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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos vinte quatro dias do mês de junho 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 ouvir o Sr. Renato Perussato, 

apresentação e encaminhamento para CCJ de Projeto de Lei, apreciação em segundo turno de 

projeto de Lei, apreciação de 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 Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB. A hora regimental o Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentou vereadores e pessoas presentes, ressaltando 

ser a última sessão ordinária desse primeiro semestre, desejando boas vindas a todas as pessoas 

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

concedendo-a ao Vereador José Sandeney Marques Monteiro. Este cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes à última Sessão Ordinária nesse primeiro semestre, porém enfatizou que os 

trabalhos continuam nos bastidores para melhorias para a população. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade. Falou da satisfação de estar finalizando o primeiro semestre com pontos positivos 

no que diz respeito as ações dos vereadores e vereança, o trabalho do dia a dia que não é muito 

fácil, mas cansativo, considerando gostar muito do esporte e lazer e jogos acontecem nos finais de 

semana, mas confiante de que irá tirar o mandato com saúde. Mencionou ter estado na Vicinal 

Macanã, onde equipe da Infraestrutura esteve trabalhando, agradecendo pelo serviço realizado 

apenas por uma patrol, carregadeira e caçamba. Agradeceu ainda a equipe das roçadeiras que 

estiveram na Vila realizando alguns trabalhos. Referiu ter participado de vários festivais juninos, 

participando na sexta-feira na AAP, do festival da Quadrilha Chico Tripa, tendo sido um excelente 

evento, parabenizando a Vereadora Raimunda pela programação realizada no Lote Dez com 

quadrilhas, futebol, festa dançante e concurso de mis caipira, fazendo o máximo para se fazer 

presente, desculpando-se com o Vereador Evaldo por não ter participado da festa na comunidade 

Novo Paraíso. Referiu sobre o campeonato da escola Garoto Bom de Bola, cuja quinta rodada 

aconteceu no final de semana no Macanã com a participação de mais de duzentas crianças e 

adolescentes, onde esteve, depois de ter passado na Vila Bela Vista, agradecendo. Falou que até 

retornarem no mês de agosto terão feito muitos trabalhos. Informou que a Prefeita está 

viabilizando duzentos mil reais para pavimentação das vias da cidade e estradas vicinais. 

Mencionou que a Vicinal Cinquenta e nove está praticamente finalizada, tenso sido realizado um 

excelente trabalho. Disse que nesse período de verão a infraestrutura será de grande importância 

para este governo. Agradeceu a todas as pessoas que tem acompanhado os trabalhos. Disse que 

continuarão firmes buscando melhorias para a população. Desejou uma excelente semana a 

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

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre a semana de trabalho e visitas no 

município, como na Vila Bela Vista, mencionando que mesmo no feriado a equipe da 

Infraestrutura não parou, parabenizando pelo empenho e trabalho, ressaltando ter sido 

empiçarrado alguns pontos críticos naquela localidade, parabenizando o Vereador Vilmar que 

constantemente tem cobrado esse trabalho. Mencionou ter estado, juntamente com o Vereador 
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Werles, na Vila Lote Dez acompanhando as quadrilhas, onde a Prefeita também esteve presente, 

parabenizando toda organização e equipes de quadrilhas que participaram do evento, 

desculpando-se com o Vereador Evaldo por não ter podido participar na Vila Novo Paraíso devido 

a programação na Vicinal São Paulo, onde passou o dia, tendo recebido algumas cobranças que 

repassará ao Secretário de Infraestrutura, destacando a situação de uma ponte que caiu e os 

moradores estão com dificuldades para chegar as suas residências, dizendo está na hora de 

resolver a situação, que, segundo os moradores, um trator de esteira resolveria a situação. 

Informou que no próximo dia vinte sete acontecerá a festa junina na Casa Familiar Rural, 

convidando a todos para estarem presentes. Ressaltou está sendo realizada a semana do Plano 

Diretor ao longo do município, dizendo da importância da participação popular, assim como do 

Legislativo para que possam apontar as maiores dificuldades do município e buscar solução ao 

longo dos anos. Mencionou que a partir de hoje irá cobrar a realização de concurso público no 

município, tendo o último sido realizado no ano de 2007 e o pessoal que trabalha contratado são 

demitidos no meio e final do ano e o concurso dará mais segurança e estabilidade aos 

trabalhadores. Mencionou está iniciando o período de recesso no mês de julho, mas o trabalho 

não para, desejando bom recesso a todos e uma ótima semana, e agradeceu a oportunidade. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela semana abençoada e com saúde e mais uma semana de 

trabalho no interior deste município e Vilas colhendo as problemáticas e buscando soluções. 

