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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Ao primeiro dia 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 encaminhamentos e apreciação de matérias 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 Vilmar Ferreira da Silva – Primeiro Secretário em exercício. Presentes a Vereadora 

Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB, Denilson 

Rodrigues Amorim-PSDB, Marcione Rocha Ribeiro e Nelson Fetisch-SD. A vereadora Edna Silva 

Santos não compareceu, encaminhando atestado médico, justificando sua ausência. A hora 

regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentando vereadores e pessoas 

presentes. Apresentou a pauta da sessão, constituída de requerimento e projeto de lei para 

apresentação e encaminhamento e de requerimentos para votação. Realizou inscrição para uso da 

palavra, concedendo-a ao Vereador Denilson Rodrigues Amorim. Na tribuna cumprimentou 

vereadores e pessoas presentes. Parabenizou o governo municipal e secretaria municipal de saúde 

pela chegada de dois médicos, ressaltando que um destes nasceu e se criou em nosso município, 

estudou e agora assume o posto de saúde na Vila Novo Paraíso, parabenizando o Dr. Fernando e a 

sua família. Parabenizou ainda a Dra. Roberta, que irá assumir o posto de saúde do Bairro Boa 

Esperança, esperando que os demais postos das Vilas Bela Vista e Lote Dez e dos Bairros São 

Francisco e Alto Pará possam ser contemplados com o programa Mais Médicos para melhor 

atender a população. Parabenizou mais a administração municipal e secretaria de saúde pelo 

trabalho, destacando projeto de lei apresentado para melhorar o trabalho e aumentar a oferta de 

vagas no município. Registrou que ainda continua o prazo para a declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física até trinta de abril. Informou que está em tramitação na secretaria de saúde o 

complemento de extensão da área de Agente de Saúde, devendo o concurso sair até junho ou 

julho do corrente ano. Informou ainda que ocorrerá eleição para o Conselheiro Tutelar, devendo 

escolher com qualidade para melhorar o atendimento no município. Falou sobre a necessidade de 

reunir com a Prefeita e Secretário de Infraestrutura a respeito do atendimento na sede do 

município, devendo melhorar as ruas na cidade, aproveitar os dias de sol, pois são cobrados por 

esse serviço. Referiu sobre o projeto do REFIS que deve ser votado nesta casa, mas que é preciso 

fazer melhorias na cidade, referindo também sobre a lei que autoriza a parceria publico privada da 

iluminação pública, aprovada por esta Casa e segundo informações da prefeita, já foi encaminhada 

para os trâmites legais, dizendo da necessidade de iluminar as ruas, o que irá contribuir com a 

melhoria na segurança. Citou que no dia anterior bandidos entraram na casa de um cidadão de 

bem, amarraram e roubaram, devendo trabalhar projeto de lei para instalação de câmeras em 

pontos estratégicos na cidade, inibindo a violência no município, sendo preciso dar um basta na 

violência, na prostituição, nas drogas, assaltos e para isso é preciso melhorar a iluminação pública 

e instalar câmeras e trabalhar para que tenham um município desenvolvido, atraindo pessoas para 

investir e para isso precisam de melhorias na saúde, na educação, nas assistência social e na 

infraestrutura básica. Informou ter saído normativa do Governo Federal para postos de saúde 

atender a população até as vinte e duas horas, com envio de recurso aos municípios para 

implantação desse atendimento. Referiu haver muitas criticas ao governo federal, dizendo que 

deve-se fazer, porém, construtivas, citando que um dos melhores projetos desse novo governo 
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federal foi tirar os médicos estrangeiros e dar oportunidade ao povo brasileiro, lembrando que 

falava-se que não tinha médico para assumir, mas as vagas foram supridas e ainda há médicos na 

espera, tendo sido dada oportunidade ao povo do país, parabenizando nosso município por estar 

sendo atendido por médico do próprio município, situação que espera sirva de exemplo. Desejou 

um bom dia a todos, e agradeceu. O senhor Presidente cumprimentou o ex-vereador e ex-

presidente desta Casa João Martins. Na sequencia foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, 

quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Diretor do 

Hospital Municipal. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e com saúde, dando 

continuidade aos trabalhos nesta Casa. Parabenizou evento ocorrido no último sábado na 

