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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos vinte sete 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 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-PSC e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo 

Lima Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD e Vilmar Ferreira da Silva. A 

hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentou vereadores e 

pessoas presentes. Apresentou a pauta da sessão. Realizou inscrição para uso da tribuna, 

concedendo a palavra a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues. Esta, cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela Vida, Saúde e existência. Parabenizou o 

Senhor Erlon pela inauguração de investimento feito na Vila Aparecida, um posto de combustível, 

deixando os moradores contentes pelo investimento, ressaltando a grandiosa festa ocorrida no 

final de semana que reuniu comunidades vizinhas e municípios de Placas e Rurópolis e moradores 

de vicinais. Referente a estradas vicinais agradeceu e parabenizou o Secretário de Infraestrutura 

que dentre os vários requerimentos feitos, obteve pela primeira vez resposta, assim como de 

oficio, em que solicita recuperação da Vicinal Mirasselva, mencionando ter estado na vicinal 

fazendo vistoria para tentar conseguir do Estado a recuperação daquela vicinal, apresentando 

ofício, no qual informa ter sido feito um projeto junto a SETRAM para recuperação de doze 

quilômetros da vicinal Mirasselva, agradecendo o secretário de Infraestrutura, considerando que a 

vicinal encontra-se intrafegável, mas a secretaria já esteve na localidade fazendo um trabalho 

garantindo acessibilidade aos trabalhadores, mas a vicinal ainda precisa ser recuperada, 

considerando que foi recuperada no primeiro ano da gestão do senhor Leonir e desde então um 

morador da vicinal contribuía com a manutenção, tendo vendido as terras e mudado da 

localidade. Agradeceu o Secretário, mencionando que a vicinal já teve vários padrinhos, pessoas 

que disseram ter solicitado serviços, não importando a forma, precisando que seja recuperada 

para dar trafegabilidade aos moradores e garantir o escoamento da produção. Mencionou haver 

sido solicitado a desobstrução da Vicinal Dez Sul e no final de semana os comunitários fizeram um 

serviço de recuperação para dar acesso ao veículo da CELPA que precisou entrar para fazer 

religação da energia, dizendo ser possível trabalhar em união e parceria com as comunidades. 

Mencionou ficar feliz quando vê os moradores se reunindo em um mesmo objetivo e continua 

solicitando do secretário a desobstrução de lugares críticos, onde no ano anterior as máquinas 

estiveram, mas precisa fazer recuperação, pois em virtude das fortes chuvas danificou-a e os 

moradores precisam de acesso, a respeito do que continua cobrando do secretário de 

infraestrutura. Falou que no dia em que estiveram na Mirasselva estiveram no Lote Dez, 

juntamente com o Gilson e com o Junior vistoriando para tentar conseguir do Estado a 

recuperação, mais uma vez, daquela vicinal. Disse ter tido resposta do oficio encaminhado ao 

Secretário de infraestrutura solicitando madeira para cercar a Escola MEC/SEDUC 200-A, na Vila 

Lote Dez, ressaltando que poderia estar cobrando muro, mas pedindo cerca, porque é mais fácil 

conseguir, a respeito do que o Secretário manifestou-se informando está separando a madeira 

para a realização do serviço, agradecendo, pois os alunos estão expostos e mesmo sendo uma vila, 
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os alunos correm riscos. Disse querer o muro, mas enquanto não conseguem faz-se a cerca, 

prevenindo situações constrangedoras envolvendo alunos, agradecendo o Secretário por estar 

respondendo a esses ofícios e requerimentos, considerando que a comunidade cobra e ficam 

somente argumentando, mostrando requerimentos e dizendo que será feito, que será recuperado 

e não tem resposta, mas com o oficio significa que cobrou e que teve resposta, sendo a maneira 

legal e correta de se fazer. Referiu sobre programação do mês de junho, quando as escolas 

começam a se organizar para fazer suas programações, mencionando que a comunidade 

Aparecida fará sua programação nos dias vinte um e vinte dois de junho, convidando todos para 

participar da programação. Disse que cobram dos alunos esforço, dedicação, mas também 

precisam ter um momento de descontração. Referiu sobre as redes sociais, dizendo serem 

excelentes e necessárias, pois fazem parte da evolução, porém refletiu sobre a ética e a ética na 

política. Disse que ética são diretrizes para o cidadão viver em sociedade e na política, questionou 

se há ética na política, dizendo que estamos utilizando da ferramenta e fugindo da ética, 

mencionando que os vereadores utilizam da tribuna da forma mais educada e ética para não 

agravar nem A e nem B mesmo com tantos problemas enfrentados em prol da política e do bem 

estar comum, defendendo a comunidade, os nossos munícipes, defendendo a gestão, no 

atendimento das solicitações enfrentando dificuldade. Disse que todos têm projetos, 

requerimentos, solicitações através de ofícios e pela ética enfrentam os desafios do dia-a-dia 

sempre mantendo a ética, porém disse que as redes sociais não utiliza de ética para com os 

vereadores, são a todo o momento cobrados e caluniados com veemência, mas continuam 

mantendo a ética, porque sendo educados, não vão revidar da mesma forma porque sabem qual é 

o papel  e a forma de reivindicar e cobrar. Enfatizou ser preciso fazer uma análise dessa situação, 

pois são caluniados de forma pesada, questionando se continuam ouvindo, calados, mantendo a 

boa ética, assistindo e aguardando a resposta em 2020? Falou que todos tem acesso, devendo 

aproveitar o que for bom. Desejou uma excelente semana. Agradeceu o Secretário pela resposta 

oficial as solicitações, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles 

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

a Deus por mais um dia com saúde, de trabalho e por estar participando dessa sessão ordinária. 

Mencionou ter estado no último dia vinte três em Altamira, juntamente com os vereadores José 

Sandeney, Gilberto Matias, Denilson Amorim e Vilmar Ferreira e a presidente do STR, Vice-Prefeito 

Beto Dantas, Dra. Edmaria, Secretário de Meio Ambiente Clinaldo, participando de Audiência 

Pública para criação de Fórum Regional Permanente do Ministério Público do Estado, onde 

câmaras e entidades de vários municípios estiveram presentes, quando foi discutido sobre as 

questões agrária e fundiária e sobre as regularizações. Mencionou haver sido citado a respeito de 

várias irregularidades que acontecem no município, como invasão na Vicinal do Pulu, situação que 

precisa ser regularizada, assim como outras. Referiu haver sido questionado a respeito do IBAMA, 

destacando a ação em nosso município, onde permaneceu por quase um mês, a respeito do que 

muito tem sido questionado porque deixa muitos moradores em situação precária. Disse que 

quando se refere a regularização, considerando ser a melhor forma de trabalhar corretamente, 

que o Governo Federal possa investir nessas  regularizações. Informou haver sido aprovado por 

unanimidade a instalação desse fórum, sendo importante para os municípios da Transamazônica. 