Mencionou ter estado na Vicinal dos Goianos e no Lama, sendo que nesta há requerimento 

solicitando que seja recuperada a estrada vicinal, cuja situação está difícil, ressaltando está incluso 

no programa da Norte Energia e o município está concluindo a sua parte, mas depende dos onze 

municípios prestarem contas para liberar a outra cota de combustível. Disse ter falado ao 

secretário que não irá esperar essa liberação porque o povo precisa de estrada com urgência e 

está confiante que nesse período de recesso possam ser recuperadas aquelas duas vicinais, 

mencionando que fará reunião e firmará compromisso com aquele povo que tem acreditado e 

confiado no seu trabalho como representante daquela região. Mencionou ter estado na Vicinal 

poeirinha, registrando seus sentimentos a família Vicente pelo falecimento da Sra. Maria Elza. 

Agradeceu a Vereadora Raimunda pelo convite para festa, onde participou. Ressaltou ser 

momento de agradecimento por estarem rompendo o primeiro semestre, com vários 

requerimentos aprovados, ressaltando que esse período não é de férias, mas quando estarão 

visitando o interior, reunindo e conversando com as comunidades para que possam levar 

benefícios para melhor qualidade de vida dos munícipes, assim como os que residem em vilas e na 

cidade. Agradeceu a Prefeita Municipal pela parceria para refazer a ligação entre as vicinais do 

Lama e Goianos, tendo levado o combustível e morador cedeu a máquina e o serviço deverá ser 

feito. Mencionou ter cobrado do Secretário de Infraestrutura a recuperação do Elmo, cujo 

Requerimento seu foi aprovado, cobrando para que no período dos próximos quinze dias seja 

feito, manifestando preocupação quando vê as máquinas se afastando da sede do município, 

enquanto que um trecho de oito quilômetros de estrada vicinal fica sem ser recuperado, quando 

há famílias naquela vicinal que precisam ser atendidas, dizendo do compromisso de honrar e 

atender para que o povo daquela vicinal possa trafegar com mais qualidade, de modo que estará 

reunindo, firmando parceria para que o serviço possa ser realizado. Enfatizou ter sido procurado 

por moradores do ramal água boa, se comprometendo em fazer agenda com a Prefeita e de estar 

buscando benefícios para aquela comunidade. Manifestou gratidão a Deus por ter dado saúde e 
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disposição para enfrentar os problemas do dia-a-dia, assim como receber as críticas, com as quais 

também aprende, sendo que as destrutivas desconsidera e as construtivas leva para a vida pública 

para que possa a cada dia aperfeiçoar mais e se tornar um funcionário público que seja de 

contentamento do eleitorado que apostou e confiou seu voto para que pudesse representá-lo da 

melhor maneira possível, e sua esperança é que esse trabalho continue e possam a cada dia levar 

mais benefícios e mais qualidade de vida para nosso povo e nossa gente, dizendo que muito tem 

sido feito nesses seis meses, precisando se mostrar o compromisso da Secretaria de Infraestrutura 

e da gestão municipal, dizendo que muitas pessoas não vem às sessões, não acompanham os 

trabalhos do vereador, não sabendo o que está sendo feito pela comunidade, mencionando que 

mantém contato diário com a comunidade. Mencionou que neste ano foram recuperas as vicinais 

Duzentos e quarenta sul e Cinquenta e sete solteira e casada, e Cinquenta e nove e Cinquenta e 

oito estão em fase de conclusão, acreditando que o governador irá liberar o mais rápido possível o 

combustível para recuperação de vicinais, ressaltando sua felicidade pela vicinal Poeirinha está 

inclusa nessas vicinais que serão recuperadas com recurso do Governo do Estado, assim como 

Goiano, Santa Rosa e Lote Dez, tendo certeza de que em poucos dias terão várias frentes de 

trabalho aberta, ressaltando compromisso para que equipe de máquinas seja deslocada para a 

região da BR 163. Falou que tem andado no município, conversado, ouvindo críticas, o que não 

tem causado dificuldade para chegar até o cidadão, cumprimentá-lo, sabendo ouvir a crítica e 

também opinar, pois o que não pode é baixar a cabeça devendo estar preparado para representar 

muito bem essa comunidade. Falou está animado e entusiasmado para o período do recesso para 

contribuir com a gestão municipal, dizendo que esta Casa tem sido fundamental para o sucesso 

dessa gestão, para as obras que tem acontecido e que tem sido inauguradas. Falou que se fosse 

atender todas os requerimentos que tem nesta Casa o município estaria em situação muito 

confortável no que diz respeito a estradas vicinais, porque todos vereadores requerem para suas 

regiões, mas nem sempre são atendidos, não podendo, portanto, deixar de cobrar da Prefeita para 

que os benefícios possam chegar as comunidades, não importando se o secretário ou a Prefeita 

vai lhe achar chato, mas desde que consiga levar os benefícios para o povo estará satisfeito. Pediu 

a Deus recesso abençoado a esta Casa e aos que estão presentes, colocando-se a disposição caso 

