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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos seis dias do mês de maio 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 Projetos de Lei e 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. Presente as Vereadoras Edna Silva 

Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, 

Evaldo Lima Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB, 

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

aberta a Sessão, cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Apresentou a pauta. Realizou 

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

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou os vereadores Werles e Edna pela 

iniciativa dos requerimentos a respeito de carros alugados. Referiu sobre veículos alugados para a 

Prefeitura Municipal, principalmente duas carregadeiras, informando que uma foi levada para 

conserto em Uruará, o que não faz diferença se está naquela cidade ou aqui, pois fica mais parada 

do que trabalhando, e quando precisa de uma, sempre há dificuldade e esbarra em máquinas 

quebradas. Referiu sobre a vicinal Duzentos e trinta e cinco sul onde havia ponte quebrada e os 

alunos ficaram vários dias sem vir a escola, porque o carro não conseguia passar, tendo nesta 

semana alugado um trator de pneu e passado o sábado colocando madeira no local e no domingo 

foi com retroescavadeira, também alugada por sua pessoa, para ao menos consertar a ponte, 

permitindo o tráfego do transporte escolar e dos moradores da localidade. Disse que até a 

presente data não viu nenhuma posição tomada por esta Casa com relação a fiscalização, 

parabenizando o Vereador Werles e a Vereadora Edna pela inciativa, ressaltando ser obrigação 

dos vereadores cobrar a respeito de máquinas e veículos que ficam a disposição do município, mas 

parados. Lembrou ser do conhecimento de todos que no ano de 2017 máquinas pertencentes ao 

patrimônio público foram levadas para Itaituba para conserto, acreditando que não seria 

necessário, pois a Prefeitura tem bons mecânicos e há oficinas no município que fariam o serviço, 

e gastou-se muito e as máquinas continuam sem funcionar, como o trator de esteira que está 

desmontado no pátio da garagem e a patrol que quando começa a trabalhar esquenta, já tendo 

sido levada novamente para Itaituba, assim como a carregadeira que também não aguenta 

trabalhar, enquanto que o valor gasto foi muito alto para está nessa situação, mencionando que o 

valor pago no trator de esteira daria para comprar um novo, e quando precisa de uma máquina 

precisa pagar do próprio bolso para fazer o serviço, enquanto tem máquina alugada que não 

aguenta trabalhar, pedindo que esta Casa possa fiscalizar para saber o que de fato está 

acontecendo com as máquinas que não trabalham, principalmente as alugadas, mencionando que 

o próximo ano já é eleitoral, quando devem andar pelas comunidades pedindo apoio e mais uma 

vez falando que nosso papel é ser fiscalizador, enquanto não se tomou nenhuma posição para 

fiscalizar esse abuso, pedindo que tomem providencias para que a máquina que está em Uruará 

venha para o município trabalhar ou que seja devolvida para o dono, pois quando precisa fazer um 

serviço precisa pagar por aluguel de outras. Referiu sobre iluminação pública, a respeito do que 

muito já foi falado na tribuna, mas continua a escuridão nas ruas e segundo o rapaz que faz o 

serviço, não tem material para manutenção e o contribuinte paga mensalmente a tarifa, mas não 
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se beneficia do serviço. Disse que é papel do Vereador, enquanto câmara cobrar e tomar medidas 

cabíveis, pois não pode ficar nessa situação. Referiu ainda sobre a situação da saúde na região do 

Sombra Santa, onde os moradores estão distantes do posto de saúde até cem quilômetros, 

pedindo que fosse colocado ao menos um técnico para fazer o atendimento básico na região. 

Informou que em breve estará indo a região, convidando os vereadores, dizendo que seria bom se 

a Prefeita e o Secretário de Saúde pudesse ir junto para que coloque funcionário para prestar 

atendimento na região, tendo ouvido que o município não dispõe de recurso e não pode pagar um 

técnico para a região, afirmando que pode, pois tem funcionário, técnico de saúde recebendo 

salário de mais de três mil reais, enquanto que os que atuam no hospital, na mesma área recebem 

cerca de um mil e trezentos reais, dizendo que o salario do primeiro daria para dividir e pagar um 

para atuar na região, basta querer, tendo ouvido ainda, do secretário que esse que ganha salario 

alto é devido a acordo político, ressaltando nunca ter ouvido dizer que recurso da saúde seja para 

pagar estudo de alguém em Santarém devido a acordo político e deixando de atender várias 

comunidades da região do Sombra Santa, cerca de dez, lembrando ter sido promessa de 

campanha da Prefeita e até o momento não se tomou nenhuma providencia com relação a região. 