Associação da AVEPLA, que envolveu vários atletas do município, participando como convidado a 

Associação Castanheira, que consagrou-se campeã, assim como a equipe AVEPLA, parabenizando 

essas e a equipes femininas Novinha e  Ajax, esta consagrando-se campeã nessa modalidade, 

parabenizando todos sócios e organizadores pelo evento. Registrou ter estado na Vila Bela Vista, 

onde também esteve o Vereador Vilmar, acompanhando trabalho da equipe de saúde trabalhando 

na unidade de saúde naquela vila, ressaltando que o grande anseio da comunidade é que seja 

inaugurada, esperando que em breve isso ocorra e a população possa usufruir de melhor 

atendimento. Mencionou ter estado na Unidade de Saúde Boa Esperança, a convite do secretário 

de Saúde e da Prefeita Municipal, recepcionando dois médicos que vieram fazer atendimento no 

município, sendo que o Dr. Fernando irá trabalhar no Posto de saúde Novo Paraíso, parabenizando 

a família deste, residente em nosso município, crendo que atenderá bem o povo de nosso 

município, assim como a Dra. Roberta que irá trabalhar no posto de saúde Boa Esperança, 

desejando boas vindas. Registrou ter visitado a cidade, sendo muito cobrado a respeito da 

iluminação pública, referindo sobre a situação das ruas da cidade e vilas que estão em situação 

crítica e a população anseia pelo trabalho para que tenham melhor qualidade de trafegabilidade. 

Lembrou ter falado sobre as ruas do Bairro Sol Nascente na sessão passada onde as ruas estão em 

péssima qualidade, dizendo que a mesma situação encontram-se outros bairros de nossa cidade, 

esperando que seja feito serviço. Agradeceu a Deus pela oportunidade, a presença de cada 

pessoa, e a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu ter passado uma semana de muito 

andança no município, estando por três dias acompanhando trabalho de finalização da vicinal 

duzentos e quarenta sul; na quinta-feira participou de reunião com a comissão do Partido 

Democratas, discutindo metas para o ano de 2019, uma preparação para o ano de 2020, quando 

se escolheu uma nova comissão e a partir de agora estarão traçando metas para as eleições do 

próximo ano, acreditando que todos os partidos estão se organizando, sendo o momento de unir 

o grupo; e no sábado esteve fazendo visitas na cidade, em almoço na casa da professora Ramona e 

a noite participou de campeonato da associação AVEPLA, onde a Associação Castanheira esteve 

participando do evento. Informou que estará encaminhando documento a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Saúde, convidando os vereadores para assinarem, solicitando projeto para 

atualização de cargos e salários dos servidores da saúde e da infraestrutura, os quais têm cobrado 

dos vereadores, que alegam não poderem propor, acreditando está faltando cobrança ao 

Secretário e a Prefeita, mencionando que solicitará reunião com o SINSPLA para que possam 

juntar forças e votar esse projeto o mais rápido possível. Mencionou que quando se trata de 

projeto de interesse do Poder Executivo toda equipe é mobilizada e se coloca a disposição, mas 

quando se trata de uma medida popular é preciso ficar cobrando, o que acha não deveria ser 
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tratada dessa forma, mencionando ser a lei de cargos e salários de muitos anos e com salários 

defasados, citando que operadores de máquinas pesadas recebem um salário que não diz ser 

ruim, mas que não é fixado por lei, podendo o prefeito pagar da forma que quiser, sendo 

necessário que os vereadores se reúnam para fazer essa cobrança, dizendo que estará comprando 

essa briga e cobrando para que esta Casa possa receber esse projeto o mais rápido possível e 

votar.  Solicitou à presidência que possa solicitar a presença do Assessor Contábil por pelo menos 

três dias para começarem a trabalhar sobre as prestações de contas que foram encaminhadas a 

esta Casa, considerando que os vereadores não tem capacidade técnica para identificar os 

pareceres, precisando primeiramente do assessor contábil e posteriormente do assessor jurídico 

para ajudar nessa tarefa. Disse que na semana passada a comissão não fez esse trabalho devido 