haja necessidade de convocação extra. Desejou uma semana abençoada a todos, agradecendo 

pela presença, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Lembrou que o ano 2016 foi político e no 

próximo estarão na mesma caminhada pedindo voto, dizendo que por onde andou sempre pregou 

que se eleito fosse seu papel seria de fiscalizador, sendo parceiro do governo naquilo que fosse 

possível, mas sempre fiscalizando e cobrando, dizendo que mesmo sendo base não é preciso 

concordar com tudo que acontece. Apresentou Requerimento seu protocolado em 16/03/2017 

requerendo a construção de posto de saúde no cachoeirinha e um enfermeiro ou técnico em 

enfermagem, um veículo traçado/ambulância para ficar a disposição da comunidade, veículo 

odontomóvel para ficar prestando atendimento na região, mencionando nunca ter tido resposta 

do Secretário ou da Prefeita, tendo no dia 22/05/2019 oficiado solicitando resposta a esse e vários 

outros que também não obteve resposta. Mencionou ter estado no final de semana, juntamente 

com o Senhor Orlando Messias e Gilson Macedo, reunido com moradores da Vicinal Cento e 

cinquenta e um que cobraram apoio do governo, mencionando ter conversado com o Secretário 

de Educação a respeito da escola que funciona em um barracão comunitário, onde não há um 

fogão, não tem utensílios e não tem banheiro; e na Comunidade Cachoeirinha as telhas da escola 
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estão quebradas e não tem banheiros, questionando como poderá andar nessa região pedindo 

votos, se andou juntamente com a Prefeita na eleição passada prometendo algumas coisas, as 

quais não foram cumpridas. Disse que sempre tem cobrado, citando que a Prefeita não fala mais 

com você, não responde suas mensagens, não lhe acompanha em visitas quando convida, devido 

as cobranças que tem feito, mas que continuará cobrando, tendo ciência de emendas de 

Deputados que contribuiu muito, porém disse não está atento somente as emendas, pois entra 

outros recursos para o município. Falou que as pessoas presentes à sessão estão esperando uma 

resposta da Prefeita, a qual arrumou uma justificativa para não comparecer a esta Casa, alegando 

que a LOM é inconstitucional, o que deve provar, mas enquanto isso não ocorre estará cobrando 

explicação dela. Falou que no próximo ano estará andando novamente, pedindo o apoio do povo, 

questionando com que cara irá fazer isso, se a prefeita não esclarecer porque chamou os 

vereadores de sanguessuga, cobrando essa resposta da Prefeita para sua pessoa, demais 

vereadores e a sociedade, dizendo que enquanto ela não der essa resposta, todos os vereadores 

permanecem como assim foram chamados, razão pela qual está tentando se defender, não 

pedindo aos outros que o façam. Enfatizou que no áudio vazado, percebe-se que a prefeita estava 

nervosa, sob pressão, mas sabe que essa pessoa que estava pressionando não era ele, pois nunca 

o fez, buscando algo para si, tendo cobrado com relação a estradas vicinais e situação de escolas. 

Colocou o áudio para que todos pudessem ouví-lo, questionando pelo respeito da prefeita para 

com a sociedade para justificar nesta Casa, aguardando posicionamento, a respeito do que 

continuará cobrando, tendo inclusive documentos que comprovam valores pagos a postos de 

combustível e de peças de máquinas, dizendo que precisa de uma resposta para a sociedade, pois 

há pessoas que querem saber e como teve votos, deve ter respeito por cada um que veio assistir a 

sessão, dizendo ter sua consciência tranquila de que nunca pediu um centavo para a Prefeita, 

cobrando sim para as comunidades e com dificuldade para atender, o contrário de outros 

vereadores que mencionaram terem seus requerimentos atendidos, enquanto os seus desde 2017 

não forma atendidos, considerando que cobra, dizendo ter sido eleito para cobrar e defender a 

população, não defender Prefeita, o que não impede de caminhar junto, mediante os bons 

projetos, mencionando ter votado favorável em alguns e contrário em outros, como no caso de 

terceirização da iluminação pública, pois sabia que ao final iria entrar outro extorquindo o 

consumidor, como de fato entrou outro alterando a Taxa de Iluminação Pública, permanecendo a 

que já é paga e criando outra para medição de terrenos, tendo feito calculo baseado no valor que 

paga, hoje, de dez a doze reais e com a nova lei passaria a pagar entre quarenta e oito a cinquenta 

reais, dizendo que tem condições de pagar esse valor, mas para muitos que vivem de salário 

mínimo, assim como para os que vivem de Bolsa Família, que muitas vezes não conseguem uma 

diária para ganhar um extra, fica difícil.  Disse ter sido contrário, mas se não é de acordo com o 

querer da Prefeita não tem seus pedidos atendidos, ressaltando que as cobranças que tem feito 

são para as comunidades e não mudará sua posição de defender a sociedade, pois pelo voto dessa 

foi eleito, dizendo que se entrar novamente em nova eleição voltará de cabeça erguida, pois não 

faz parte desse quadro de sanguessugas e ainda aguarda uma justificativa da Prefeita a respeito, e 

agradeceu. O Senhor Presidente informou que o Vereador Vilmar comunicou que não viria a 

sessão porque estará acompanhando a equipe do Plano Diretor que estará na Vila Bela Vista ao 

