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ATA DA VIGÉSSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos trinta dias do mês de setembro 

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 dos 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, 

Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar 

Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, 

cumprimentou vereadores e pessoas presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade de estar 

presente em mais uma sessão ordinária e pediu para uma semana abençoada. Apresentou a pauta 

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

Santos Silva. Este cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade e por mais um dia de trabalho nesta Casa. Agradeceu as pessoas presentes. 

Mencionou ter estado acompanhando as máquinas que estão trabalhando na vicinal 235 norte, 

tendo começado a fase de piçarramento de ladeira, esperando que seja concluído para dar 

trafegabilidade melhor aos moradores. Disse que há muitas vicinais precisando de acesso e o 

dever é cobrar para que a população da zona rural seja atendida. Registrou ter estado juntamente 

com os Vereadores Raimundo, Vilmar e Gilberto na Comunidade São Miguel (Vila da Palha), 

parabenizando a coordenação pela festa realizada no último domingo, com o apoio do Vereador 

Raimundo, dizendo que nessas ocasiões Vereador sempre é cobrado, mencionando que morador 

da vicinal da sessenta fez cobrança com relação aquela vicinal e ramais Alagado, Água Fria e Vale 

Verde, ressaltando ter requerimento conjunto seu e do Vereador José Sandeney para que possa 

garantir melhor trafegabilidade aos moradores dessas localidades. Falou aos moradores que 

continuará cobrando para que possa ser executado os trabalhos naquela localidade, assim como 

para as vicinais Pajoba, São Paulo e Ângelo. Enfatizou que o inverno se aproxima e ainda há muitas 

vicinais para serem concluídas. Parabenizou a Prefeita Municipal por ter recebido mais um 

profissional de saúde que atenderá no Posto de Saúde no bairro Alto Pará, a respeito do que as 

pessoas só têm a agradecer, considerando que qualidade na saúde é bom para toda a população. 

Mencionou ter estado presente na recepção e a médica disse está feliz por está no município. 

Parabenizou a cidade pelos vinte seis anos de emancipação política, dizendo ter ficado feliz em 

comemorar com grande festa que aconteceu na última quarta e quinta-feira. Referiu ter se 

reunido na quarta-feira com o Deputado Hilton Aguiar, que esteve na cidade, juntamente com 

lideranças do município, discutindo as demandas para que o Deputado possa investir mais em 

nosso município, considerando ser carente e depender de ajuda de Deputados, Senadores e 

Governador, sendo importante recebê-los para que possam vê a necessidade e discutir emendas 

para o município. Parabenizou o Deputado Hilton Aguiar pela presença ao município e lideranças 

que se fizeram presentes nessa reunião, agradecendo. Registrou ter estado ainda no aniversário 

da cidade o Deputado Eraldo Pimenta. Registrou ainda ter participado do encerramento do 

Congresso na Igreja Assembleia de Deus Cia de Seta, no domingo. Desejou a todos um ótimo dia 

de trabalho, e agradeceu a oportunidade. A seguir o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues, passou a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, quando cumprimentou 
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Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre ausência a sessão passada, em virtude de viagem 

que ocorreu tudo bem. Pediu a Deus sabedoria e força para enfrentar as lutas, agradecendo por 

tudo. Registrou ter um final de semana bastante movimentado, tendo participado no sábado de 

casamento e a noite festa de aniversário de quinze anos da filha do amigo Chuchu e no domingo 

participou de evento na Comunidade São Miguel (Vila da Palha), agradecendo o convite do 