Referiu sobre a situação do Ensino Médio no município, a respeito do que muito já se buscou e 

não se resolveu e alunos continuam sem estudar, situação que já acontece há algum tempo e não 

se resolve, mencionando que na última quarta-feira esteve na escola Tancredo Neves quando os 
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alunos já se preparavam para uma manifestação que aconteceria na quinta-feira, porque a 

situação do ensino médio é precária, faltando professores inclusive para os alunos que estão na 

última série do ensino médio. Disse ser a situação complicada e que vem se agravando, tendo sido 

realizada a manifestação e na presente data foi solicitada a oportunidade por representantes de 

alunos para falar na tribuna, mencionando que tem contratos de professores vencidos ou 

vencendo e não vê um caminho para resolver, devendo o governo do Estado investir em contratar 

professores para que possa garantir educação de qualidade para que os alunos possam concluir. 

Agradeceu por mais um dia de trabalho e pela presença das pessoas presentes, pois assim possam 

ficar informados dos trabalhos nesta Casa. Desejou um bom dia de trabalho para todos, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre as problemáticas no município, que a cada dia 

tenta resolver em toda a região, mencionando ser vereador em todo o município. Disse que o 

serviço é árduo, mas vem tentando resolver da melhor maneira possível. Convidou a todos 

presentes para no próximo dia primeiro de junho participar de festa da comunidade na Vila Ouro 

Verde. Parabenizou a Vereadora Raimunda pelo requerimento para construção de cerca da escola 

no Lote Dez que será atendido, mencionando está procurando resolver a situação da cerca da 

escola na Comunidade Ouro Verde. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Após foi a tribuna o 

Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Desejou boas vindas a todas as pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia, 

pedindo que tenhamos um excelente dia de trabalho. Referiu sobre o trabalho de duas 

promotoras de coragem, Dra. Ione e Dra. Naiara, que promoveram Audiência Pública sobre 

Reforma Agrária, mas especificamente sobre reforma fundiária, documentação de terras, 

assentamentos e PA’s, assim como problemas agrícolas e de meio ambiente, que são “calcanhar 

de Aquiles” de quase todos os municípios da Transamazônica. Falou ser um trabalho de médio e 

longo prazo, iniciado agora, mas crendo que colherão frutos em anos, no que concerne a 

documentação de terras de Placas e municípios da região. Mencionou ter participado juntamente 

com o Presidente, vice e alguns vereadores, informando que a próxima audiência será no dia vinte 

três de agosto, quando estarão presentes fazendo levantamento, reivindicando a respeito da 

reforma agrária. Falou que Placas é um município muito extenso e abandonado pelo Governo 

Federal no que diz respeito ao INCRA, mencionando que o Terra Legal foi extinto, dificultando 

cada vez mais a documentação de terra para o produtor, dificultando conseguir financiamento nas 

agencias bancárias. Falou que a CEPLAC não funciona, estando tudo parado no que diz respeito ao 

governo estadual e federal, parabenizando todas as entidades que participaram, como STR e 

Secretário de Meio Ambiente, sendo um evento muito bom e esperando colher bons frutos 

futuros para o produtor rural no que diz respeito a documentação, dizendo que o grande 

problema hoje é fundiário e buscando parceria para resolver dos Ministérios Público Estadual e 

Federal, acreditando que irão vencer mais essa batalha. Mencionou que mesmo em Altamira, deu 

suporte aos alunos do Ensino Médio com som, água e automóvel. Ressaltou que o Deputado 

Estadual lançou uma nota muito importante, mencionando que duas disciplinas (inglês e biologia) 

ainda não iniciaram e de agosto a outubro, contrato de sete professores irão vencer, 

preocupando-se com o que irá acontecer no quarto bimestre, pois os alunos pretendem ingressar 

em uma universidade e se esses contratos não forem viabilizados até o inicio de julho, as aulas vão 

paralisar, registrando a presença de representantes de alunos, que farão explanação a respeito, se 

autorizada a palavra pelos vereadores, e que buscam a união de forças para sanar o problema que 
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vem se arrastando. Mencionou que nos últimos dias tem andado bastante, como na Vicinal da 

Sessenta, recuperada pelo PDRSXingu, mas em virtude das fortes chuvas já se encontra com 

grandes problemas, até para o transporte escolar, necessitando de reparos, dizendo que o podem 

fazer é cobrar do Executivo e visitar a população. Informou ter estado na sexta-feira na 

Comunidade Ouro Verde e reforçou o convite da igreja católica. Informou ter iniciado no domingo 

competição com os garotos do Projeto Garoto Bom de Bola Nota Dez na Escola que abrangerá 

quase todo o município, com exceção dos garotos do Novo Paraíso, devido a distância, convidando 

a Vereadora Raimunda para se fazer presente no próximo dia dois quando a rodada será na 

comunidade Lote Dez, convidando todos presentes para participar. Informou que, segundo 

informação não oficial, a inauguração da praça será no próximo dia dois, sendo informado que 

será nos dias nove e dez, quando provavelmente o governador estará na cidade, sendo a 

oportunidade para os alunos do Ensino Médio marcar pequena reunião para viabilizar através de 

documentos as solicitações desses. Desejou a todos excelente dia e semana, e agradeceu. Em 

seguida foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou a Mesa Diretora, 

Vereadores, alunos do Ensino Médio e demais pessoas presentes. Lamentou perda de mais um 

integrante da família Sampaio, registrando condolências. Registou presença do professor Hadad 

em Santarém trazendo a esperança da educação, mencionando que estiveram presentes a 