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

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

nesta Casa, pela saúde e pela festa realizada no Lote Dez no final de semana, cuja realização é 
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tradição. Enfatizou que tiveram várias parcerias e patrocínios, por se tratar de uma instituição que 

depende da boa vontade das pessoas para desenvolver os trabalhos, contando com a presença de 

famílias, do comercio local, dos Vereadores José Sandeney, Werles, Raimundo e Marcione, a 

Prefeita e o Vice-Prefeito do município e demais autoridades, que também contribuíram. 

Destacando a presença dos funcionários da escola, das famílias, justificando a ausência do 

Vereador Evaldo, em virtude de está sendo realizado festa em sua comunidade, mas que 

colaborou com o evento. Ressaltou que pensou-se em não realizar essa festa, considerando que 

fez um ano da morte do funcionário público Marciano, por ocasião da festa, mas realizaram e 

ocorrendo tudo bem. Agradeceu a presença da polícia Militar, na pessoa do capitão Marlos que 

destinou policiais que passaram a noite no evento fazendo a proteção e a segurança das famílias 

que ali estavam. Enfatizou ser funcionaria pública há 19 anos, ficando o trabalho de 

acompanhamento das vicinais as vezes a desejar, mas sempre que pode acompanha, devendo 

conciliar o trabalho com o trabalho político. Mencionou ter estado na Vicinal Mirasselva 

acompanhando os trabalhos que estão sendo realizados na vicinal pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, dizendo do excelente trabalho feito pelos funcionários dessa secretaria, ficando 

chateada quando ouve o contrário, parabenizando-os porque as vezes uma máquina faz o papel 

dela e outras duas, mencionando que uma retroescavadeira esteve na vicinal Dez sul para garantir 

a acessibilidade, recuperando os lugares críticos para garantir acesso aos moradores para 

escoamento da produção agrícola e pecuária. Enfatizou não ter sido a vicinal recuperada, apenas 

garantido acesso aos moradores. Mencionou que passaram na Vicinal Macanã onde também foi 

realizado trabalho de excelência, recuperando lugares críticos. Informou que também estiveram 

na Vila Bela Vista trabalhando sexta, sábado e domingo, parabenizando, pois não são tão bem 

remunerados, não tem décimo terceiro, férias e educadamente ouve os moradores e fazem um 

trabalho de excelência e ainda são tão criticados, não admitindo quando ouve assessores do 

governo dizerem que “são uns pra nada”, sempre defendendo-os, considerando que prestam 

serviço para a comunidade, parabenizando-os. Enfatizou não aceitar difamação a esses 

funcionários, pois merecem respeito. Informou que a Escola 172-A foi atendida com energia 

elétrica, através da Secretaria de Educação. Desejou a todos uma excelente semana de trabalho, 

mencionando que o recesso é apenas das sessões, colocando-se a disposição de todos para ouvir 

as demandas, levar ao Executivo e juntos procurar atender a comunidade. Desejou uma excelente 

férias aos servidores da educação, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus 

por estar mais uma vez presente nesta Casa. Lamentou por mais um crime ocorrido no município, 

dizendo que devemos cuidar de nossas famílias e dar uma educação digna. Referiu sobre os 

vereadores que o antecederam que falaram das cobranças, dizendo que cada um tem feito seu 

papel, que todas as vicinais têm participação dos vereadores, pois todos apoiam, votam e ajudam, 

procurando atender, considerando que os requerimentos têm a aprovação de todos ou pelo 

menos de sua maioria. Falou que o município é extenso, ressaltando a dificuldade, a falta de 

recurso que passa não só nosso município, mas todo o país, referindo sobre pessoas sofridas que 

deram entrada em um benefício no mês de setembro/2018 e ainda não tem resposta, sendo 

analisado, mencionando que há caso de pensão que foi dada entrada em janeiro e a resposta que 

obteve é de que somente será analisado a partir de outubro, demostrando a situação do país, 

estado e municípios. Ressaltou haver tomado conhecimento que está sendo mudada a cara do 

FUNDEB e que o recurso vai aumentar, mas com maior poder de fiscalização, o que já ocorre 
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atualmente tanto no Poder Executivo, como no Legislativo. Enfatizou a importância das audiências 

públicas que estão sendo realizadas para elaboração do Plano Diretor na qual a Prefeita e o 