Falou que os moradores da região estão se organizando para vir à cidade, quando deverão ter o 

apoio dos vereadores para sentar com a Prefeita e secretário e cobrar providências a respeito. 

Referiu sobre a situação das estradas vicinais, sobre o serviço feito apenas nas ladeiras, deixando 

os moradores com dificuldade para chegar ao posto de saúde, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Agradeceu a Prefeita Municipal com quem esteve na Vicinal Duzentos e quarenta sul, 

comemorando a recuperação daquela estrada e quatro pontes feitas, onde, nesta semana, mais 

uma será recuperada, totalizando cinco pontes recuperadas nessa vicinal. Ao contrário do 

Vereador Nelson parabenizou a Prefeita pela gestão que vem fazendo e pelo compromisso que 

tem tido com a comunidade. Disse que por onde anda tem dito que é base desse governo e não 

tem vergonha de sentar com qualquer cidadão, discutir e argumentar as razões pelas quais é base 

dessa gestão, dizendo ser base porque é comprometida, tem compromisso com os munícipes e 

tem desenvolvido esse município. Falou que mais que os interesses pessoais devem pensar e 

defender quando se fala no bem coletivo da comunidade, que vem clamando por 

desenvolvimento do município. Disse que se houver alguém que vai assumir e resolver tudo da 

forma que o povo quer, que se candidate a Prefeito(a) e faça uma gestão como nunca se viu, da 

mesma forma, se houver um Edil nesta Casa que tenha sua vida pautada em coisas certas e que 

tenha conseguido cumprir tudo que prometeu ao eleitorado, ressaltando que não conseguiu 

cumprir porque as vezes depende de outro para prestar um bom trabalho, dizendo que nenhum 

prefeito irá conseguir resolver todos os problemas em quatro anos. Falou que as coisas boas 

aconteceram mais que as ruins. Disse que a gestão tem contribuído com o seu trabalho, tem 

contribuído no dia a dia, tem sido parceira. Mencionou que os vereadores Denilson, Vilmar e 

Raimundo estiveram presentes a comemoração na vicinal Duzentos e quarenta e outros, vendo o 

contentamento no olhar das pessoas porque a trafegabilidade melhorou, senso o tipo de beneficio 

que devem buscar para a comunidade. Falou que há muitas pessoas clamando por estrada, porém 

disse que o município tem apenas quatro patrol, acreditando que neste ano, até dezembro, 

chegarão com noventa por cento das vicinais recuperadas, pois há máquina suficiente, 

necessitando se organizar quanto ao diesel para que não falte, devendo sentar com a prefeita e o 

Secretário de infraestrutura para solicitar um cronograma para que a coisa aconteça para quando 
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a máquina entrar em determinada vicinal possa concluir. Referiu sobre a feira do produtor, 

dizendo que é preciso conhecer os feirantes, marcar reunião e data para  começar as atividades, 

porque o povo está cobrando pelo funcionamento,  pois melhor que a obra e estrutura precisamos 

de funcionamento de qualidade, porque não adianta ter escola, hospital bonito se o 

funcionamento não for de contentamento da população. Referiu sobre o programa luz para todos, 

que está começando a passos lentos, ressaltando ter chegado postes na vicinal Cinquenta e sete e 

precisam cobrar mais da Celpa e da ETE porque ainda tem no município um grande percentual de 

pessoas sem energia. Pediu a Deus uma semana de paz e bênçãos para todos. Disse que esta Casa 

