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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos quinze dias do mês de abril 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 apreciar Requerimentos 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 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-DEM, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB, Nelson 

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

Sessão, cumprimentando vereadores e pessoas presentes. Apresentou a pauta da Sessão 

constituída de Requerimentos para encaminhamento à CCJ e Requerimentos para votação. 

Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Werles Santos Silva. 

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

estar presente em mais um dia de trabalho e com saúde. Mencionou que recentemente foi 

realizado recuperação de algumas ruas na cidade, acompanhando, e passando nessas localidades 

no último sábado constatou que a situação já é precária novamente, em virtude das fortes chuvas, 

que são bênçãos, mas tem deixado várias localidades em situação de calamidade, lamentando, 

devendo a equipe de infraestrutura sentar com o governo municipal e verificar qual atitude tomar 

para resolver a problemática no município. Referiu sobre a situação crítica do transporte escolar, a 

respeito do que vem se debatendo há muitos dias, de rotas e vicinais onde o veiculo fica de 

semana sem pegar os alunos, prejudicando-os. Mencionou ter participado de reunião com o 

Secretário Regional de Governo e Defesa Civil, sendo muito proveitosa, onde esteve os vereadores 

Nelson e Denilson e a Prefeita Municipal, dizendo da importância da visita de secretário de 

governo ao município. Informou que comitiva foi visitar local onde foi construída uma ponte na 

vicinal Cinquenta e nove, não sendo se quer inaugurada e a água a levou, dizendo ser bom equipe 

do governo do Estado no município para acompanhar os problemas que estão acontecendo para 

que possa ter posição melhor do secretário. Falou que outros componentes dessa equipe estarão 

visitando outras localidades, levando informações aos governos do Estado e Federal a respeito dos 

municípios da Transamazônica e da própria BR para que se não todos, mas parte dos problemas, 

possam ser solucionados. Desejou a todos um excelente dia, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o 

Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta Casa com vida e saúde para falar 

sobre a demanda do município e da população. Parabenizou o Senhor Presidente e esposa pelos 

vinte e cinco anos (Bodas de prata) de casados, desejando que daqui há vinte cinco anos possam 

comemorar bodas de ouro. Falou que os pontos críticos do município são visíveis e sempre 

cobram na tribuna, através de requerimentos ou falando diretamente com o secretário titular da 

pasta, agradecendo ao Secretário Municipal de Educação e Diretor do Transporte Escolar por estar 

contribuindo de forma positiva com algumas solicitações dos vereadores, citando que as Vicinais 

Mirasselva e São João estavam sem transporte escolar e hoje estão sendo atendidas. Disse que 

sabe que ainda tem muito a se fazer, mas o chefe do departamento está sempre tentando 

viabilizar o que é possível, agradecendo-o, assim como a Secretaria de Educação. Concordou com 

o Vereador Werles quando se refere as fortes chuvas, lembrando que há cerca de oito dias foi 
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realizada algumas situações no município, mencionando que estava elaborando Requerimento 

solicitando serviços em alguns pontos críticos, como na Rua do Comercial David, na rua quatorze, 

próximo a residência do ex-vereador Paulo Sousa e outros pontos no Bairro São Francisco, mas 

conversando com o secretário as situações foram solucionadas, não protocolando o requerimento, 

porque verbalmente conseguiu viabilizar o atendimento. Falou que a demanda é grande, tem 

chovido muito, devendo cobrar porque quem está sendo prejudicada são a população e os alunos 

do município. Disse que agendou reunião com o secretário de infraestrutura para viabilizar mais 

situações no município. Mencionou ter estado na vicinal da Sessenta, onde há alguns pontos 

críticos, já requeridos, havendo duas pontes intrafegáveis devido as fortes chuvas, ressaltando a 

presença da defesa civil no município. Falou que nessa vicinal não é diferente, cobrando a quem 

de direito para resolver o problema. Referiu sobre o projeto Garoto Bom de Bola Nota Dez na 