está acompanhando os trabalhos na vicinal Duzentos e quarenta, mas devem faze-lo, 

mencionando haver contas dos ex-prefeitos Maxweel, Leonir e Santo Pereira e precisam ser 

analisadas, pois esta Casa tem responsabilidade e precisa fazer a análise. Deu boas vindas ao 

médicos do programa Mais Médicos, esperando que possam contribuir com os munícipes para 

que possamos ter uma saúde de melhor qualidade. Disse que esta casa precisa se reunir para 

deliberar essas pautas e questões que estão pendentes, que precisam ser encaminhadas, pois tem 

muita coisa acontecendo e pouco estão fazendo, mencionando que os serviços estão acontecendo 

nas vicinais, mas as ruas estão em péssimas condições e o município com quatro patrol, podendo 

se formar uma equipe para fazer o trabalho na cidade, a não ser que vá se fazer como o projeto da 

iluminação pública, a respeito do qual vem se falando há seis meses e não se fazia manutenção 

porque estava esperando o projeto, não sabendo se irão esperar as ruas acabarem dizendo que 

virá um asfalto e quando chegar será solucionado o problema, esperado que não se use essa 

desculpa para não fazer o serviço nas ruas. Ratificou que estará encaminhando oficio cobrando do 

Poder Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa a proposta de alteração salarial dos 

servidores das secretarias de saúde, infraestrutura e administração. Pediu a Deus uma semana de 

trabalho abençoada, e agradeceu a oportunidade. A seguir o Senhor Presidente, Vereador 

Gilberto Matias Rodrigues, passou a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, quando 

cumprimentou a mesa diretora, vereadores e pessoas presentes. Mencionou não ter podido estar 

presente na sessão passada, quando esteve em Santarém participando de reunião com o 

Deputado Eraldo Pimenta e representantes do MDB. Lembrou que na semana anterior esteve 

comissão do Executivo e Legislativo conversando com o Governador sobre questões 

administrativas e nessa reunião conversando mais sobre questões do partido. Falou que em 

conversa com o governador, quando a Senhora Prefeita cobrou recursos para continuidade das 

obras, o governador cobrou a prestação de contas das parcelas já enviadas, acreditando que assim 

como ficou, todos os vereadores ficaram com vergonha, constrangidos. Falou que o Helder, 

quando ministro, liberou a obra da frente da cidade, estando tentando liberar para o outro lado 

para que a cidade fique bonita. Falou ainda que obras como mercado, praça, quadra, o colégio 

Tancredo Neves o governador recebeu tudo pela metade, destacando a situação da obra da escola 

que não acredita que seria liberado o restante da verba se o governo do PSDB continuasse no 

poder, mencionando a respeito do sistema de abastecimento de água, que em oito anos desse 

governo não conseguiu concluir, tendo o governador comprometido a concluir e ainda 

questionando a prefeita Municipal o percentual necessário para abastecer toda a cidade. Disse 

que questionado pelo governador sobre a situação do MDB com o governo municipal, informou 

que o partido sempre contribuiu com o governo pela população do município, pelos eleitores que 
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votaram nos candidatos do partido, não tendo cargos, secretarias e voz ativa no governo 

municipal, contribuindo através de seus Deputados, apoiando projetos bons para a população, o 

que o governador achou estranho. Disse que o MDB poderia fazer como outros fazem, pedir ao 

governador para travar as obras e deixar a Prefeita passar vergonha, mas não quer isso, pois sendo 

eleitos, sempre colocou a população em primeiro lugar, pedindo que libere os recursos para 

conclusão das obras para não ter mais obras paradas no município, como o mercado municipal 

que já está há mais de dez anos iniciado e várias caixas de água sem concluir, pedindo ao 