Vereador Vilmar estão participando e nas quais irá participar, pois irá direcionar o que pode ou 

não ser feito nos próximos anos, pois tudo deve estar nesse planejamento, não bastando pedir 

que faça uma ponte em determinado local se não tiver o seu planejamento no Plano Diretor e 

recurso para a realização. Disse que muitas vezes os vereadores cobram até na emoção, por 

saberem a situação do agricultor, não sendo sempre atendido, por não estar incluído na LDO ou 

LOA, sendo necessário saber que para fazer uma obra é preciso ter recurso, passando, às vezes, 

por constrangimento por querer fazer o papel do Executivo, em virtude das cobranças da 

população, considerando que não podem onerar despesas. Referiu sobre Iluminação Pública, 

dizendo que qualquer coisa que seja feito nessa área é melhor do que está atualmente, 

precisando de resposta. Mencionou ter participado em Belém, juntamente com o Vereador 

Marcione e representantes da empresa a respeito do projeto da iluminação pública, que espera 

funcione, cuja cópia deixou a disposição na secretaria desta Casa para conhecimento dos senhores 

Vereadores e populares. Falou está a disposição para apoiar tudo que for para o bem da 

população, ressaltando que será contrário se para prejudicar a população, assim como votou, 

igualmente os demais vereadores, contra projeto que aumentava a tarifa da iluminação. Disse que 

não basta querer, porque as vezes as coisas não vem, não funciona e mesmo que dê errado, se for 

para beneficio da população será favorável. Informou que no próximo dia quinze de julho haverá 

audiência pública sobre a Iluminação Pública, ressaltando que trará mais segurança e melhorias, 

ressaltando que trará economia para o município, não acrescentando nada para o consumidor que 

continuará pagando o valor que paga atualmente, esperando que funcione o quanto antes. 

Cobrou a recuperação e melhoria da área da cidade/urbana, de todos os bairros, manifestando 

felicidade por máquina está no Bairro Sol Nascente fazendo a recuperação das ruas, permitindo o 

tráfego do transporte escolar. Falou que tem dado sua contribuição no município, dizendo que 

muitos o conhece, os mandatos que tem e tem feito o que está ao seu alcance, manifestando-se 

feliz por ver pessoas que ajudou e hoje recebendo seus benefícios, sendo gratificante, ressaltando 

que somente neste ano ajudou a conseguir mais de cento e cinquenta salários para o município, 

para ajudar a população e os cofres deste município, manifestando ser gratificante ter ajudado 

muitas pessoas ao longo dos anos que reside no município, agradecendo a população pelo voto de 

confiança. Agradeceu a Deus por tudo, e a oportunidade. Em seguida foi a tribuna a Vereadora 

Edna Silva Santos, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre reunião 

do sindicato (SINTEPP) com a Prefeita Municipal, sendo muito boa as discussões, quando fizeram 

uma breve conversa e prestação de contas, lamentando, quando se fala que escolas no município 

estão sem utensílios e equipamentos, considerando que até o mês de junho só de FUNDEB entrou 

mais de dez milhões de reais, de QSE-Quota Salário Educação entrou de janeiro a junho mais de 

trezentos e sete mil reais, que não pode pagar folha de pagamento, mas pode dar manutenção 

nas escolas, pagar transporte escolar, comprar equipamentos, dar auxilio ao professor, pagar uma 

palestra, caso o professor esteja precisando, o que é do conhecimento dos profissionais da 

educação. Disse que expor essa situação na tribuna não quer dizer que é oposição ou do contra, 

esperando que as pessoas do município a julguem de forma consciente, pois quando diz que o 

governo tem ação é porque de fato tem, mas seu papel é de cobrar, fiscalizar, o que só pode fazer 

se souber o que entra para o município e acompanha os recursos das políticas públicas. Disse 

querer ser companheira do governo em falar do FPM, reconhecendo que é um caos e se fosse 
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irresponsável estaria dizendo que está entrando milhões, o que não é verdade, em virtude dos 

inúmeros descontos. Falou que a educação não poderia estar da forma que está, enfatizando que 

está há nove meses nesta Casa e já teria condições da Escola Ana Faleiro e outras estar bem 

melhor e ao invés, disse fazer vergonha fazer educação física, dizendo que nesse horário alunos 

estão nessa aula e alunos e professores costumam passar mal devido a exposição ao sol, o que 

considera ser vergonha para os educadores e para o povo desse município. Disse ter sido nesse 

tom que tiveram reunião com a Prefeita, enfatizando terem sido muito bem recebidos, a qual 

dedicou todo o seu tempo para discutir os problemas da educação com aquela equipe e dentre os 

assuntos falou sobre o salário do pessoal (40%) que ficou sem pagar em 2016. Informou ter uma 

ação judicial, mas ainda sem resultado, tendo, a Prefeita, acenado em fazer o pagamento, porém 

não pode fazê-lo com recurso do FUNDEB e QSE. Disse que trazendo essas informações porque é 

vereadora, mas não tem interesse nenhum em prejudicar o município e prova disso é emenda do 

ex Deputado do PT Zé Geraldo que está sendo concluída na Vila Macanã e conversando com a 