Escola, cuja culminância de projeto aconteceu no último sábado no campo no Bairro Alto Pará, 

com cerca de cento e vinte crianças e adolescentes. Falou que o projeto está de vento em polpa, 

com treino segunda, quarta, sexta e sábado, nos períodos da manha e tarde. Disse que dividiram o 

campo em três partes para que pudessem atingir o objetivo de confraternização esportiva de 

todas essas crianças. Disse que além das crianças da cidade há ainda na Vila Bela Vista, Vicinal da 

Sessenta, Lote Dez, Macanã e Novo Paraíso, totalizando mais de duzentos e cinquenta crianças 

nessa escolinha, dizendo faltar fomentação e mais apoio, mas há cinco instrutores e como 

coordenador está fazendo de tudo para que o projeto ande cada vez melhor, porque um trabalho 

social desse tipo não é fácil fazer. Sabe que a Secretaria de Educação paga instrutores, mas não é 

suficiente, não é só jogar bola, estando professor de educação física e sabe que precisa fazer um 

diálogo bom com essas crianças, dizendo ter certeza que as aulas, na coordenação geral do 

Samuel está rendendo bons frutos para essas crianças. Agradeceu ao Secretário de Educação por 

ter fornecido o material para culminância do projeto, os instrutores e quem apoiou o projeto, 

estando aguardando diminuir as chuvas para abrir a escolinha na vicinal do Lote Dez norte, onde já 

mapearam vinte duas crianças e o Mauro, instrutor da região estará suprindo a necessidade 

daquela localidade. Parabenizou a coordenação organizadora da Copa Baixão da Fome, que 

acontece nos sábados e domingos, tendo finalizando no último domingo as semifinais, 

parabenizando as equipes da Vovó Zélia e Losano por terem se classificado para a grande final que 

acontecerá no próximo dia vinte e oito. Finalizando desejou a todos excelente semana santa e 

páscoa, devendo haver grandes eventos referente a semana da páscoa, e agradeceu a 

oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Registrou presença de equipe do governo do Estado, com 

integrantes da Defesa Civil, Secretário Regional de Governo e corpo de bombeiros, para verificar a 

situação das pontes no município, pois em virtude das fortes chuvas ocorridas nos últimos dias, 

houve vários danos nas vicinais, com pontes, boeiras, buracos nas ladeiras, atoleiros, e devido 

cobranças da Prefeita e Vereadores vieram verificar a situação de perto para tentar ajudar o 

município. Disse que em reunião onde esteve os vereadores Denilson, Werles, Marcione foi 

colocado para essa equipe que o governo do município não tem condições para cuidar de todas 

essas situações, destacando a situação da vicinal da sessenta onde é caso de calamidade, 

acreditando que por esses dias será decretado estado de emergia para que o município receba 

ajuda da Defesa Civil. Disse ainda ter andado com a engenheira na vicinal da Sessenta, Duzentos e 

trinta e cinco norte e sul e cinquenta e nove, tendo falado com outros vereadores sobre a 

necessidade de se unirem e tentar fazer algo em prol da população, não somente próxima a 
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cidade, mas  em toda a região. Mencionou que no último dia nove a água arrancou a ponte na 

Vicinal Cinquenta e nove, e tomando conhecimento, entrou em contato com a engenheira e 

Secretário de Infraestrutura, indo imediatamente uma equipe ao local fazer o registro, pois para 

justificar é preciso fazer esse trabalho no momento da enchente, no momento em que aconteceu 

para servir como prova para a defesa civil. Falou que na Vicinal da Sessenta pontes foram 

arrancadas, havendo locais onde os moradores estão isolados dizendo que nos próximos dias 

deve-se ter uma posição, tendo o Henderson Pinto vindo à pedido do Governador dar atenção 

especial a nosso município e ao município de Uruará, tendo sido encaminhada a documentação no 