Deputado Eraldo que deve vir em breve ao município, e no mês de maio será a vez do Governador 

passar por aqui, quando será inaugurada a primeira parte da praça. Referindo-se a respeito da fala 

do Vereador Marcione, falou que deve-se trabalhar a limpeza das ruas, pois os dez quilômetros de 

asfalto deve sair só no verão e não vai contemplar todas as ruas, mencionando que dias atrás 

desceu na rua do banco e teve que retornar para outra porque não foi possível passar em 

determinado trecho. Mencionou a respeito da entrada na vicinal Goiano, a respeito do que 

conversou com a Senhora Prefeita e Secretário de infraestrutura, dizendo está uma vergonha, 

onde foi feito uma ponte com mais de cinquenta metros, não tendo sido inaugurada porque não 

entra carro na vicinal e a administração pediu que os moradores tenham mais um pouco de 

paciência, dizendo que estes já estão com seis anos de paciência, quando entrou pela  última vez 

uma máquina na varação. Mencionou que irá solicitar através de oficio o nome das empresas, 

quantas máquinas há alocadas na secretaria de infraestrutura e qual o valor pago por cada uma, 

esperando que o secretário responda, caso contrario irá solicitar judicialmente, considerando ter 

visto máquinas quebradas, dando prejuízo para o município.  Disse que todas as vezes que um 

serviço é feito é apenas com patrol, porque a carregadeira está quebrada, quando precisa de 

trator também não tem porque está quebrado, e vendo contas absurdas de conserto de máquinas 

em Itaituba e máquinas voltam e não rodam nem trinta dias e estão quebradas novamente, como 

a patrol que foi para Itaituba e retornando foi para sua vicinal, comendo dois tambores de óleo 

por dia, derramando, devendo está sendo colocado retentores de papelão para se gastar tanto e 

não ter resultado, não rendendo o trabalho, porque o equipamento não oferece condições. Disse 

que conta em Itaituba já deve ter chegado a um milhão para consertar três ou quatro máquinas e 

voltam quase do mesmo jeito, destacando a situação do trator que está desmanchado na garagem 

foi para conserto naquela cidade, não trabalhou duzentas horas e já está sendo consertado 

novamente, acreditando que, ou não estão consertando máquinas direito ou está sendo lavado 

dinheiro, porque gastou-se valores muito alto com serviço e máquinas não trabalham um mês e 

estão com problemas novamente, e compete aos vereadores fiscalizar, sendo esse o papel do 

vereador. Disse ter ficado indignado quando o Senhor Airton, da vicinal Goianos pediu que o 

ajudasse cobrar uma máquina para a vicinal e a administração pediu que tenha mais um pouco de 

paciência, questionando como ter paciência, onde foi construída uma ponte e os moradores passa 

somente de moto, porque carro não consegue trafegar, não conseguindo vender um gado, porque 

não tem como tirar, sendo um trecho de apenas seis quilômetros. Falou que a parte do desvio, os 

moradores fizeram uma “vaquinha” e fez e nem os moradores dando o óleo a gestão quis fazer a 

varação. Falou que muitas coisas foram feitas no município, não sendo injusto e nem cego, mas 

acha um absurdo um cidadão, isolado, residindo há seis quilômetros da BR por falta de gestão. 

Disse que poderia estar aplaudindo, pois sua vicinal foi recuperada, porém enfatizou que o 

município não depende somente da vicinal do Nonato, a cidade depende de todas as vicinais, que 

vende sua produção e compra no mercado. Ratificou que fará oficio pedindo informações sobre 
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valores de máquinas alugadas para a secretaria de infraestrutura, e agradeceu. Após passou a 

Ordem do dia, apresentando o Senhor Presidente Requerimento nº 005/2019, de proposição da 

Vereadora Edna Silva Santos 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, 

determinando encaminhamento a Comissão de Constituição e Justiça. Após o vice-presidente 

apresentou o Projeto de Lei nº 271/2019 que “Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá 

outras providências”, determinando o senhor Presidente encaminhamento as comissões 

competentes. Prosseguindo passou a apreciação de Requerimentos. O Vereador Denilson Amorim, 

Relator da Comissão de Constituição e Justiça, apresentou Pareceres favoráveis pela tramitação 

dos requerimentos nº 001/2019, 002/2019, 003/2019 e 004/2019. Colocado em discussão os 

pareceres. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovados por unanimidade. Na tribuna o 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro fez a defesa do Requerimento nº 001/2019, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da 

Vicinal Poeirinha, neste município de Placas-Pa; e Requerimento nº 002/2019, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da 

ponte do Rio Jacaré, na Vicinal 240 sul, neste município de Placas-Pa. Colocado em discussão os 

Requerimentos nº 001/2019 e 002/2019. Manifestaram-se em apoio os vereadores Denilson, 

Nelson, Raimunda, Werles e o senhor Presidente. Colocado em votação Requerimento nº 

001/2019. Aprovado por unanimidade. Colocado em votação Requerimento nº 002/2019. 