é mista, que as ideias não irão caminhar juntas, pois tem posicionamentos diversos, pois assim 

como em todo legislativo tem bancada de situação e oposição e nesta casa compõe a bancada de 

situação desse governo e com muito orgulho, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou os 

vereadores Marcione e Denilson e a Prefeita Municipal pela festa realizada na última sexta-feira 

na vicinal Duzentos e quarenta sul, ressaltando que não conhecia a localidade, onde foi muito bem 

acolhido, observando ter sido um trabalho muito bem feito tanto na estrada, quanto nas pontes, 

faltando apenas uma, que segundo o vereador em breve será concluída. Referiu sobre as várias 

vicinais que necessitam ser recuperadas de imediato, destacando a Vicinal do Pajoba, onde o 

transporte escolar está com dificuldade, no Arrependido, onde há dois pontos críticos, Cinquenta 

e oito, onde está intrafegável e os moradores têm cobrado providências. Mencionou ter 

acontecido no domingo anterior a abertura de campeonato na Vila Bela Vista, parabenizando o 

senhor popularmente conhecido por Branco, comunicando que no próximo final de semana não 

haverá rodada em virtude da comemoração do Dia das Mães, convidando todos para 

participarem. Mencionou ter passado algumas sessões sem usar a tribuna devido a um problema 

na garganta, mas estando bem. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Em seguida foi a 

tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes, destacando a presença de ex-vereadores, os quais são conhecedores das dificuldades 

passadas pelos parlamentares nesta Casa. Parabenizou a Prefeita, ressaltando ver no rosto da 

maioria das pessoas de nosso município a satisfação por ver que as coisas estão sendo resolvidas, 

tendo consciência de que nem tudo pode ser feito. Disse que seria bom se a nível nacional, o 

Presidente conseguisse solucionar todos os problemas, o que não é possível, mas irá resolver 

algumas situações em algumas áreas, dizendo que da mesma forma é no Estado e no município. 

Falou que sabe das dificuldades, mas o que se cobra, como base do governo, é que as obras que 

foram feitas, que as estradas por onde as máquinas passarem que seja feito serviço de qualidade 

para que não precise retornar ou se precisar que seja com determinado tempo, pois só assim 

terão dias melhores. Sabe-se que o inverno foi forte, que muitos problemas ocorreram, 

lamentando, pois quando o município faz através do PDRSXingu e Casa Civil, como a vicinal 

Duzentos e quarenta sul, já feita e a Cinquenta e nove que está parada, esperando que retome o 

mais rápido possível e seja feito com excelência porque o povo necessita de uma boa estrada que 

garanta uma boa trafegabilidade. Falou que há pessoas que quer que se resolva seu problema com 

urgência, porém disse que são vários e que existe uma coletividade, não devendo pensar só em 

um ou dois, mas em todos. Mencionou ter estado juntamente com o Vereador Raimundo e o 

Secretário de Infraestrutura na vicinal Cinquenta e oito, chegando próximo ao final, vendo a 

dificuldade. Disse que há outras vicinais que necessitam de atendimento, o que não é possível 

fazer de uma só vez, sendo necessário um planejamento. Destacou a situação da Vicinal Duzentos 
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e trinta e cinco sul, onde há pontos críticos que necessitam serem feitos, assim como a Cinquenta 

e oito solteira. Disse que está sendo cobrado e a Prefeita tem consciência disso, esperando que 

como já dito, este seja o ano das estradas vicinais. Compartilhou com pessoas das Comunidades 

Sombra Santa, Cachoeirinha e Santa Rita, onde está sendo construída uma belíssima escola e onde 

também precisa de estradas vicinais, pois também pertencem ao município. Disse que é preciso 

buscar recursos, seja junto ao Incra, ao PRDSX e demais órgãos competentes para que possa de 

fato conseguir resolver o problema de estradas vicinais. Disse ainda ter visto pessoas da região da 

BR 163 transferindo título para Mojuí dos Campos, dizendo já ser difícil sendo eleitor de Placas e 

imaginando como será sendo eleitor de outro município que não vai poder resolver o problema de 

comunidade dentro de outro município, pois é proibido por lei, devendo a situação piorar. 