Vereador Raimundo que estava à frente da organização e a tarde esteve no Ângelo participando 

de torneio em quadra próxima ao rio, aproveitando viu situação pela qual a comunidade clama, a 

respeito do baixão, que mede no máximo cem metros e quando inicia o período do inverno já 

alaga e os moradores fazem balsas para atravessar as motos. Disse que uma PC não gasta mais de 

dois dias para levantar o aterro e dar tranquilidade aos moradores. Mencionou ter estado nas 

chácaras onde residem mais de dez famílias, as quais lhe mostraram vídeos que fizeram no 

período do inverno, quando é difícil o tráfego, tendo solicitado a Prefeita que atendesse aqueles 

moradores, ressaltando haver requerimentos de outros vereadores a respeito. Disse que no 

período do verão a situação é tranquila, agravando-se no período do inverno, devendo ser feito 

com trator e se levantar ao menos meio metro já resolve a situação, devendo ser feita duas pontes 

pequenas de menos de dez metros cada. Falou ser um local com grande produção de cacau e 

banana, pedindo ao líder do Governo que vá ao local verificar a situação e passe à Prefeita. Falou 

que não é possível construir aterro para que a água não passe mais por cima, mas se for levantado 

o transito não será interrompido, situação que ocorre na vicinal do Nonato onde reside, e mesmo 

que interrompa, será por um ou dois dias no máximo. Disse que nessas suas andanças presenciou 

um senhor que acidentou-se de moto e quebrou o femo e estava sendo levado para Santarém, e a 

caminho da cidade encontrou mais dois que caíram de moto, estando um com a coxa e outro com 

o pé quebrado, dizendo que pela velocidade e a forma que se deu o choque com o animal saiu no 

lucro, pois poderia ter sido pior, devendo ir também a Santarém. Ressaltou ter vários 

requerimentos para serem votados, dizendo que o município foi praticamente todo fechado de 

pedidos dos vereadores, provando que estão atentos e encaminhando para quem tem recurso 

para fazer. Disse está acompanhando o que tem acontecido no município, participando de vários 

eventos e vendo também o que não está acontecendo, mas acreditando na responsabilidade 

desta Casa para ver o que está ou não acontecendo no município, cabendo tomar atitudes em 

algumas situações que possam ocorrer. Mencionou não ter estado no aniversário da cidade, por 

que estava na estrada, mas pelas fotos percebeu ter sido uma festa muito bonita. Disse que seu 

pai como pioneiro da Transamazônica viria participar, mas como não chegou a tempo para traze-lo 

para participar da homenagem, acreditando que haverá outra ocasiões na qual poderá participar, 

e agradeceu a oportunidade. Após passou a Ordem do Dia. O Senhor Presidente apresentou os 

seguintes Requerimentos: nº 048/2019, de proposição do Vereador Gilberto Matias Rodrigues, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências no 

sentido de recuperar a Vicinal 157 (cento e cinquenta e sete), piçarrar as ladeiras e abrir o ramal 

que dá acesso a fazenda do Rubem Baiano, nessa mesma vicinal, localizada na BR 

Cuiabá/Santarém, neste município; e nº 049/2019, de proposição do Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências no sentido de recuperar a Vicinal  Galvão, assim como piçarrar as ladeiras e baixões 

nessa vicinal, localizada na BR Cuiabá/Santarém, neste município, determinando encaminhamento 

a Comissão de Constituição e Justiça. A seguir passou a apreciação de Requerimentos. O Relator 

da CCJ apresentou parecer favorável pela tramitação dos Requerimentos nº 045/2019, 046/2019, 
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047/2019,052/2019 e 054/2019. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. A seguir a Vereadora Edna Silva Santos defendeu na tribuna o 

Requerimento nº 037/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a recuperação da estrada, rebaixamento e empiçarramento de 04 

(quatro) ladeiras e aterro dos baixões da Vicinal Santa Rosa, neste município. Colocado em 

discussão o Requerimento. Discutido, foi o colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues defendeu na tribuna o Requerimento nº 045/2019, que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências no sentido de 

fazer abertura e/ou recuperação da Vicinal 151 (Cento e cinquenta e um), assim como piçarrar as 

ladeiras e baixões nessa vicinal, localizada na BR Cuiabá/Santarém, neste município; e 

Requerimento nº 046/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências no sentido de piçarrar a Vicinal do Codó, assim como a Vila Novo 