Charliane, Marizete, Francisca e outras pessoas que foram em caravana para partilhar um pouco 

da angustia e descaso da educação que o país vem enfrentando. Aos alunos do Ensino Médio falou 

que não é só Placas, nem só o estado do Pará que vem sofrendo perdas na educação, mas todos 

os educadores e estudantes estão tendo perdas. Disse que a manifestação realizada foi um ato 

legitimo de quem quer reivindicar seus direitos e de quem pensa, porque temos no país um 

presidente que quer retalhar o direito de pensar, tirando do currículo filosofia, sociologia e outras 

disciplinas, pois são nessas ciências que permite refletir sobre os direitos e deveres, questionando 

como poderão refletir, conforme colocado pela Vereadora Raimunda sobre a ética, a respeito do 

que tem certeza que os alunos já fizeram trabalho, nas várias áreas, política, humana, religiosa e 

todas as outras. Disse que “não podemos se curvar, baixar a cabeça” quando um cidadão aborda 

sem o principio ético, pois o diálogo precisa acontecer do ponto de vista ético e do respeito, pois 

sem isso não dá para dialogar. Parabenizou os alunos do Ensino Médio, acreditando que 

posteriormente irão usar a tribuna para colocar a situação, mencionando ter estado na secretaria 

verificando a questão burocrática, quando conversou pessoalmente com a secretária e com a 

diretora pelo telefone, considerando que esta estava em Santarém, percebendo o tamanho do 

problema que está o Ensino Médio, a respeito do que já havia falado com o Presidente e segundo 

a diretora os professores estariam sendo chamados. Falou que o Ensino Médio, antes modular e 

hoje regular vem sofrendo com o problema de falta de profissionais, sendo mais de dez anos de 

descaso no ensino médio em Placas, o que também acontece nos outros municípios, mencionando 

que mediante o concurso chama os concursados, que não querem vir, considerando que a 12ª 

URE abrange vários municípios e ficam nos seus municípios. Mencionou que em Placas dois ou três 

foram aprovados e desses um já saiu do município por ter sido chamado. Falou que a educação 

nunca foi e não é prioridade, principalmente nesse governo, quando um Ministro, Vélez, que 

inclusive já saiu devido sua incompetência, diz que o brasileiro rouba no avião e que a educação é 

um abacaxi, discurso de alguém que não gosta de educação, ficando desanimado e desestimulado 

quando isso acontecesse, porém disse que é preciso ir a luta. Disse que parar uma BR não é fácil, 

parabenizando, mencionando que em 2017 participou de uma paralisação na BR, mas teve medo, 
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não aconselhando a fazer novamente, mas buscar outros meios, porque sabe o perigo que é parar 

uma rodovia federal, mas devemos ter coragem de nos arriscar. Falou que quando vê a juventude 

tomar posição mais que pessoas mais velhas fica triste, mas ao mesmo tempo alegre, porque 

sabem que terão uma sociedade comprometida com valores e com a educação. Mencionou que 

muitas vezes tem visto e acompanhado nas redes sociais, onde o espaço é democrático e que 

serve para comunicação entre as pessoas, mas não podemos perder a ética e a moral, dizendo que 

ao contrário da Vereadora Raimunda falou que não podemos se calar porque uma coisa é um 

cidadão comum que não tem nenhum conhecimento das suas palavras, outra coisa é um cidadão 

que ocupa espaço e representa um governo, falar de uma entidade, dizer que todos os 

componentes são mafiosos ou algo do tipo, é preciso checar a situação, porque acredita que o que 

ocorreu não foi à toa, mas planejado, saindo de uma pessoa do segundo escalão do governo, 

devendo repudiar essa ação, ressaltando não está comprometendo o governo, porque não é igual 

a essa pessoa que fala de toda a entidade, mas o Executivo tem que dá satisfação para essa Casa, 

se não for para os outros vereadores, mas irá perguntar, porque falou em rede social do 

Presidente desta Casa que é o “nosso presidente”. Enfatizou não está tomando dores de ninguém, 

todos têm sua ideologia partidária, sua agremiação política, mas é preciso ter ética e respeito. 

Disse que ética é a ciência que conduz o ser humano onde estiver, e quer respeito, falando em 

nome de todos por acreditar que trás o mesmo pensamento. Lembrou quando disse em uma 

reunião interna para a Prefeita que não aceitaria negociação é porque é a ética que trás consigo, 

mencionando que na negociação da feira abriu mão de indicar, ressaltando não ser contra quem 

indicou, pois as pessoas precisam, mas não quer. Falou que quando foi chamada para negociar 

secretarias não aceitou, pois seu trabalho é de vereadora e como tal, no momento que tiver que 

parabenizar fará como já fez, mas no momento que tiver que criticar, fará, e nesse momento, 

criticou porque acha que esse é o papel de vereador. Informou que na área da educação, só para o 

FUNDEB, em quatro meses entrou mais de oito milhões de reais e neste mês, que ainda não 

fechou já entrou mais de um milhão de reais. Disse que é preciso descobrir o recurso do FPM, pois 

tirando as emendas para praça, quadra, hospital e feira, a respeito do que parabenizou a gestora 

municipal e os Deputados, de acordo com áudios que foram divulgados em redes sociais falando 

de vereador. Disse que precisam se impor e para isso precisam ter moral o suficiente para dizer o 

que está acontecendo, pois assessor do Governo está humilhando nas redes sociais os vereadores, 

dizendo que vereador não tem moral para isso ou para aquilo, a respeito do que precisam dar 

resposta, dizendo não querer um centavo de governo, querendo fazer o seu papel, enquanto isso 

precisa punir os culpados. Disse respeitar o Executivo, nunca ter andado falando em redes sociais 

aquilo que não merece, da mesma forma as pessoas do Executivo precisam respeitar os 

vereadores, precisam entender que assim como o Executivo é o maior poder municipal, o 

Legislativo é o segundo maior e com esse pensamento podem entrar no dialogo e debate. Dizer 

que todos os vereadores são corruptos, que todos se vendem por isso ou aquilo, não aceita, 

repudiando, e gostaria que a Prefeita procurasse os Vereadores. Mencionou ter sido Secretária de 

Educação no município e desafia alguém a apresentar um processo enquanto foi secretária, 

fazendo qualquer coisa para tornar público e dizer o que aconteceu caso apresente. Disse que se 

preocupou em fazer concurso, por causa da perseguição política que os governos trazem quando 

assume. Desculpou-se, porem disse que não podem se calar diante do que vem acontecendo, pois 

é planejado e organizado e esta Casa tem que tomar um posicionamento, resposta, reunião, saber 

o que tem a dizer com relação a isso, porque se tem um maior é porque os outros são menores, e 
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agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Secretário de Administração e alunos 

do Ensino Médio. Agradeceu a Deus pela semana abençoada, de várias agendas, informando ter 

estado no final de semana na Vicinal Arrependido, agradecendo o Secretário de Infraestrutura que 

atendeu ao pedido da população daquela localidade que vem clamando por socorro, onde não 

passava o transporte escolar e a dificuldade de transportar a produção era muito grande. 