Referente a realização de sessões itinerantes, sugeriu que possam fazer na região da BR 163 para 

aproximar aquele povo do Legislativo e para que a região possa receber com qualidade os 

benefícios. Referiu sobre festa realizada pela comunidade Novo Paraíso, onde os vereadores 

foram recebidos com carinho, havendo problemas, mas devem reunir para ajudar a resolver, 

ressaltando a importância dos vereadores nos eventos que ocorrem no município. Referindo sobre 

a feira municipal, concordou com o Vereador Marcione que o mais importante do que a obra são 

os feirantes que ali irão trabalhar. Referiu sobre festa na vicinal Duzentos e quarenta sul, onde 

representa, juntamente com o Vereador Marcione e onde ainda há problemas que ficaram 

pendentes, mas serão resolvidos. Referente a Iluminação Pública informou haver deixado na 

secretaria desta Casa cópia do projeto da Tellus Master encaminhado a prefeitura Municipal para 

que os Vereadores possam tomar conhecimento. Lembrou esta Casa já ter votado projeto que 

autorizou parceria e informou que será realizado processo licitatório, podendo outras empresas 

interessadas também elaborar projeto de igual forma. Referiu sobre as ruas da cidade, dizendo já 

está na hora de realizar o empiçarramento, devendo os vereadores se unir nesse proposito, 

estando todos prontos para colaborar e ajudar o governo e o município, e agradeceu. A seguir foi 

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

presentes. Parabenizou o Vereador Marcione pelo excelente trabalho na vicinal Duzentos e 

quarenta sul, onde teve a oportunidade de visitar, não participando na sexta-feira, mas acredita 

que a população ficou bastante satisfeita. Parabenizou o Vereador Nelson pelo trabalho realizado 

no final de semana na vicinal Duzentos e trinta e cinco sul, onde moradores há muito já 

aguardavam pelo trabalho em uma ponte, onde não estava sendo possível o tráfego de veículos e 

o Vereador tomou a frente e o trabalho foi realizado, deixando os moradores satisfeitos. Falou que 

assim como parabeniza pelos trabalhos que são concluídos no município também devem ser 

críticos por aquilo que não foi executado, porque é dever do vereador cobrar. Referiu sobre a 

vicinal Duzentos e quarenta norte, onde foi iniciado um trabalho muito bem feito, na estrada 

principal e ramais, porém não foi concluído, tendo sido iniciado no mesmo período em que iniciou 

a vicinal Duzentos e quarenta sul, mas espera que seja concluído, assim como a Vicinal Duzentos e 

trinta e cinco norte que se encontra intrafegável, sendo uma das piores no período do inverno, 

não sabendo se nunca foi concluída devido está localizada na divisa do município, esperando que 

o trabalho nessas vicinais sejam realizados, assim como nas demais que se encontram em situação 

péssima. Disse vê a briga do Vereador Raimundo pelas vicinais Cinquenta e oito casada e solteira, 

ressaltando também ser cobrado. Referiu a respeito das Vilas que também necessitam de serviços, 

assim como os bairros em nossa cidade, a respeito do que os moradores tem cobrado, pois ainda 

não foi realizado um trabalho geral na cidade, destacando a situação do Bairro Sol Nascente que 
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está em situação precária. Parabenizou a Comunidade Novo Paraíso pela festa realizada, 

agradecendo o Vereador Evaldo pela recepção, onde vários vereadores participaram para a 

inauguração da iluminação do campo naquela localidade, quando foi realizado grande torneio. 

Lembrou oficio encaminhado ao Deputado Hilton Aguiar solicitando agência do BANPARÁ, tendo 

respondido que a solicitação foi encaminhada para a Mesa Executiva e será encaminhada para o 

governador Helder Barbalho e Presidente do Banco do Estado, dizendo da satisfação pelo 

atendimento e resposta de que estará acompanhando de perto a situação e informando os 

vereadores, agradecendo pelo empenho, sendo uma necessidade no município. Falou que outra 

solicitação foi com relação a emenda para o estádio de futebol, a respeito do que continuarão 

cobrando. Agradeceu a Deus pela oportunidade de mais um dia de trabalho e pelas pessoas 

presentes. Desejou um excelente dia, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o 