Paraíso, localizadas na BR Cuiabá/Santarém, neste município. Colocado em discussão ambos os 

requerimentos. Discutidos, foram um a um colocado em votação e aprovados por unanimidade. O 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim defendeu na tribuna o Requerimento nº 047/2019, que 

requer a Refeita Municipal providencias para pedir que a Junta Biométrica do Cartório Eleitoral, 

68ª Zona, retorne ao município de Placas, para recadastramento biométrico. Solicitou que possam 

marcar audiência com o Juiz Eleitoral para discutir a respeito para que possa deixar uma equipe 

permanente no município. Colocado em discussão. Discutido, foi o requerimento colocado em 

votação e aprovado por unanimidade. O Vereador Werles Santos Silva defendeu na tribuna o 

Requerimento nº 052/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências necessárias pra que seja feito pontes e bueiros na Vicinal 235 norte, 

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

unanimidade. O Vereador José Sandeney Marques Monteiro defendeu na tribuna o Requerimento 

nº 054/2019, de proposição sua e do Vereador Evaldo Lima Machado que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para a limpeza em 

geral das ruas da Vila Ouro Verde, neste município. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente apresentou 

oficio do Senhor Elionilson de Souza Aroucha solicitando o uso da tribuna para tratar a respeito da 

Casa Lotérica que funciona em nossa cidade, consultando os senhores vereadores a respeito. 

Seguiu-se a manifestação favorável dos senhores vereadores. O Vereador Vilmar mencionou que 

apenas dois caixas funcionam no local e há mais de vinte dias que apenas um está funcionando, o 

que tem demorado ainda mais o atendimento, mencionando o desrespeito com idosos e grávidas 

que não são atendidos com prioridade. O Vereador Nelson citou ter comprado um celular e o 

boleto pago na Casa Lotérica, porém o dinheiro nunca chegou ao local de destino, tendo 

enfrentado a fila para pedir esclarecimentos e os atendentes disseram que não seriam eles que 

resolveria a situação, mas a Senhora Vanessa. Disse ter solicitado o número de telefone dessa 

senhora, não sendo fornecido, permanecendo na fila aguardando que uma posição fosse lhe dada. 

Entrou em contato com a Caixa Econômica de Santarém, sendo informado que esse dinheiro não 

tinha saído de Placas, mesmo tendo o comprovante de pagamento e os funcionários chamaram a 

polícia para lhe tirar da fila. No dia seguinte retornou, enfrentou a fila até chegar ao balcão de 

atendimento para saber se tinham alguma posição e novamente chamaram a polícia. No terceiro 

dia fez “um barraco” dentro da lotérica e a polícia que foi chamada sugeriu aos atendentes que 

resolvessem a situação ou seria sua testemunha, considerando ter o boleto pago, quando foi lhe 
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devolvido o dinheiro. Citou que no mesmo dia apareceram duas pessoas que pagaram contas e o 

dinheiro sumiu e como se calaram perderam. Após passou o Senhor presidente a palavra na 

tribuna ao Senhor Elionilson de Souza Aroucha. Este agradeceu a oportunidade dizendo não ser 

fácil usar a tribuna em defesa da população. Disse está no município há um ano, mencionando que 

a Lotérica da cidade é uma humilhação, onde não tem se quer um bebedouro onde as pessoas 

possam tomar água, já tendo visto mães levando seus filhos a casa ao lado pedir água. Disse ter 

ficado nervoso ao ouvir o relato do vereador, pois sendo vereador passou por tudo isso, 

imaginando um simples cidadão o que não passaria, tendo entrado várias vezes ao local e fala 

apenas para os que também estão passando pelo mesmo sofrimento. Disse ser só um e como diz o 

ditado “uma andorinha só não faz verão” teve a ideia de procurar esta Casa, pois talvez já 

tivessem feito com ele o que fizeram com o Vereador se tivesse enfrentado a situação sozinho, e 