dia dez e no domingo, dia quatorze, já chegou ao município, demonstrando interesse do 

governador pela região. Referiu sobre vários requerimentos feitos no ano de 2018, os quais não 

obteve resposta, destacando requerimento para beneficio da Comunidade Sombra e região, a 

respeito da saúde, tendo requerido um posto de saúde e carro para que ficasse a disposição, 

considerando ser região distante do posto de saúde na Comunidade Novo Paraíso. Disse que 

várias vezes cobrou do secretário e ouve que o município não tem condições de dar atenção 

especial aquela região, mas acredita que se tiver vontade tem como colocar um posto de saúde 

com medicação básica, um técnico de saúde e um carro a disposição para dar suporte aquela 

região, onde há cerca de doze comunidades. Falou que tudo é questão política, pois quando for 

época de política alguém vai pedir voto, vai lembrar da região, hoje esquecida, questionando se a 

população não merece apoio e respeito, pois hoje estão isolado, e concedeu aparte ao Vereador 

Denilson, o qual lembrou que na primeira gestão foi instalado posto na casa da dona Sebastiana. 

Falou que se houver boa vontade será possível colocar atendimento com pelo menos 

medicamentos e um técnico para atender, devendo fazer essa cobrança com mais veemência, 

parabenizando o vereador pela colocação. Prosseguindo, o Vereador Nelson convidou todos os 

vereadores, mencionando que irá falar com o Secretário para que possam fazer visita e reunião no 

local para que a região possa ser atendida, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, ressaltando 

satisfação pelas pessoas que dispõe de seu tempo para acompanhar os trabalhos do legislativo na 

segunda-feira. Parabenizou a Bárbara Cortez, em nome de sua mãe, presente à sessão, pelo Título 

de Garota Placará que aconteceu na cidade de Uruará. Mencionou que as fortes chuvas atingiu o 

reduto de todos os vereadores, citando que no último final de semana tinha mais de trinta famílias 

ilhadas depois do Rio Jacaré, por onde nem moto passava, agradecendo a Prefeita Municip, o 

Secretário Municipal de Infraestrutura e o amigo Roberto que solicitado enviaram máquina para o 

local, providenciando tudo para que no sábado pudessem construir uma ponte e dar acesso aos 

moradores, ficando feliz pelo contentamento da população que ali reside. Informou que a Defesa 

Civil entrará na presente data na Vicinal Duzentos e quarenta sul, recuperada recentemente pelo 

PDRSXingu, mas devido as fortes chuvas formou-se crateras e a equipe estará fazendo 

levantamento. Mencionou, conforme já dito anteriormente, que a Prefeita Municipal irá decretar 

estado de calamidade no município, acreditando que o Estado e o Governo Federal irão 

reconhecer e ajudarão o município com combustível e construção de novas pontes e bueiros para 

que no verão possa sanar todas essas problemáticas, o que não é possível nesse período de chuva, 

quando consegue fazer apenas algo emergencial para garantir o tráfego da população. 

Parabenizou o Governador do Estado, que mesmo não tendo o apoio da gestora municipal, enviou 

o Secretário de Estado Henderson Pinto ao município, o qual colocou-se a inteira disposição, 

agradecendo ainda o Prefeito Gilsinho-MDB, de Uruará, que se compadeceu da situação de nosso 
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município, acompanhando o Secretário até aqui e por haver pedido que peça ao governador que 

olhe para Placas com o mesmo carinho com que tem olhado para Uruará, pois a situação de 

ambos os municípios são semelhantes, mencionando que naquele município mais de trinta pontes 

foram levadas pelas águas, o que é situação de calamidade, tendo, segundo o Prefeito daquele 