Prefeita, a qual, acenou está licitando quinhentos mil, dos dois milhões da Emenda do Deputado 

Roberto Faro – PT, que nunca esteve no município, mas destinou recursos para saneamento. Disse 

que se estão correndo atrás de emendas, pedindo que façam serviços no município, mesmo sem 

ter nenhum vínculo com a administração, é porque os Deputados confiam “na gente”, que confia 

na gestão e no trabalho de fiscalizar, ressaltando que não podem só pedir e deixar de fiscalizar, 

pois esse é o papel do vereador. Disse que pode até levar máquina para fazer vicinal, mas o maior 

papel é de fiscalizador, e fará, achando bom ou ruim. Referindo sobre a casa cheia, devendo ser 

em virtude do áudio, do qual enfatizou ter vergonha, pois uma pessoa de bem, que sabe do seu 

papel, que tem caráter, que tem ética e princípios familiar se sente envergonhada de saber que as 

pessoas estão ouvindo esse áudio e saber que os vereadores foram citados, que fazem parte disso, 

compartilhando com a Prefeita, pois acha que ela tem razão, porque o que ouve quando o áudio 

lhe fere, lhe maltrata, fica brava, porque “para um bom entendedor meia palavra basta”, dizendo 

à Mesa e as pessoas presentes que a inconstitucionalidade que a Prefeita encontrou no Art. 5º e IX 

da Lei Orgânica do Município quer receber do juiz essa determinação inconstitucional, até que 

prove ao contrario continuará se apegando e fazendo referência a Lei Orgânica deste município, 

ressaltando ter sido uma lei aprovada pelo povo e câmara de vereadores e é um documento 

oficial, legal. Falou que a Prefeita é chefe do Poder Executivo, porém não tem o direito de assinar 

dizendo da inconstitucionalidade de uma lei, o que somente pode ser feito por um juiz, e 

concedeu aparte ao Senhor Presidente, o qual disse ter estado em Santarém e todos os advogados 

com quem conversou, orientou que a Prefeita deveria ter ido com o juiz que lavraria um ato de 

inconstitucionalidade e encaminhava para esta Casa, a Prefeita não pode, juntamente com os seus 

advogados dizer que determinada lei ou parte dela é inconstitucional e que todos aceitarão. 

Prosseguindo a Vereadora Edna Silva agradeceu pela ajuda e disse que esse é seu posicionamento, 

cada qual nos seus poderes, dizendo que talvez o tempo dado a prefeita, de oito dias, tenha sido 

pouco, mas lavrar um documento e assinar dizendo ser inconstitucional, não admite, porque assim 

como ela estudou, também estudou, não sendo da área de direito, mas as políticas públicas 

consegue diferenciar o papel do Executivo e do Legislativo. Referiu sobre o período de recesso 

colocando-se a disposição, retornando em agosto. Disse que não está nesta Casa somente para 

criticar, mas não podendo aceitar que sejam tratados como imbecis e como leigos, querendo a 

partir de agosto que a prefeita se retrate, que venha a esta Casa e fale quem são os vereadores 

sanguessugas que estão sugando o Executivo e que possam, de uma vez por toda, falar para a 
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comunidade e dizer que isso não pode acontecer. Colocou seu mandato a disposição do Poder 

Executivo e da população para que possam fazer “o melhor pra nossa gente”, mas que seja toda a 

gente, não uma maioria ou uma minoria, mas todas as pessoas do município, exigindo, porque é 

preciso saber diferenciar o joio do trigo, querendo que isso venha à tona, porque assim poderão 

chegar a um denominador comum. Colocou o mandato a disposição desta Casa e da população 

placaense. Falou que ética é a doutrina moral e pessoal, carregando sempre consigo e a política é 

a doutrina moral social e está aprendendo isso nesta Casa, de modo que se tiver algo que fere a 

sua ética ou dignidade que traga à mesa que estará a disposição para renunciar o seu mandato, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela saúde nesse última sessão ordinária no 

primeiro semestre neste ano, momento para avaliar o trabalho feito em prol da municipalidade. 

Falou que assim como os demais vereadores também fez muitas visitas no decorrer da semana, 

acompanhando o trabalho na vicinal 58 casada, juntamente com o Vereador Raimundo e o vice-

Prefeito Beto Dantas e também esteve em outra ocasião com o Vereador José Sandeney. 