Informou ter estado no Lote Dez, na região do Novo Paraíso e na Vicinal Poeirinha. Parabenizou a 

igreja Assembleia de Deus pela bela festa realizada no sábado em comemoração ao primeiro ano 

da Banda de Percussão Cântico de Miriã, onde participou, ressaltando que sempre que pode vai a 

igreja agradecer pelas bênçãos, pelo dom da vida e pela saúde, agradecendo os coordenadores da 

banda e em nome da servidora desta Casa, Sra. Marcia, componente da banda, pelas belas 

apresentações. Lembrou ter cobrado na semana passada, na tribuna, parabenizando os alunos 

pela iniciativa em manifestar a insatisfação e abandono pelo Estado. Falou que o seu pedido é que 

o governador olhe pelo município e resolva esse problema antes do dia em que virá na cidade, 

caso contrário sugeriu aos alunos que se organizem e façam-no passar vergonha, devendo 

primeiro contratar professores para entrar em nossa casa de peito aberto, pois se chegar sem 

contratar professores irá passar constrangimento, porque se os alunos tiveram coragem de fechar 

uma BR terão coragem para chegar em um evento manifestando sua indignação e abandono do 

Estado ao Ensino Médio, que precisam seja solucionado o mais rápido possível. Referiu sobre o 

trabalho da Polícia Militar no município, mencionando que tem visto dia após dia, a policia 

fazendo rondas nas duas entradas da cidade, o que presenciou por várias vezes, testemunhando 

do trabalho que está sendo feito, das barreiras, mas, mais que isso querem ter notícia de um 

roubo desvendado pela Polícia Militar de Placas, de um assassinato desvendado pelo Polícia Civil, 

de algo que tenha resolvido, de processos que tem engavetado, que prendeu bandido, desvendou 

tráfico de drogas, que tem aumentado a cada dia, manifestando preocupação, pois mesmo o 

trabalho feito pelos meios sociais, pelas igrejas e escolas não tem sido suficiente para combater o 

tráfico e uso de drogas em nosso município e precisamos de polícia ativa que passe segurança 

para os munícipes, que possam olhar para a polícia militar e dizer que tem uma polícia efetiva no 

município e não só de fachada. Lembrou no ano passado ter usado essa tribuna para fazer essas 

cobranças, esperando que chegue ao conhecimento da polícia, pois são “funcionários nossos” e 

não temos que deixar de cobrar porque somos a voz do povo, dos munícipes nesta Casa. Espera 

que a polícia possa atuar e deixar de ser guarda costa de policiais quando em caminhadas nos 

finais de tarde. Pediu ao Secretário de Infraestrutura que em um final de semana faça o ramal do 

Sítio Castanheira, onde há vários moradores e é caminho do transporte escolar. Compartilhou de 

boa parte do pronunciamento da Vereadora Edna, no que diz respeito a ética e a moral, dizendo 

que como vereadores têm que ter ética a dirigir-se a qualquer funcionário público, quando se 

refere ao trabalho de um secretário ou a pessoa do Poder Executivo. Disse que funcionário pago 

pela Prefeita não pode andar falando o que acha e pensa de vereador aos quatro cantos do 

município, ressaltando ter enviado mensagem a Prefeita Municipal relatando as várias situações 

que esta Casa tem passado. Falou que uma vez que posta algo em rede social deve estar 

preparado para receber criticas dos munícipes e elogios daqueles que estão satisfeitos e a critica 

daqueles que veem como algo não positivo, devendo estar preparado para isso, o que tem 

ocorrido muito em redes sociais, porém disse que quando tal situação parte de uma pessoa direta 

da Prefeita, seja de que área for, deve se tratar de forma diferente, pois se trata de um funcionário 
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dirigindo-se para um vereador, e quando chama esta Casa de corrupta está generalizando, 

dizendo que todos são coniventes. Enfatizou ser base dessa gestão, mas não é otário e não está 

aqui por acaso, o respeito precisa existir e assim como a Vereadora Edna, também pediu uma 

satisfação por parte do Executivo ou da Secretaria a qual o funcionário é subordinado, pois precisa 

ter ética e moral, pois não irão subir em tribuna e dizer que acha que um operador ou secretário é 

ladrão só porque não gosta, devendo haver respeito, exigindo como cidadão placaense, morador 

desse município e que tem contribuído para o desenvolvimento e crescimento desse lugar, 

dizendo que muito tem para se fazer, mas muito tem sido feito, pois tudo que aconteceu no 

município teve contribuição do legislativo que tem sido parceiro da Prefeita Municipal, dizendo 

que por onde tem andado não tem visto Prefeito com câmara tão aliada como neste município de 

Placas, porque quando a Câmara não anda alinhada com a gestão Municipal é porque esta não 

tem andado certa. Falou que para o governo começar a desandar basta formar uma bancada com 

seis vereadores de oposição e tem sido base porque o governo tem contribuído com o município e 

precisa e tenta contribuir com esse momento, porque exerce o mandato e tem obrigação com o 

povo, pedindo a Prefeita nota de esclarecimento ou satisfação a respeito do fato ocorrido. Assim 

como a Vereadora Edna fez desafio, mencionando ter passado quatro anos à frente do Gabinete 

do Prefeito, tendo contato com todas as secretarias e com o ordenador de despesas e muito se 

falava que teve enriquecimento ilícito, de roubo, fazendo desafio, se responde a qualquer 

processo pelo período que ali passou, que divulgue nas redes sociais, pois tem sua vida limpa, 

nunca foi chamado em Delegacia para prestar esclarecimentos e nem mesmo como testemunha 

de roubo de galinha. Falou que a falácia quando se torna muito repetitiva acaba se tornando 

realidade aos ouvidos daqueles que ouvem. Disse que não é desabafo, mas realidade. Ressaltou 

que após será ouvido os alunos do Ensino médio, dizendo que a causa destes, também é dos 

vereadores. Desejou uma excelente semana a todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a 

tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Repetiu cobranças feitas desde o ano de 2017, 2018 e neste ano, situação que se tivesse sido 

atendida talvez não precisasse estar fazendo a mesma cobrança, culpando em parte o Poder 