Município, só em uma localidade há mais de cinco mil pessoas sem condições de vir a cidade, de 

escoar a produção, de modo que os municípios somente com recursos próprios não conseguem 

resolver essa problemática, o que somente é possível com ajuda do governo do Estado e de forma 

rápida. Informou que a engenheira e coordenação do município levantaram mais de trinta pontos, 

sendo pontes, bueiros, locais e ruas ruins, e concedeu aparte ao vereador Nelson, o qual ressaltou 

que nem todos os vereadores tiveram contato com a engenheira Simone e o júnior, dizendo que 

seria interessante que os vereadores pudessem acompanha-los nas vicinais próximas a sua região, 

considerando que estão percorrendo todo o município e até mesmo algum morador que souber 

de alguma localidade ou ponte danificada, que informe, para que seja apresentado a Defesa Civil, 

devendo aproveitar, já que o município sozinho não consegue fazer tudo. Prosseguindo o 

Vereador Marcione parabenizou o emprenho da Prefeita em está buscando e preocupada com as 

situações que o município se encontra, dizendo ser guerreira e batalhadora e que prefeito não 

tem culpa de muita chuva, de enchentes levar pontes, mas ocorrendo, é papel do governo e 

vereadores buscar solução, socorrer o povo, pois são a estes que a  população busca socorro. 

Falou que a Prefeita tem levado a sério, prova disso é o fato da equipe da Defesa Civil ter sido 

muito bem recebida e ter frisado que não veio apenas para ver pontes caídas ou ruas 

intrafegáveis, mas ver e apresentar o mais rápido possível solução para que o povo do município 

possa ver as coisas acontecerem. Disse está confiante de que este será um verão de construção, 

de que será passado máquinas em todas as vicinais do município, pois está crendo que o 

município terá auxilio do governo do Estado e governo Federal e com a equipe que tem, se não 

faltar combustível todas as vicinais serão recuperadas. Pediu a Deus que nos conceda uma semana 

de trabalho e de paz e que possam dar nesta semana mais uma parcela de contribuição aos 

munícipes para que possam acreditar no trabalho do Executivo e Legislativo, e agradeceu. A seguir 

foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia e pelas pessoas presentes. Informou sobre 

Decreto baixado pelo Presidente Jair Bolsonaro acabando com os pronomes de tratamento 

diferenciado, tentando aproximar o cidadão da pessoa que tem um cargo, devendo ser chamados 

apenas por “Senhor e senhora”, havendo outros nesse sentido que tentam aproximar a população 

de pessoas com cargos mais elevados. Agradeceu a presença do Senhor Henderson Pinto, equipe 

da Defesa Civil e esteve juntamente com os Vereadores Marcione, Nelson e Werles na vicinal 

Cinquenta e nove acompanhando-os ao local onde ponte foi levada pela água. Falou ser 

impossível ao município resolver todos os problemas existentes, mas pode buscar a quem possa 

ajudar, parabenizando a Prefeita porque não tem medido esforços em procurar os órgãos 

competentes para que possa ajudar, principalmente o povo da zona rural, dizendo saber das 

necessidades, dos problemas que o município enfrenta, sendo que a situação do tempo, as chuvas 

só pertence a Deus. Parabenizou o governador Helder por ter se sensibilizado, acreditando que 

fará um excelente governo, principalmente pela sua juventude e por estar tentando estar 

presente em todos os municípios e principalmente na nossa região, mencionando que no próximo 

dia dezoito de maio estará em Altamira com equipe de governo para sanar vários problemas. 

Parabenizou o governo pelas atitudes, pois muitos passam e não reconhecem os municípios 
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pequenos, sendo o que precisam, que esteja mais próximo do cidadão e faça valer o voto de cada 

um. Falou que Placas é um município sofrido, que nem tudo está ao nosso alcance, mas sempre 

procurando acompanhar. Acredita que o Senhor Henderson Pinto levará boa imagem do 

município, mencionando que a Prefeita acompanhou a equipe, colocou secretários a disposição, 

sendo importante está próximo do cidadão e do povo e tentando solucionar os problemas que 

surgem. Mencionou ter sido informado que está acontecendo aplicação do currículo nacional e 

