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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos sete dias do mês de outubro 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 Werles dos 

Santos Silva-SD – Presidente em exercício, Vereador José Sandeney Marques Monteiro–DEM – 

Vice-Presidente em exercício e Vereador Vilmar Ferreira da Silva – primeiro secretário em 

exercício. 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 e Nelson Fetisch-SD. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão, cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Justificou ausência do presidente, 

Vereador Gilberto, que está em Santarém com sua sogra que passou mau e precisou ser levada as 

pressas. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho. Apresentou a pauta da Sessão. Realizou 

inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-as ao Vereador Nelson Fetisch. Este 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Destacou caso que está cansando de falar, mas 

continuará porque foi colocado nessa missão de vereador para fazer cobranças em favor da 

população e é o que pretende fazer, e os descasos a respeito do que tem cobrado nesta casa, 

nenhuma providencia foi tomada até o momento, como no caso do rolo trazido para o município 

depois que havia sido efetuado pagamento, assim como tem patrol, caminhão caçamba e vários 

pagamentos sem ter máquina no município e agora trouxeram um rolo, descarregaram no Lama 

na tentativa de enganar os vereadores e a população de Placas. Disse te falado com alguns 

vereadores, convidando-os, caso queiram lhe acompanhar, caso contrário irá arrumar um 

problema para si, para que não seja feito mais covardia com o povo de Placas, dizendo que se não 

tirarem aquela máquina até terça-feira do travessão irá colocar fogo na máquina, quando a justiça 

deverá vir para cima, pois estará fazendo algo errado, enquanto que os roubos e desvios de 

dinheiro do município, a respeito do que todos tem conhecimento, mas não se toma providencia, 

inclusive o Ministério Público já foi citado a respeito, esperando providencias. Ratificou que a 

máquina deve sair da vicinal até esta terça-feira, considerando está sendo paga e não tem 

nenhum dia trabalhado no município. Disse não se envergonhar de dizer que a Câmara está sendo 

conivente com desvio de dinheiro, o que todos os vereadores sabem, pois tem pagamento de 

licitação a empresa que participou de licitação sem está com seus documentos em dia, não tendo 

se quer Alvará de funcionamento, conforme comprovado através de documento do Setor de 

Tributos, não ter prédio próprio, assim como licença operacional do Meio Ambiente, não 

entendendo como aceitaram que a empresa LOCSERV participasse de licitação. Questionou como 

uma firma que tem capital de duzentos mil reais tem contrato de patrol, PC, retro-escavadeira, 

caçamba toco, caçamba traçada, ou seja, várias maquinas para alugar para prefeituras. Desculpou-

se com os vereadores, mas disse que a Câmara está sendo conivente com essa história, lembrando 

ter o vereador Denilson citado há umas duas semanas atrás que se tratava de contratos, que não 

tinha pagamentos, afirmando ter os comprovantes de pagamento, não podendo ficar iludindo 

mais a população do município deixando acontecer esse tipo de desmandos. Referiu sobre a 

escola na vicinal 235 sul para a qual solicitou material e até hoje não foi levado, acredita que os 

alunos vão ter que estudar debaixo de um pé de manga tendo em vista que já caiu parte do 

madeiramento da cobertura da área, não tem piso e nem água e as pessoas da administração só 
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dizem que na próxima semana faz, mas o tempo está passando. Disse ter enviado mensagem a 

Prefeita, a qual olhou, mas não respondeu, com quem não tem mais diálogo porque esta o 

considera como inimigo devido as cobranças que tem feito nesta Casa, porém disse que sendo seu 

inimigo devido as cobranças que tem feito nesta Casa, está sendo inimiga dessas crianças que 

estão correndo risco dessa escola desabar, situação que a Prefeita tem conhecimento, pois 

quando fez a cobrança pediu ao Vereador Denilson e o Senhor Zezinho que fossem verificar a 

situação e até o momento nenhuma atitude foi tomada a respeito, mencionando que irá a vicinal 

novamente e conforme disse a Prefeita irá reunir com os pais para irem ao Ministério Público 

solicitar a intervenção para a construção dessa escola, o que considera uma vergonha ter que citar 

esse órgão para que a escola seja construída, não esperando nada de bom desse governo, dizendo 

haver grande preocupação com festas, mas com trabalho de vicinais e escolas não tem nada de 

satisfatório, ressaltando que das trinta e oito vicinais apenas oito foram atendidas, esperando que 

outras sejam feitas até o final do ano, observando que máquinas estão paradas por falta de 

petróleo. Pediu providencias aos senhores vereadores a respeito de máquinas alugadas, dizendo 

que se parar de pagar as máquinas que não existem no município sobra dinheiro para comprar 

petróleo para fazer vicinais que estão abandonadas, e agradeceu. A seguir foi a tribuna a 

Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou 

ter acontecido no domingo a eleição para o Conselho Tutelar, parabenizando os conselheiros 

eleitos e todos que foram candidatos. Falou que a lei do ECA precisa ser cumprida, lamentando 

pelos índices de violência no município e de jovens morrendo ou nas drogas. Registrou ter 

acontecido na sexta-feira a abertura da festa paroquial, quando receberam na Comunidade Santa 