Legislativo por estar repetindo a cobrança, a respeito de máquinas alugadas. Falou que no ano de 

2017 quando um trator, hoje parado na garagem, foi colocado em cima de caminhão para ser 

levado para Itaituba, convidou alguns vereadores para que não deixassem levá-lo, citando na 

época que seria uma forma de lavar dinheiro, situação de ratificou, mencionando ter visto 

orçamento de valores pagos acima de trezentos mil reais e ainda restava pagar mais de duzentos e 

noventa mil reais, referente ao conserto dessa máquina que ficou em mais de seiscentos mil reais, 

quando o valor comercial é de cento e oitenta a duzentos mil reais, não vendo fundamento no 

valor pago pelo conserto. Mencionou que a patrol que também foi levada para conserto está 

parada, pois não aguenta trabalhar, assim como a carregadeira, que segundo o secretário também 

está com problema, tendo sido gasto mais de um milhão e nenhuma está funcionando, sendo 

duas carregadeiras, uma está na garagem sendo feito o motor e a outra está em oficina em Uruará 

e sem previsão do dia que retorna ao município. Disse ter ido na sexta-feira a Uruará falar com a 

Promotora, mas estava de saída, devendo retornar àquela cidade nesta terça-feira para pedir 

informações sobre quais providências deverá tomar, providência que deveria ser tomada 

enquanto Câmara, enfatizando não ser contra alugar máquinas, mas contra máquinas que não 

trabalham, ressaltando que máquinas estão paradas devido a falta de combustível. Enfatizou que 

o trabalho na Vicinal Cinquenta e nove parou devido a falta de combustível, mencionando ter 
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saído vinte cinco mil litros de diesel através do PDRSXingu, não tendo vinte quilômetros feito, 

podendo ter sido gasto em outra vicinal, mas não justifica máquinas alugadas, paradas. Lembrou 

que anteriormente falou em colocar fogo em máquinas paradas, pois quando precisou de máquina 

teve que pagar para fazer o serviço. Mencionou que na vicinal Duzentos e trinta e cinco tem uma 

ponte, onde não passa nem moto e há mais de noventa dias falou com o secretário, o qual viu a 

situação, mas a Prefeitura não tem máquina, tendo conversado com morador da vicinal que tem 

um trator e propôs que a Prefeitura arrumasse cem litros de óleo para puxar madeira para ponte e 

não pode arrumar, questionando se terá que pagar para abastecer a máquina para atender a 

necessidade dos moradores ou estes terão que pagar, como aconteceu quando as máquinas da 

Prefeitura trabalharam. Disse que não precisa de máquina alugada, porque quando precisa de 

máquina da Prefeitura, tem que pagar, enquanto tem máquinas alugadas paradas. Falou que 

desde 2017 tem feito essa cobrança, 2018 também cobrou e chegando a metade do ano de 2019 e 

continua cobrando e máquinas alugadas continuam paradas. Destacou a situação de caminhão, 

que em dois dias que esteve em vicinal trabalhando o mecânico foi cinco vezes para algum 

conserto para aguentar trabalhar, dizendo que com o dinheiro que paga essas máquinas que ficam 

paradas que coloque combustível nas da prefeitura. Lembrou que no último dia seis fez essa 

mesma cobrança e o Vereador Marcione questionou, dizendo que cada um fala o que quer e ouve 

o que não quer, como ouviu o que não queria quando mencionou a respeito de máquinas paradas 

e este disse ser base do governo, ressaltando ter ajudado a prefeita e gostaria de estar elogiando, 

mencionando ter vergonha de entrar na vicinal Cinquenta e oito, onde entra, mas não pode falar 

bem da gestão, citando que no último final de semana esteve na localidade e em três lugares 

precisou descer e empurrar a moto, mencionando que a Vicinal Duzentos e trinta e cinco norte 

está da mesma forma, na Cinquenta e nove falou que a partir dos vinte quilômetros é difícil andar, 

o que só está sendo possível porque moradores pagaram para arrumar, Duzentos e trinta e cinco 

sul encontra-se na mesma situação, tendo entrado máquina, feito as ladeiras, mas neste mandato 

não entrou maquina para fazer um serviço de qualidade, fundo da Vicinal São Paulo ainda não 

entrou máquina para fazer serviço de qualidade, no Planalto os moradores tem cobrado. Disse que 

não é possível fazer o serviço todo de uma única vez, mas se não é possível atender, que possam 

tirar as máquinas alugadas, que colaborem com a situação, questionando a razão de máquinas 

permanecerem alugadas se não trabalham. Mencionou ter conversado com pessoas do 

Cachoeirinha, onde escola molha mais dentro do que fora quando chove e não tem banheiro, 

localidade onde teve dez votos e não pode falar bem da Prefeita naquele local. Disse que citou o 

nome do vereador porque foi citado por este, não querendo ofende-lo, falou de compromissos 

políticos, particulares, não sabendo até onde quis denegrir sua imagem, afirmando não ter 

compromissos, trabalhou para ajudar eleger, gostaria de falar bem, mas não pode. Destacou sua 

indignação com coisas que vem acontecendo, dizendo não concordar com algumas situações, não 

podendo entrar na maioria das vicinais e falar bem da Prefeita, ao contrário do Vereador Marcione 

que teve várias situações atendidas, enquanto que na Cinquenta e nove onde tem atuação, 

gostaria de elogiar a Prefeita pelo serviço de qualidade, dizendo que até onde foi feito o serviço 

está bom, mas a informação que tem é que essa vicinal não será feita até o final, pedindo que o 

Secretário avise se as máquinas forem sair sem atender a todos moradores, que não tire 

escondido como de outra vez. Pediu que após a sessão possam verificar a situação das máquinas 

alugadas, pois tem sido cobrado pela população, razão porque também cobra, pois são pagas com 

dinheiro público e praticamente ninguém está sendo beneficiado com o trabalho das mesmas, e 
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agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre audiência ocorrida na quinta-feira em Altamira, 

onde esteve juntamente com outros vereadores e puderam levantar questões sobre reforma e 

questões fundiárias neste município, ficando marcada outra reunião para o mês de agosto, 

quando será criada uma comissão para trabalhar nos municípios de influencia do PDRSXingu no 

sentido de resolver os problemas fundiários. Falou que reuniões, eventos são sempre feitos, mas 

quando parte para a prática a morosidade é grande, dizendo que se tudo coubesse no papel seria 

fácil, mas não é assim que funciona, mas assim que se dá o pontapé inicial, tendo sido citado sobre 

situações do PDRS Castanheira, vicinal Pulu, questionando se vai esperar morrer mais gente para 

se resolver, questionando porque não chama os proprietários e as pessoas para procurar resolver 

a situação, dizendo ter muita terra para trabalhar, mas sempre fica no papel, quando precisam de 

uma solução. Falou que que somente será resolvido problemas fundiários, de manejo, de 

madeireiras, quando puder regularizar as terras no município. Mencionou ter permanecido em 