professores que estão se deslocando das comunidades para a sede do município não conseguiram 

chegar devido a situação da estrada, próximo ao Lote Dez, agradecendo ao presidente por ter 

liberado o veículo da Câmara para ir buscá-los ressaltando ter sido uma noite de muita chuva e 

continua chovendo, o que tem ocasionado vários problemas, mas não podem parar. Disse ser 

conhecedor desses programas e quer melhoras na educação, agricultura e infraestrutura, mas 

sabe das necessidades. Ressaltou Requerimento encaminhado para beneficio da população, sendo 

conhecedor das obras inacabadas e das dificuldades que passa o município, não só a nível de 

parlamentar, mas também de Executivo. Desejou bom dia a todos, e agradeceu. Após passou a 

Ordem do dia, determinando o Senhor Presidente encaminhamento à Comissão de Constituição e 

Justiça o Requerimento nº 010/2019, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, que 

requer providências necessárias par ao término da Escola Criança Feliz na Comunidade São 

Sebastião, Vicinal São Paulo, neste município; e Requerimento nº 011/2019, de proposição do 

Vereador José Sandeney Marques Monteiro, que requer a Senhora Leila Raquel Possimoser 

Brandão, Prefeita Municipal e o Ilustríssimo Senhor Gilson Macedo Secretário Municipal de 

Infraestrutura para que venha atender com urgência dois pontos críticos (buracos) e restaurar 

uma nova pinguela  na Vicinal da Sessenta, Município de Placas-PA. Em seguida passou a 

apreciação dos Requerimentos nº 005/2019, 006/2019, 007/2019, 008/2019 e 009/2019. O 

Relator da Comissão de Constituição e Justiça, Vereador Denilson Rodrigues Amorim, apresentou 

Parecer favorável pela tramitação da matéria. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado 

em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir a Vereadora Edna Silva Santos defendeu na 

tribuna o Requerimento nº 005/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal do Alagado – 1º ramal que dá acesso 

aos moradores num trecho de 10 km, entrada pela vicinal da Sessenta, neste município de Placas. 

Colocado em discussão. Manifestaram-se em apoio os vereadores Denilson, Vilmar, Werles, 

Raimunda, Raimundo e o Senhor Presidente. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 

Adiante o Vereador Vilmar Ferreira da Silva defendeu na tribuna o Requerimento nº 006/2019, 

que requer a Prefeita Municipal providencias para que os valores repassados a municipalidade 

decorrente da arrecadação relativa à nota fiscal do produtor rural emitida no município de placas, 

seja destinada para a Secretaria de infraestrutura e Secretaria de Agricultura, sendo 50% para cada 

uma das secretarias mencionadas. Colocado em discussão. Manifestaram-se favoráveis os 

Vereadores José Sandeney, Marcione e Denilson. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. Em seguida o Vereador Marcione Rocha Ribeiro defendeu na tribuna o 

Requerimento nº 007/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura no sentido de que tomem providências para a recuperação da Vicinal do Elmo, 

neste município de Placas-Pa. Colocado em discussão. Manifestaram-se favoráveis o Vereador 

Denilson e o Senhor Presidente. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir o 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim defendeu na tribuna o Requerimento nº 008/2019, que 

requer ao Secretário Municipal de Saúde providencias necessárias para um dia de atendimento no 
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Hospital Municipal de Placas aos moradores da zona rural (interior); e o Requerimento nº 

009/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Educação providencias 

para o término da Escola MEC/SEDUC KM 172-B na Comunidade Bom Sucesso, neste município. 

Colocado em discussão o Requerimento nº 008/2019. Manifestaram-se a respeito os Vereadores 

Marcione, Raimunda, Raimundo, Denilson, Vilmar, Werles e o Senhor Presidente. Colocado em 

votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 009/2019. 

Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após, o Senhor Presidente 

falou que espera que na próxima sessão projetos possam ser votado, 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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