Aprovado por unanimidade. A seguir o Vereador Werles Santos Silva defendeu na tribuna 

Requerimento nº 003/2019 que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para a realização dos seguintes serviços na vicinal 240 norte: 

construção de uma ponte e abertura de uns bueiros. O Senhor Presidente passou a presidência ao 

vice-presidente para ausentar-se da sessão, quando irá ao hospital fazer um raio-x de sua perna. 

Colocado em discussão o Requerimento nº 003/2019. Manifestaram-se os vereadores Marcione, 

Denílson e Raimunda. Colocado em votação o Requerimento nº 003/2019. Após a Vereadora 

Raimunda Nascimento Rodrigues fez a defesa na tribuna de Requerimento nº 004/2019, que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Educação providências necessárias e 

urgentes para a construção de cerca na Escola MEC SUDUC km 200-A, Vila Aparecida, município de 

Placas. Ainda na tribuna desculpou-se por não ter participado de recepção aos médicos do 

Programa Mais Médicos, com os quais acredita que irá desafogar o atendimento no hospital 

municipal. Informou que o Secretário de Agricultura deseja conversar com os vereadores após a 

sessão. Parabenizou o Sr. “Zumim” pelo aniversario ocorrido no final de semana. O Vereador 

Denilson manifestou-se favorável a construção de muro. O Vereador Marcione manifestou apoio 

considerando que a realidade do município nem sempre atende o que determina a Lei, seguindo 

discussão a respeito. Colocado em votação o Requerimento nº 004/2019. Aprovado por 

unanimidade. A seguir o Presidente em exercício fez agradecimentos as pessoas presentes. O 

Vereador Denilson ressaltou que vem-se procurando documentos antigos de prestação de contas 

para efeito de aposentadoria, informando ter chegado em seu conhecimento que existe na 

Biblioteca Municipal vários documentos de prestação de contas, de modo que gostaria que o 

Poder Legislativo designasse uma comissão para verificar e se for o caso trazer para esta Casa para 

ser analisado, considerando a importância para ajudar os funcionários antigos, propondo que 

possam ir no local. Esclareceu sobre a necessidade de abertura de credito constante do projeto 
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apresentado. O Vereador Marcione Rocha ressaltou que não tinha conhecimento desses 

documentos na biblioteca, conforme colocado pelo vereador Denilson, lembrando que esta Casa 

encaminhou oficio ao TCM solicitando folhas de pagamento de gestões anteriores e o órgão 

informou que essas documentações já foram enviadas para a Câmara Municipal, devendo retornar 

para esta Casa, pois deve ter parecer referente a prestação de contas, devendo solicitar que 

retorne a esta Casa. O Vereador Denilson observou não saber se trata dessa documentação, 

devendo verificar. O presidente em exercício mencionou ter estado na biblioteca na semana 

anterior e visto documentos jogados como contra cheques de funcionários de gestões anteriores, 

sendo cobrado pela funcionaria do local que seria necessário resolver uma serie de coisas 

referente a estrutura e organização do espaço. Falou que deve-se verificar a legalidade para que 

esses documentos retornem ao Legislativo. O Vereador Denílson falou que conforme orientação 

do assessor jurídico deve-se solicitar através de oficio a retirada desses ofícios da biblioteca 

pública para a Câmara Municipal, o mais rápido possível, colocando-se a disposição, pois o 

interesse é ajudar as pessoas que estão sendo prejudicadas. A seguir o senhor Presidente 

apresentou oficio do Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal solicitando a renovando de licença 

para exercer a função de secretário Municipal de Educação no período de primeiro de abril a trinta 

de junho de 2019. Colocou em votação a ata da terceira Sessão Ordinária. Aprovada por 

unanimidade. Colocou em votação a ata da quarta Sessão Ordinária. 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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