Altamira, indo ao INCRA na sexta-feira, cuja responsável é a senhora Laura, lamentando pelo que 

lhe passou, que está administrando um grande órgão, porém sem poder resolver nada, pois tudo 

está parado, mencionando que o Terra Legal foi extinto, retornando todos os processos para o 

Incra, mas está tudo parado porque não sabe como será feito, ficando todos à mercê, porque o 

IBAMA vem em cima, as mortes acontecem, os problemas fundiários acontecem porque os 

moradores não tem documento de suas terras, tendo a diretora do INCRA conhecimento e 

colocado que tudo será resolvido a partir do mês de junho, esperando, porque não adianta fazer 

reunião e não ter solução, pois o município para crescer precisa financiar o produtor, 

regulamentar projetos de manejo para que as serrarias possam funcionar normalmente e gerar 

emprego, o que não está acontecendo porque esbarra na burocracia governamental, precisando 

acabar com a burocracia para que o município ande com suas próprias pernas. Falou que somos 

um povo trabalhador, mas não tem condições de seguir corretamente porque não é dado 

condições, porque tem uma propriedade, mas como não tem documentação não consegue um 

financiamento, ressaltando que o Ministério Público já deu parecer favorável para desbloqueio há 

mais de ano e não acontece, ficando esperando a boa vontade das pessoas para que melhore para 

todos agricultores no município. Referindo-se a respeito da situação dos professores do Ensino 

Médio disse ter levado ao conhecimento da promotora, mostrando o movimento que estava 

sendo realizado pelos alunos em Placas, parabenizando e manifestado que colocaria em pauta 

para cobrar a solução, tendo mencionado que na época em que esteve em nosso município estava 

acontecendo a mesma situação, quando da reunião do SEI. Agradeceu a presença dos alunos, 

presente à sessão, dizendo que estão nesta Casa porque acreditam nesses vereadores. Disse que 

não adianta criticar o Governo do Estado porque há três ou quatro governos já havia esse 

problema, precisando de modelo de governo que funcione para que a todo ano não repita essa 

cobrança. Disse que a situação ocorre não só em nosso município, mas em todo o Estado, 

manifestando solidariedade, inclusive para fechar a BR, porém pediu que mediante a presença do 

governador, mesmo que a situação não tenha sido resolvida que sejamos responsáveis, não 

fazendo crítica destrutiva, mas construtivas e cobranças, porque é direito de todos fazer as 

reivindicações com decência e ordem, porque não podemos, seja qual for a autoridade que venha 

a este município, receber com pedra ou ovo, pois não precisamos só neste momento, existindo 

vários problemas que precisam ser solucionados e precisamos de parceiros que ajude. Registrou 

sentimentos à família do Sampaio pela perca de um filho. Falou que a justiça precisa ser feita, 
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dizendo que Placas está virando um antro de morte, onde mata-se e não se tem solução, 

mencionando que recentemente ocorreu uma chacina em Belém e sete já foram presos, enquanto 

que aqui em Placas os crimes não tem solução, pedindo mais apoio para a Polícia Militar, 

mencionando que não é papel da Polícia Militar, de investigação, sendo da polícia Civil, fazendo-se 

necessário dar solução a situação. Referiu que outro fator que contribui para a situação é a 

Iluminação pública, mencionando que em breve haverá audiência para tratar do assunto. Referiu 

ainda sobre limpeza e empiçarramento das ruas da cidade, dizendo que enquanto não for 

realizado esse trabalho a população continuará jogando lixo na rua. Mencionou ter ocorrido 

mobilização nacional, dizendo que o presidente não detém todo o poder, pois depende do 

parlamento, havendo muitas forças contrárias que não quer que acabe a corrupção, a máfia, pois 

isso vem sustentando muita gente, ressaltando que algumas atitudes esse governo tem tomado, 

que talvez esteja pecando em outras, mas muita coisa tem feito para que acabe, mas precisa ter 

força para resolver os problemas. Parabenizou a Banda Cântico de Mirã pela comemoração de um 

ano, ocorrida no final de semana. Registrou ter participado de evento da Igreja Adventista 

ocorrido no domingo, na escola Almirzinho, com café da manhã e caminhada, parabenizando, pois 

igrejas estão trazendo melhorias para a população do município. Falou que precisamos tomar um 

norte, observando as mídias, sendo necessário dar o respeito ao Poder Legislativo, pois o seu 

direito começa onde termina o do outro e querem que assim seja, e agradeceu. A seguir passou o 

Senhor Presidente Vereador Gilberto Matias Rodrigues a presidência ao Vice-Presidente e foi a 

tribuna, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença dos 

Secretários municipais de Educação e de Administração. Ressaltou ter tido uma semana bastante 

corrida, quando na segunda após a sessão foi a Santarém, retornando, foi a Altamira, juntamente 

com Vereadores e na sexta-feira pela manhã reuniu na Comunidade Aparecida com o Senhor João 

e Carequinha e após esteve na Vicinal Goianos acompanhando trabalho para dar acesso aos 

moradores para que pudessem retirar gado e pagar parcelas de financiamento. Mencionou ter 

entrado em contato com a Prefeita Municipal dias atrás que garantiu enviar retroescavadeira para 

fazer o serviço, porém disse que não tinha combustível, sendo providenciado combustível, que 

inclusive sobrou e os moradores pediram que se tiver uma patrol desocupada em um final de 

semana que possa ser deslocada para concluir o serviço naquela vicinal, onde não conseguia rodar 

veículos, mencionando que uma F4000 levou três dias para sair da vicinal carregada de gado. Disse 

ter sido feto uma ponte muito boa e os moradores estão querendo passar patrol na estrada para 

fazer a inauguração da ponte, acreditando que da forma que ficou o serviço feito com a retro não 

gastará três dias de serviço de patrol para concluí-la. Lamentou situação ocorrida na vicinal Dez 

sul, quando vários moradores trabalharam cavando e aterrando buracos porque estão devendo 

parcelas de financiamento e não estão conseguindo tirar o gado para vender e pagar o banco, o 

que acarreta juros e constrangimento de não poder tirar o que produz na vicinal, pedindo que a 