Vereador Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu 

sobre festa ocorrida na comunidade Novo Paraíso, mencionando que como representante, ficou 

muito triste. Disse ter ficado feliz por receber os vereadores, quando seis estiveram na 

comunidade e ainda o Deputado Estadual Eraldo Pimenta, mas triste devido problema ocorrido ao 

final da festa devido a questões politicas, achando muito feio a comunidade não deixar a gestora 

municipal, a maior autoridade do município, falar. Disse que os moradores não podem ter esse 

tipo de atitude, devendo falar com o presidente da comunidade, pois hoje a Sra. Raquel é Prefeita, 

amanhã poderá ser outra pessoa, e envolver política na comunidade é muito ruim. Falou que no 

momento em que alguém das comunidades mais distantes ligam a ambulância busca, dizendo que 

a saúde melhorou na região, concordando que no Sombra Santa precisa de um posto de saúde, 

porém disse que a prefeita garantiu uma ambulância. Enfatizou ser vereador não só do Novo 

Paraíso, mas de todo o município. E agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu 

a Deus por mais um dia presente a Sessão falando sobre a trajetória política na semana do 

vereador, que enfatizou, sendo posição ou oposição, é para-choque do governo, mas não 

prometendo nada além daquilo que não possa garantir.  Parabenizou a Prefeitura Municipal e 

Secretaria de Esportes pelo excelente evento realizado na comunidade do Vereador Vilmar 

Ferreira, iniciado com dezoito e terá vinte quatro equipes masculina e oito feminina, agradecendo 

em nome da secretária de esportes a cada pessoa que participou e a Prefeita Municipal que tem 

fomentado os eventos esportivos. Mencionou evento realizado pelo projeto Garoto Bom de Bola, 

quando cerca de cento e cinquenta crianças e adolescentes do Macanã, Lote Dez, Vila Bela Vista e 

da cidade participaram da abertura da Copa Caiuá 2019, agradecendo a Secretaria de Educação 

por fornecer a alimentação e o Diretor do Transporte Escolar pelo transporte para conduzir essas 

crianças e adolescentes. Agradeceu os senhores Sergio, Angelin e Hélio, da Comunidade Ouro 

Verde, onde participou de culto e de almoço, reunindo e firmando compromissos, agradecendo 

pelo convite,  sendo um domingo muito bom, finalizando a parte esportiva na Comunidade Novo 

Paraíso, para onde levou um time de futebol. Parabenizou a Comunidade Novo Paraíso pelo 

excelente evento realizado no final de semana, dizendo que entre erros e acertos prefere 

parabenizar, acreditando que a comunidade irá se reunir para verificar onde errou e acertou, não 

cabendo ao vereador criticar, porém  disse que há situações que devem ser maleáveis e que antes 

de tudo devem ter educação, pois esta é fundamental para situações que aconteceram naquela 

comunidade, dizendo que agiria de forma diferente, mencionando que trabalha na região desde 

2005 e sempre tratou a todos com educação. Parabenizou a comunidade, o presidente, pelo 
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excelente evento, acreditando que será consertado o que foi feito. Parabenizou o Deputado por 

ter respondido a solicitação, ressaltando que continuarão cobrando a respeito do estádio de 

futebol, pois sabe que o recurso orçado não será suficiente. Parabenizou a cada mãe de nosso 

município, pela data que será comemorada no próximo domingo, parabenizando cada escola do 

município que irá realizar no período de quarta a sexta-feira esses eventos, assim como a 

Prefeitura Municipal que realizará também no próximo sábado, parabenizando em nome da sua 

esposa e sua mãe, cada mãe de nosso município, desejando um excelente dia a todas, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Referiu ter tido uma semana de muito trabalho nas 

comunidades. Mencionou que na sexta-feira reuniram vereadores e Prefeita tratando a respeito 

do funcionamento da feira-municipal, ressaltando que o objetivo é que pessoas que já trabalham 

vendendo produtos possam trabalhar no espaço do mercado municipal, acreditando que não dará 

para atender todos, mas espera que o mais breve possível possa resolver a situação. Referiu ter 

estado na sexta-feira, juntamente com o Vereador Denilson e Secretário de Infraestrutura na 

Vicinal Cinquenta e oito, ressaltando que pouco antes moradores dessa vicinal estiveram 

cobrando a recuperação da vicinal e bueira que está entupida, acreditando que nesta semana se 

resolva pelo menos essa última. Referiu sobre máquina que está na entrada da Vicinal Cinquenta e 

sete parada devido a falta de óleo, acreditando que dentro de quinze dias esteja recuperada. 