Mencionou ter estado na última quinta em um amistoso e a estrada estava tão crítica, 

considerando que havia sido patrolada, que algumas motos queimaram o disco de embreagem 

atrasando a chegada dos atletas em suas residências. Mencionou que continuará cobrando o 

atendimento de requerimento para realização de serviço na frente do hospital que encontra-se 

em péssima qualidade, lembrando que em reuniões que participou e cobrou foi  dito que estavam 

no período de inverno, não sendo possível fazer esse trabalho, esperando que agora seja realizada 

a obra. Ressaltou está encerrando o primeiro semestre com muitas festas em várias comunidades, 

como Vila Bela Vista, Comunidade Aparecida, onde participou, Comunidade Novo Paraíso e na 

cidade de Placas. Referiu que no período do recesso para as sessões, não os trabalhos, pois os 

trabalhos precisam continuar, na cidade, nas estradas vicinais, na saúde, na agricultura e toda a 

demanda do município, pois o comercio precisa que o produtor escoe a produção, destacando 

nesse caso, a importância da Secretaria de infraestrutura. Informou que aconteceu anteriormente 

grande festa do cacau e no próximo domingo acontecerá grande festa da bacia leiteira que tem 

papel importante para o desenvolvimento da cidade, sendo o município de Placas a terceira maior 

bacia leiteira da região. Falou que devem relatar tudo que é desenvolvimento no município, 

destacando nesse caso a importância do agricultor, educadores, comerciantes, profissionais da 

saúde. Falou que é preciso dar continuidade aos trabalhos do dia a dia, colocando-se a disposição 

para continuar cobrando e fazendo seu papel de vereador e servidor público para o qual foi eleito. 

Desejou uma excelente semana e bom recesso a todos, e agradeceu. A seguir, passou o Senhor 

Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, 

onde cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela semana passada e 

pedindo por uma semana abençoada. Mencionou ter estado em Santarém levando seu irmão que 

embarcou para Manaus, juntamente com a sua esposa que descobriu um problema sério, 

precisando passar por cirurgia de urgência, o que acontecerá nesta terça-feira, se tudo der certo, 

pedindo a oração de todos em seu favor, pois se trata de uma situação delicada. Mencionou ter 

recebido ligação do Deputado Eraldo Pimenta informando que provavelmente nos dias 09 ou 10 a 

equipe do governo estará em Placas, quando será realizada a inauguração da praça na frente da 

cidade. Lembrou que no ano passado passou, juntamente com moradores da vicinal Nonato 

pedindo a Prefeita que mandasse arrumar a cabeceira da ponte que estava quebrada e não podia 

passar caminhão, não sendo atendidos e fizeram por conta própria, mencionando que há dez dias 
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essa mesma ponte quebrou ao meio, deixando os moradores que residem após ela interditados. 

Disse que juntamente com o presidente da comunidade conversaram com o Secretário de 

Infraestrutura, o qual colocou a necessidade de parceria com a comunidade, o que foi abraçado 

pelos moradores, considerando a necessidade de resolver a situação com urgência. Informou que 

ficou acertado que a prefeitura colocaria a madeira na ponte e os moradores serravam e entravam 

com a mão de obra para fazer bem rápido o serviço, tendo solicitado ao senhor que trabalha com 

pontes, conhecido por Zomim para que fizesse uma vistoria, realizando, condenando várias 

situações. Informou que a ponte pega vinte cinco peças quadrada de trinta por trinta centímetros, 

pedindo que tirassem a madeira branca, o que foi realizado no dia seguinte, no entanto o 

presidente da Comunidade andou a semana toda para levar a madeira fornecida pela prefeitura e 

não conseguiu, conseguindo caminhão com o senhor Marcelo Fiore para levar, faltando apenas a 

carregadeira e mesmo assim não conseguindo. Lamentou a situação, porque seu irmão está com a 

esposa para fazer uma cirurgia caríssima e não tem como retirar da vicinal as coisas que tem para 

vender porque não pode passar caminhão sobre a ponte, de modo que se Deus não interferir os 

moradores terão que construir sozinhos novamente. Disse ser um vereador sem sorte, porque não 

é de estar implorando, indo em Prefeitura, só pede algo quando há necessidade de alguma 

comunidade, dizendo que o que pode fazer com o seu subsídio faz, abrindo até mão dele para 

ajudar comunidades, mas refazer uma ponte de sessenta e cinco metros não tem condições,  a 

não ser quando em parceria com a comunidade, que neste caso já se organizou, comprou tudo 

que necessita para a construção, mas aguardando a madeira, ressaltando que o presidente da 

comunidade tem vindo todos os dias para a cidade para resolver a situação e não consegui. 