Prefeita Municipal coloque máquina para garantir o acesso àquela vicinal, onde há trechos que só 

roda de moto, mas acredita que as coisas vão andar. Falou que esta Casa tem feito seu papel 

cobrando, o que faz até quando parabeniza, sendo este o papel do vereador. Informou que o 

Hospital Rodrigues Landim estará no município no período de três a sete e de nove a quatorze de 

junho para atendimento visual, tendo sido solicitado o espaço, pedindo a compreensão dos 

senhores por ter cedido o espaço da Câmara Municipal, disponibilizando apoio em alimentação e 

deverá combinar com o Secretário de saúde e Prefeita Municipal outro apoio, informando que 

será oferecido cirurgias, a respeito do que irão conversar para que os vereadores ajudem na 
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divulgação. Agradeceu o convite dos Vereadores Evaldo e José Sandeney, informando que não 

poderá participar de evento no próximo dia primeiro na Comunidade Ouro Verde, considerando 

que haverá festa de aniversário de uma criança e também estará comemorando seu aniversário 

que acontecerá na mesma data. Referindo sobre conversas em rede social falou que quem tem 

boca fala o que quer, mas chega a um limite que precisa tomar providências, mencionando ter 

sido falado que o “Presidente da Câmara é o maior mafioso que existe dentro da Câmara”, 

subtendendo que os demais vereadores também são. Mencionou que em outro áudio postado diz 

que “se faz de santinho, mas o chifre é maior do que o do diabo”. Disse ser a segunda vez que 

“esse cidadão” lhe provoca, fala besteira a respeito de sua pessoa, porém da outra vez falou de 

boca, de modo que não poderia provar, mas chegando a terceira vez disse que tomará as 

providências cabíveis. Disse que não sabe quais serão as atitudes dos Senhores, conforme 

colocado, de cobrar atitude da Prefeita, porém disse que tendo sido o mais citado, sendo motivo 

de chacota em grupo, terá que provar se sua esposa realmente lhe colocou chifre e que máfia 

pertence em Placas, porque chegou em Placas com dez anos de idade e sempre trabalhou, não 

dependendo de ninguém para viver. Falou que outra citação desse senhor foi que em dois anos de 

mandato vereador trocou de carro três vezes, ressaltando que trocou apenas uma, assim como o 

vereador Marcione. Disse ser uma situação complicada, a respeito da qual irá tomar as medidas 

cabíveis e enquanto Câmara, a decisão será tomada em conjunto com os vereadores, mas como 

foi mais citado irá tomar as suas providencias, dizendo ser um cidadão de bem, que não anda 

destratando ninguém nesse município, lembrando que na gestão anterior era oposição, mas 

sempre respeitou aos titulares dos cargos, cobrava na tribuna, mas tratava com respeito, exigindo 

respeito, pois está virando baderna. Disse que um funcionário defender a Prefeita está fazendo 

sua obrigação, pois está usufruindo de cargo de confiança, da mesma forma que seus funcionários 

o defenderão se alguém falar contra si, porém disse que defender é diferente de denegrir a 

imagem de onze vereadores, mencionando que no grupo que falou os vereadores não fazem parte 

e não havia ninguém postando nada para denegrir a imagem de outros, acompanhando todos os 

áudios, não tendo nenhum vereador postado alguma coisa, pois se assim o tivesse feito teria 

razão, pois seria troco, mas ninguém falou nada, ressaltando que falaram a respeito do assunto, 

mas no grupo de watsApp da Câmara, mas no grupo da região ninguém postou nada, 

parabenizando a todos, mencionando que em cinco áudios foi citado o “amigo do cumpade”, 

dizendo ser o único que tem um compadre nessa Casa, porém disse que cada um faz o que quer 

da vida, sabendo o que quer da sua independente de política, pois tem sua vida montada, sabe o 

que quer, saindo dessa Casa, assim como outros que andam de cabeça erguida, quer ser mais um, 

respeitar e ser respeitado. Disse ser complicado fazer esse tipo de acusação se não tem como 

provar. Mencionou que o Governador deverá vir ao município entre oito e dez de junho para 

inaugurar a frente da cidade, assinar o asfalto na cidade e liberação de recurso para a escola 

Tancredo Neves. Lembrou ter pedido a liberação de recurso para fazer a obra do outro lado da 

cidade, não sabendo se também será liberado nesse momento, quando deverá passar no máximo 

duas horas no município, pois fará o percurso de Jacareacanga até Altamira em três dias. Referiu 

sobre a situação dos professores do Estado, tendo ligado para o Secretário de Educação Marcelo 

Leal para que resolvesse a situação do Ensino Médio para que seja permanente, mencionando que 

essa situação já vem se arrastando a muitos anos, esperando que se resolva para que os alunos 

tenham mais confiança, esperando que tudo dê certo, e agradeceu, retornando a presidência. 

Após o vereador Denilson sugeriu que a comissão de alunos encaminhe oficio a Comissão de 
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Educação com as demandas para que juntos possam elaborar documentos e apresentar juntos. 

Após, conforme solicitado e autorizado pelos senhores vereadores concedeu o Senhor Presidente 

a palavra na tribuna ao Senhor Luiz Henrique Teixeira Pinto, representante do Ensino Médio. Este, 

agradeceu a oportunidade do Ensino Médio usar esse espaço. Cumprimentou colegas, dizendo do 

desejo de trazer todos os alunos o que não foi possível por ser um dia letivo e não tiveram a 

liberação pela direção da escola. Disse que vieram para apresentar as demandas deste ano, o que 

já é recorrente de anos anteriores e continuou: “quem somos? Somos futuros prefeitos, futuros 

vereadores, futuros advogados, na verdade não somos ninguém, não somos nada sem estudo e 

sem uma educação de qualidade, educação essa que não está sendo promovida pelo Governo do 

Estado, não por falta de esforço da direção ou por falta de interesse dos alunos, mas por uma 

irresponsabilidade, por uma injustiça que está sendo acometida a nós”. Disse ser preocupação não 

só dos alunos, mas da comunidade escolar de como se desenrolará o ano letivo, principalmente 

para os alunos do terceiro ano, que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio e terão 

oportunidade de ingressar em uma universidade federal, que poderá ser cessada se o Governo do 