Falou que a situação da Vicinal Cinquenta e sete se resolve em três dias, e cinquenta e oito casada 

e solteira, também são vicinais curtas que se resolve em poucos dias, dizendo que a situação 

nessas vicinais é vergonhosa. Mencionou ter estado na sexta-feira a noite na vicinal Duzentos e 

quarenta sul, parabenizando o vereador Marcione pela belíssima festa em comemoração a 

recuperação da vicinal e três pontes que foram construídas. Parabenizou a Prefeita e a equipe de 

infraestrutura pelo excelente trabalho de recuperação de estradas vicinais. Falou que ali pode ver 

o contentamento dos moradores, dando condições para andar em até cem quilômetros/hora. 

Informou ter participado na vila Bela Vista do término do curso de pinturas, ofertado as mulheres 

pela Secretaria de Assistência Social, parabenizando a Secretária pelo trabalho que vem 

exercendo. Referindo a respeito de iluminação pública enfatizou residir no Bairro Alto Pará onde 

disse ser uma eterna escuridão, tendo sido resolvido algumas situações, considerando que estava 

uma situação lamentável, ocorrendo roubo de motos, usuários fazendo uso de drogas na frente 

das residências, esperando que o recurso que é arrecadado de iluminação pública seja investido 

nessa área, que não seja investido recurso de outras áreas em iluminação pública, mas o que é 

arrecadado seja gasto para manutenção, serviço que está parado nos últimos dez dias por falta de 

lâmpadas. Disse que há ruas que dá medo passar a noite, esperando que se resolva a situação, a 

respeito do que tem cobrado e continuará cobrando. Referiu sobre o programa Luz para todos, 

cujo trabalho foi retomado no município, tendo sido deixado postes na vicinal Cinquenta e sete e 

nos próximos dias o pessoal deverá chegar para iniciar os trabalhos para que atenda os moradores 

que residem em um trecho de sete a oito quilômetros que ficou sem atendimento. Agradeceu a 

Deus por mais um dia, pedindo que os conduza nessa semana que se inicia, e agradeceu a 

oportunidade. Em seguida passou o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, a 

presidência ao Vice-presidente e foi a tribuna, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus pela semana passada e pediu sucesso nesta nova semana, saúde e 

força para superar eventual dificuldade que surgirem. Agradeceu o convite do Vereador Marcione 

para comemoração na Vicinal Duzentos e quarenta, não podendo participar. Agradeceu ainda a 
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todos vereadores que estiveram presentes na Comunidade Novo Paraíso, não sendo festa política, 

mas compromisso que havia feito, conseguindo cumprir, agradecendo mais o Deputado Estadual 

Eraldo Pimenta e o Senhor Henderson Pinto que também estiveram presentes. Referiu sobre 

reunião ocorrida na sexta-feira com a Prefeita Municipal, desculpando-se com o Senhor Aldimar 

caso tenha errado, porém disse que mantém sua posição desde o principio, informando que a 

Prefeita ofereceu para cada vereador duas indicações de pessoas para trabalhar na feira. Disse 

que não fará porque não concorda, pois sua opinião é que a feira deveria ser entregue para a 

associação administrar porque não vê o local como setor político, mas local para quem quer 

trabalhar, tendo manifestado contrário desde o principio, desculpando-se caso tenha errado, 

lembrando que na época do Prefeito Leonir já tinha essa mesma opinião, mantendo-a. Referiu 

sobre pronunciamento do Vereador Denilson quando falou do término da Vicinal Duzentos e 

quarenta e que o trabalho na Vicinal cinquenta e nove está parado por falta de combustível, não 

acreditando que os trabalhos nessa vicinal estão parados por falta de combustível, porque veio 

cinquenta mil litros de diesel para fazer essas duas vicinais, devendo se investigar, pois tem 

certeza que não gastou tudo na primeira vicinal; que o óleo veio para fazer as duas vicinais, não 

para encher tanque de carro de secretário, nem de prefeito, vereador e nem da população, mas 

exclusivamente para fazer as duas vicinais, lembrando que esteve em Altamira, representando a 

