (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: PSDB-Raimundo Ribeiro da Silva, Relator: DEM-

Marcione Rocha Ribeiro e Membro: PSC-Vilmar Ferreira 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: PSDB-Raimundo Ribeiro da Silva. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovadas por unanimidade. O Senhor Presidente solicitou que as 

comissões trabalhem para apresentar os Pareceres o mais breve possível. Colocado em votação a 

ata da trigésima quarta Sessão Ordinária de 2018. Aprovada por unanimidade. Colocado em 

votação a ata da trigésima quinta Sessão Ordinária de 2018. Aprovada por unanimidade. Colocado 

em votação a ata da primeira Sessão Ordinária de 2019. Aprovada por unanimidade. Após, 

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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