Mencionou ter estado na região do Novo Paraíso, no Galvão, onde participou, juntamente com o 

Vereador Evaldo de evento programado por este e pela Escola Padre Antonio, tendo ido apenas 

sacramentar compromisso feito na região, tendo visitado no sábado a casa do amigo 

Dominguinho, devendo até o final da semana a equipe da Clicfácil ir colocar a antena de internet 

que prometeu para a Vicinal Cento e cinquenta e um. Convidou os senhores presentes para 

participar no dia treze de julho para inauguração de internet e iluminação na comunidade dos 

Maranhenses, na vicinal São Paulo, um compromisso assumido com aqueles moradores. Falou que 

essas situações dá para fornecer para as comunidades, mas estradas não é possível fazer. Referiu 

sobre a vicinal dos Goianos onde com uma retroescavadeira foi feito o serviço, doando o óleo, não 

ficando cem por cento, faltando passar a patrol, mas garantiu acesso a veículos para que os 

moradores possam retirar a produção. Ressaltou haver sido citado pela vereadora Edna, quando a 

aparteou, lembrando que no mandato passado ocorreu situação parecida com o Prefeito Leonir 

Hermes, quando os assessores foram ao juiz, em Uruará, o qual expediu mandado proibindo esta 

Casa de tomar tal atitude, dizendo que mesmo que a convocação da Prefeita tenha sido 

inconstitucional ela não poderia dizer isso à Câmara, como fez, mas ter procurado a justiça e feito 

o pedido, o que seria aceito. Disse que a parte desta Casa foi feita, devendo ter derrubado na 

justiça. Falou que o momento é complicado, muito trabalho está sendo feito, muito tem para se 

fazer, acredita que com a vinda do governador deverá liberar parte do combustível para 

recuperação de estradas, pois hoje o “calcanhar de Aquiles” do governo está sendo o combustível, 

e com a liberação será bom para o município. Agradeceu a todos que acompanharam os trabalhos 

desta Casa nesse primeiro semestre, destacando o Senhor Catarino (Lourival Müller) sempre 

presente. Espera que no segundo semestre possam continuar frequentando, todos com saúde e 

na santa paz de Deus, e agradeceu. Após passou a Ordem do dia. O primeiro Secretário 



150 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 15ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

apresentou Projeto de Lei nº 274/2019, que “Dispõe sobre a criação do Projeto Patrulha Agrícola 

Mecanizada no Município de Placas, define procedimentos, e dá outras providências”, e o Senhor 

Presidente determinou encaminhamento as comissões competentes. A seguir passou à apreciação 

em segundo turno do Projeto de Lei nº 272/2019, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2020 e dá outras providências”. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. A seguir passou a apreciação de Requerimentos. O Relator da CCJ apresentou 

parecer favorável pela tramitação dos seguintes: Requerimento nº 022/2019, de proposição do 

Vereador Nelson Fetisch, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para o término da recuperação da estrada e ramais da vicinal 59, neste 

município; Requerimento nº 023/2019, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, 

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

seja realizados com urgência obras de recuperação das vias dos bairros Sol Nascente, Boa 

Esperança, São Francisco, Alto Pará, Otobelli, Centro e Progresso; e Requerimento nº 024/2019, de 

proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Educação providencias para que sejam acrescentados 12 km de linha do 

transporte escolar da Vicinal do Planalto. Colocado em discussão o parecer. Ninguém discutiu, 

colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o Vereador Nelson Fetisch defendeu na 

tribuna o Requerimento nº 022/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Infraestrutura providencias para o término da recuperação da estrada e ramais da vicinal 59, 

neste município. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. O Vereador Denilson Rodrigues Amorim defendeu na tribuna o Requerimento nº 

023/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para que seja realizados com urgência obras de recuperação das vias dos bairros Sol 

Nascente, Boa Esperança, São Francisco, Alto Pará, Otobelli, Centro e Progresso; e Requerimento 

nº 024/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Educação providencias 

para que sejam acrescentados 12 km de linha do transporte escolar da Vicinal do Planalto. 

Colocado em discussão o Requerimento nº 023/2019. Manifestaram-se os Vereadores Marcione, 

Nelson, Raimunda, Werles, Denilson e Presidente. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 024/2019. Manifestaram-se os 

Vereadores Denilson, Raimundo e Marcione. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O 

Senhor presidente informou ter sido convocado a Prefeita Municipal de Placas para prestar 

esclarecimentos sobre áudio vazado em rede social, procedendo o primeiro secretário a leitura do 

oficio encaminhado à Prefeita Municipal e resposta da mesma, na qual informa que por motivo de 

agenda não poderá atender a convocação, alegando não ter sido realizada sem um prazo razoável. 

O presidente informou ter sido convocado ainda o Senhor Renato Antônio Perussatto, Agente 

Administrativo Educacional para prestar esclarecimentos sobre áudio publicado em rede social, 

procedendo o primeiro secretário a leitura do oficio encaminhado ao mesmo, o qual não 

respondeu e também não compareceu. Após, observando não haver nada mais a tratar desejou 

ótima semana a todos, agradecendo pela presença, esperando que após o recesso possam 

acompanhar os trabalhos desta Casa, 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. ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