Prefeita quando desse planejamento, tendo sido calculado a quantidade de diesel por quilômetro 

e se faltou, deve ter sido gastado muito, o que não acredita. Referiu sobre requerimento 

protocolado, dizendo que fez não para afrontar ninguém, mas para exercer seu papel, ressaltando 

não poder acusar, mas não viu fazer licitação para alugar carros nesses últimos dias, dizendo que 

se fala em crise para comprar óleo, porém chegou caminhonetes novas, não sabe se alugadas ou 

compradas, mas seu papel é saber para informar a população, razão pela qual o requerimento 

pede o tipo de veiculo, placa, valor contratado e a empresa proprietária do bem. Disse ser esse o 

seu papel de vereador e a Prefeita está fazendo o dela, acredita que irá responder e caso não 

responda irá a Uruará com o promotor buscar informações e saber se realmente houve licitação, 

pois todos querem saber, pois órgãos públicos tem limite para adquirir bens e produtos sem 

licitação, e vê muitas notas pagas acima de cem mil sem licitação. Disse que vê muito trabalho, 

mas por convênio e para os vereadores só aparece o FPM para pensar que esse é o único recurso 

que entra para a Prefeitura, mencionando haver várias outras fontes, mas só se fala em FPM, 

sabendo que só com esse recurso não dá para fazer tudo, pois há várias negociações que a 

Prefeita fez e desconta desse recurso, mas o papel do vereador é saber o que está acontecendo e 

participar para a população. Mencionou que estava em Santarém quando o Vereador Nelson ligou 

falando que a Prefeitura não tinha condições de fornecer duzentos litros de óleo para abastecer 

caminhões para recolher as madeiras apreendidas pelo IBAMA dos pátios das serrarias. Disse que 

procurou ajudar, porém disse que uma prefeitura que não tem condições de abastecer um veículo 

em uma situação de emergência, ressaltando que neste caso a madeira foi doada para a 

Prefeitura, ficando triste com a situação. Falou que a realidade é bem diferente da ficção, 

mencionando que os moradores da vicinal dos Goianos ligaram avisando que viriam procurar os 

vereadores para fazer uma “vaquinha” para comprar combustível para abastecer uma máquina 

que conseguiram para arrumar a varação, onde há cerca de quatro anos máquina não entra, onde 

foi construída uma ponte de mais de duzentos mil reais e não tem acesso, e os moradores tem 

cobrado, estando com vergonha pela situação, tendo falado com o Secretário de Infraestrutura, o 

qual disse que tem muito serviço urgente para ser feito e que não poderia atender a vicinal agora, 



92 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 10ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

lamentando pela situação. Referiu também sobre a região depois do cachoeirinha, onde segundo 

os moradores, a máquina foi até perto e foi retirada para retornar, mas não voltou, estando 

complicada a situação daquele pessoal. Disse que muitas coisas estão sendo feitas, há várias 

outras para serem feitas, ficando triste quando vê várias máquinas quebradas na garagem, 

inclusive o trator e mais triste quando vai a Itaituba e pega as notas que ultrapassam um milhão 

de reais de três máquinas que foram para o conserto naquela cidade, não dizendo que foi feito 

coisa errada, porém questiona se realimente esse valor foi para consertar essas máquinas, 

mencionando que de acordo com nota foi trocado material rodante de trator, não vendo, porque 

o trator da Prefeitura está na garagem parado. Disse que esse é o papel do vereador, não porque é 

oposição ou governo, mas fará seu papel até o término de seu mandato, defendendo a população, 

os eleitores que votaram na sua pessoa e os que não votaram, pois é vereador de todo o 

município. Disse que mandato passa e as pessoas ficam, dizendo que quando não for mais 

vereador estará em sua residência, fazendo o que fazia antes e continua fazendo até hoje; e que 

não precisa, não depende e não “tem rabo preso com prefeito”, assim como não teve com 

prefeito anterior, porque é conformado com aquilo que Deus lhe deu e com o que ganha. 