sendo pior, porque não tinha como provar. Disse que seu objetivo é saber se os vereadores podem 

fazer algo por todos que precisam do atendimento daquela casa lotérica, que possam levar ao 

conhecimento do responsável o clamor da população, dos consumidores, que merecem um bom 

atendimento, lembrando que um vereador disse que talvez não pudesse fazer nada tendo em 

vista não ser um órgão público, mas disse que se alguém pode fazer alguma coisa são os 

vereadores. Disse ter deixado seu estabelecimento fechado para vir a esta Casa, sob protestos de 

sua esposa. Disse ainda que o que não pode é reclamar dentro da lotérica, porque pode até ser 

preso, considerando o que passou o vereador, mas pode fazer pedir ajuda aos vereadores, como 

está fazendo, pois são quem representam a população. Comparou a lotérica ao hospital, pois toda 

vez que entra ali se sente mal devido ao mau atendimento. Falou que a população de Placas perde 

por não acompanhar os trabalhos desta Casa e vê os projetos que são colocados. Pediu 

providencias e agradeceu a oportunidade. O Presidente em exercício, Vereador Werles agradeceu 

a presença do Senhor Elionilson, concordando quando disse da importância da população 

acompanhar os trabalhos desta Casa. Disse ainda da importância da população procurar resolver 

problemas que estão acontecendo e que as vezes não chegou ao conhecimento desta Casa, e 

franqueou a palavra aos senhores vereadores. O Vereador Denilson colocou-se a disposição. Disse 

que ninguém sabe o que calado quer, dizendo ao Senhor Elionilson que está correto em buscar 

ajuda a Câmara, que é fiscal e parceira e trabalha para o povo. Informou conhecer o proprietário 

da lotérica e irá levar ao conhecimento a situação para que melhore o atendimento, lembrando 

que existe a lei de Defesa do Consumidor, podendo buscar os direitos. Disse utilizar-se da lotérica, 

mas nunca passou por situação como a que o Vereador Nelson passou, mas se ocorresse iria 

procurar seus direitos. Falou que a lotérica é uma franquia, mas se não estiver dando conta que 

passe para outra pessoa, pois deve atender bem a população, devendo os funcionários passar por 

treinamento. Disse ter feito o papel correto e esta Casa está a disposição. O Senhor Elionilson 

disse ter procurado o lugar certo, acreditando que aqui a polícia não vai querer lhe prender. 

Acredita que cada vereador faz o seu trabalho, e agradeceu a oportunidade. O Vereador Nelson 

ainda informou a respeito do que citou anteriormente, que estava com email da empresa que 

pediu o celular e da Caixa Econômica Federal afirmando que a transação não ocorreu através 

desse banco, mesmo tendo o comprovante pago na lotérica, documentos que apresentou a polícia 

quando esta foi chamada para que o retirasse do local, a qual manifestou apoio, considerando que 

estava sendo lesado em seus direitos. Disse que no primeiro dia como não saiu do balcão, a 

lotérica foi fechada, no segundo dia explicou para todos que ali estava e mais uma vez o local foi 

fechado e no terceiro dia a Vanessa falou com o Comandante da Polícia Militar pelo telefone, 
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informando que iria registrar um BO e a polícia seria testemunha, quando devolveram o valor que 

havia pago e ainda pagaram duas faturas de energia que já havia pago anteriormente no mesmo 

local e não constava como pagas, tendo a CELPA ido a sua residência para fazer o corte de energia, 

mencionando que no mesmo dia havia outras duas pessoas com faturas que haviam sido pagas na 

lotérica e não constava o pagamento. Após o Senhor Presidente solicitou aos vereadores que 

permaneçam no local após a sessão para reunião com pessoas da vicinal Santa Rosa, presentes a 

sessão, e observando não haver nada mais a tratar desejou ótima semana a todos, agradecendo 

pela presença e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, determinando a lavratura da 

presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa 

Diretora e por aqueles que assim o desejar. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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