Estado não exercer seu papel fundamental, garantindo os professores, pois é interesse dos alunos 

estudar. Disse que muitas vezes foram humilhados, chamados de vagabundos quando decidiram 

se manifestar, sendo triste, mas fica feliz por perceber o apoio não só da população, mas dessa 

Casa de Leis, da Diretora, que não pode fazer muito, mas faz o que pode. Agradeceu o apoio da 

Prefeitura que tem ajudado na mediação junto ao governo do Estado, lamentando porque não 

tem obtido resposta. Falou que desde o inicio do ano letivo alunos vão para a escola, às vezes para 

assistir apenas uma ou duas aulas de quarenta e cinco minutos, pedindo aos vereadores que se 

coloquem no lugar dos alunos, ressaltando que no ano anterior o vereador Denilson teve um filho 

no ensino médio e os demais tem filhos ainda pequenos que em anos estarão ingressando no 

Ensino Médio. Disse que quando estava na oitava série não se preocupava com o Ensino médio, 

citando que quando estes foram lhes chamar para apoiar na paralisação tendo sido um dos que 

criticou e hoje vê que estava errado, se tivesse ajudado talvez o problema tivesse sido sanado, 

mas ao invés disso entra e sai governo e o problema não tem solução. Falou aos vereadores que 

devem apoiá-los, pois são o futuro deste país, pois estão cobrando apenas uma educação de 

qualidade, que é direito, o ano letivo já está totalmente prejudicado, dizendo ser fácil contar os 

professores que tem, porque se for falar dos que não tem, não consegue se quer lembrar, 

mencionando que desde o inicio do ano pouquíssimos professores estão dando aulas, informando 

as disciplinas e turmas que estão faltando, sendo: Sociologia, 140h, todas as turmas manhã, tarde 

e noite; Química, 185h, todas as turmas manhã, tarde e noite; Inglês, 140h, todas as turmas 

manhã, tarde e noite; Artes, 50h turmas 1º ano, manhã, tarde e noite; Matemática, 75h, manhã, 

tarde e noite; Matemática financeira, 45h, manha, tarde e noite; Língua portuguesa, 22h; e Língua 

portuguesa II, 15h. Pediu aos vereadores ajuda para que consigam essa vitória para o município, 

vitória que não é só dos alunos, dizendo que sem educação básica irá faltar no futuro, observando 

que está faltando no presente. Disse que estão com plano de marcar reunião com os vereadores 

para a presente data para que possam fazer encaminhamentos ao governo do Estado, já que pela 

URE nada se resolve, já tendo sido encaminhado vários ofícios, inclusive ao Ministério Público, o 

qual deverá se manifestar em quinze dias, enquanto que a 12ª regional não se posiciona a 

respeito. Falou que o planejamento era ir ao encontro do Governador, a respeito do que devem 

debater na reunião, porque se for realizado o processo seletivo só sairá em agosto e se aprovado 

tem prazo de sessenta dias para dizer se aceita, fazer os exames e se apresentar no local de 
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ensino, o que acarretaria em perca maior, pois teria que estender o ano letivo até fevereiro ou 

março do ano seguinte, causando prejuízos aos alunos no ingresso em universidades seja federal 

ou particular, cujas aulas iniciam em fevereiro, de modo que perderiam mais um ano por 

incompetência do governo estadual. Falou que a decisão de paralisar foi rápida, talvez por isso a 

desorganização, mas funcionou, pois chamaram atenção. Disse que foram criticados, chamados de 

vagabundos por estarem exigindo um direito simples, que é educação, que não custaria nada ao 

governo do estado se atentar, não só essa gestão como as anteriores. Pediu apoio dos vereadores 

e demais pessoas presentes, dizendo que muitos os enxergam como vândalos e bandidos por 

estarem se manifestando no meio da rua, dizendo terem sido xingados e humilhados. Disse que 

seja exaurido do município para que os demais alunos ao chegar ao ensino médio não passem por 

esse mesmo problema que os alunos atualmente passa. Disse que a luta não é só dos alunos, mas 

dos vereadores e da sociedade e precisam de apoio e compreensão dos vereadores e placaense, 

pois estão exigindo respeito e uma educação de qualidade que o Estado deveria prestar. Falou que 

não querem se tornar profissionais de má qualidade, mas uma educação, que pela Constituição é 

um direito básico, está se tornando um privilégio, assim como para outros municípios do Estado 

do Pará. Falou que se para as autoridades a educação não for prioridade, a sociedade está 

impedida de evoluir, prosperar, pois o estado público de direito e a máquina pública não vai 

funcionar sem uma educação de qualidade, que deve ser prestada tanto aos ricos e pobres, justa e 

igual para todos para que possam chegar ao ENEM e concorrer igual com os outros, da mesma 

forma e com a mesma quantidade de conhecimento. Pediu apoio para encaminhar pedidos e 

demandas a Belém, pedindo que os vereadores se juntem a comissão eleita, não fazendo parte 

muitos pais, mas planejando fazer reunião, convidar os pais e dizer o que estão precisando, o que 

fizeram à sociedade e muitos não entenderam, convidando vereadores para participar da reunião, 

ressaltando ter o apoio da grande maioria da sociedade, querendo apoio para ir comissão a Belém, 

pois Itaituba não resolve, já tendo sido encaminhado vários ofícios e não resolve, e agradeceu. 

Após, o Senhor Presidente em exercício parabenizou todos os alunos por estarem buscando seus 

direitos, situação que vem se repetindo há vários anos. Após a sessão se reunirão, vereadores e 

Comissão de Educação para fazer encaminhamentos, colocando-se a disposição, assim como 

acredita podem contar com o apoio dos demais vereadores, esperando que o governo do Estado 

cumpra seu papel na contratação de professores para o ensino médio no município. Após passou a 

Ordem do dia, passando a apreciação do Requerimento nº 021/2019, de proposição do Vereador 

Werles Santos Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Administração 

providencias para instalação de energia elétrica, manutenção e outros reparos no Cemitério 

Municipal, localizado na Travessa da Saudade, km 240, nesta cidade. O Relator da Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável a tramitação da matéria. Colocado em 

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

Vereador Werles Santos Silva defendeu na tribuna o requerimento nº 021/2019. Colocado em 

discussão. O Vereador Denilson propôs emenda para construção de capela no local. Colocado em 

votação. Aprovado 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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