Reafirmou que fará seu papel, pois não depende de Prefeito e enquanto tiver coragem e saúde 

estará trabalhando, produzindo, não dependendo de propina ou algo para ficar calado. Disse que 

precisa do Prefeito, mas para fazer obras no município, cuidando de cada área e da população, 

pois assim estará lhe ajudando. Enfatizou ter chegado neste município no ano de 1982 e até a 

presente data reside no mesmo local e jamais sairá da região, da vicinal onde reside e defende, 

porque antes para tirar alguém doente, era na rede e não quer que volte a essa realidade por falta 

de estrada, ficando triste quando alguém passa por isso, porque já passou e não deseja que 

nenhum ser humano passe por essa situação. Desculpou-se caso magoou alguém, mas cada qual 

tem sua opinião, suas ideias e defende sua ideologia, sempre tentando fazer o melhor para a 

população, e agradeceu. Após passou a Ordem do dia determinando o Senhor Presidente 

encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça os seguintes requerimentos: Requerimento 

nº 015/2019, de proposição do Vereador Werles Santos Silva que requer a Prefeita Municipal 

providencias para que sejam identificados todos os veículos que pertencem a esta municipalidade 

e à serviço do município, de todas as secretarias municipais; Requerimento nº 016/2019, de 

proposição da Vereadora Edna Silva Santos que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Educação providências necessárias e urgentes para que sejam reformadas e forradas 

cinco salas de aula e para que se faça reparos necessários na energia elétrica das mesmas, assim 

como seja feito o acabamento da sala de leitura na escola Ana Faleiro, no Bairro São Francisco, 

nesta cidade de Placas; Requerimento nº 017/2019, de proposição da Vereadora Edna Silva Santos 

e Vereador Werles Santos silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a construção de uma ponte localizada na Vicinal da Sessenta, 

comunidade São José, neste município de Placas-Pa; e Requerimento nº 018/2019, de 

proposição do Vereador Gilberto Matias Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal que 

informe a esta Casa de Leis o seguinte: veículos alugados para a Prefeitura Municipal de 

Placas, especificando a secretaria em que está lotado, a placa, valor contratado e empresa 

proprietária do bem. Após o primeiro secretário apresentou o Projeto de Lei nº 272/2019, que 

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências”, 

determinando o Senhor Presidente encaminhamento as comissões competentes. A seguir passou-

se a apreciação em segundo turno o Projeto de Lei nº 271/2019 que “Dispõe sobre abertura de 
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Crédito Especial e dá outras providências”. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 

Após passou-se a apreciação de Requerimentos. O Relator da Comissão de Constituição e Justiça 

apresentou parecer favorável pela tramitação do requerimento nº 014/2019. Colocado em 

discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir, na 

tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues fez a defesa do Requerimento nº 014/2019, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a 

recuperação da Vicinal Mirasselva, neste município. Aproveitou o momento para agradecer a 

recepção na Comunidade Novo Paraíso no último sábado e na casa do Vereador Evaldo. Disse ter 

sido uma festa muito boa, parabenizando a comunidade, dizendo ficar contente quando a 

comunidade se reúne para fazer esses eventos, se socializar.  Agradeceu o Secretário de Educação, 

a gestão e o coordenador dos transportes por colaborar com as comunidades nos finais de 

semana, exigindo dos motoristas uma jornada dupla que não faz parte de seu ordenado, mas 

estão sempre a disposição quando solicitam os veículos para fazer o transporte nesses eventos. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade de está presente depois de acidente sofrido. Pediu apoio ao 

requerimento. Colocado em discussão o Requerimento. Manifestou-se os vereadores José 

Sandeney. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Informou sobre problema ocorrido 

na mesa de som desta Casa pouco antes da sessão iniciar, razão pela qual os microfones não estão 

funcionando e o som não está muito bom. Colocado em votação a ata da oitava Sessão Ordinária. 

Aprovada por unanimidade, 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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