Luzia, localizada no bairro São Francisco, de onde começaram a celebração das novenas e hoje 

será realizada na comunidade da Sessenta, convidando a todos para acompanhar  essa maratona 

das novenas até a festa no próximo domingo. Ao vereador Nelson falou que o desafio colocado na 

tribuna não serve para si porque sempre colocou seu mandato e seu trabalho a disposição e 

sempre falou que o que precisar para fiscalizar para acompanhar os recursos está a disposição, 

não tendo nenhum impedimento enquanto partido, pessoa ou caráter e ética, mesmo que 

incomode quem quer que seja, pois sua responsabilidade é de fiscalizar. Disse não ter como fazer 

isso antes, considerando não ter acesso a todos os documentos, dizendo conhecer o que é um 

documento oficial ou forjado, ratificando que esse desafio não lhe cabe porque está disposta para 

o que der e vier, seja quem for, e concedeu aparte ao Vereador Nelson, o qual disse que sabe do 

posicionamento da vereadora, a quem tem grande respeito pelo seu trabalho e sua honestidade, 

mencionando ser do conhecimento de todos que há vereadores que defendem o governo como o 

Vereador Denilson que disse ter apenas o contrato, não o pagamento, enquanto tem os 

comprovantes de pagamento que apresentou à Mesa dessa Casa, atitudes que o deixa 

decepcionado, dizendo não se referir a Vereadora Edna, desculpando se lhe ofendeu, mas referiu 

a Vereadores que são coniventes e dando prejuízos ao município. Prosseguindo a Vereadora Edna 

disse ter entendido, porém precisou falar porque dessa reunião sai um documento, desculpando-

se e colocando para a sociedade que o seu papel está fazendo, tendo consciência e certeza disso. 

Enfatizou que quando coloca os valores que entra para a educação não quer dizer que alguém está 

desviando recurso, mas é para que estejam cientes, informando que neste mês entrou mais de 

setecentos mil reais para a construção de creches e mais de um milhão e setecentos mil reais de 

FUNDEB no mês de agosto, sendo uma média de dois milhões ao mês. Disse que precisam 

acompanhar, ratificando não está dizendo que recurso está sendo desviado, mas monitora esses 
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repasses porque esse é seu papel. Disse que pode até ter cara de besta, mas de besta não tem 

nada, devendo acompanhar, porque as coisas estão soltas. Mencionou dias atrás ter sido 

abordada a respeito da Escola Ana Faleiro que uma escola que leva o nome da mãe do Deputado 

Airton merecia uma emenda, mencionando que o ex-deputado Zé Geraldo colocou uma emenda 

para o Macanã, questionando o que foi feito dessa emenda e com que cara irá chegar ao seu 

Deputado e pedir emenda só para melhorar a escola só porque leva o nome de sua mãe, 

ressaltando o nome ter sido dado, não a pedido do Deputado, lembrando ter sido construída 

quando foi Secretária de Educação, no Governo Santo Pereira, assim como também foi construída 

a Escola Irani de Andrade e o nome dado não por ser mãe de deputado, mas por ser professora 

pioneira que trabalhou por muitos anos e ainda reside neste município, colocando o nome de 

ambas as escolas em respeito a essas duas pioneiras. Falou que a gestão de um município não se 

faz apenas com emendas de deputados, mas com os poderes Executivo e Legislativo, um 

executando e o outro fiscalizando, dizendo não ter conhecimento se legislativo constrói, sabendo 

que é fiscal. Dirigindo-se ao Vereador Nelson disse não ter se ofendido pelas suas colocações, 

dizendo não compactuar e não fazer parte de nenhum tipo de grupo político que defende o que é 

errado ou fazendo “marolinha” de problemas político ou perseguição política. Falou que precisa 

tomar conhecimento dos documentos, pois é através deste que precisa denunciar e acompanhar e 

jamais fará denuncia vazia e sem documentos, colocando seu mandato, ressaltando ter o apoio do 

partido, a disposição no que se refere a fiscalização, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a 

tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus por mais uma semana de trabalho passada. Referiu ter tido uma 

semana com agenda lotada, mencionando ter estado na terça-feira na Vicinal dos Goianos, na 

quarta-feira na Vicinal Lama visitando noventa por cento dos moradores que residem na 

localidade, na quinta-feira almoçou na casa do amigo Jolá na Vicinal São João quando se iniciou o 

trabalho de recuperação da estrada, onde haverá grande festa no próximo dia doze, devendo a 

estrada está em ótimas condições e no mesmo dia esteve também na Vicinal 240 sul em reunião 

com a comunidade, quando firmaram parceria com a Clicfácil, comunidade e vereadores para 

colocação de torre de internet o mais breve possível, devendo ser inaugurada em breve. 

Mencionou ter estado ainda na quarta-feira na Vicinal Poeirinha até a linha vermelha levando 

engenheiro para fazer vistoria para licença ambiental, onde será construído trinta quilômetros de 

rede de energia elétrica. Disse que também firmou compromisso de fazer a estrada vicinal que 

não está em boas condições. Informou que na sexta-feira a noite aconteceu a festa de 

inauguração da vicinal Lama, onde a comunidade compareceu, a Prefeita se fez presente, 

vereadores Evaldo, Denilson e Raimundo comemorando com a comunidade o serviço realizado e 

inaugurando a ponte que foi reformada, sendo grande festa. No sábado esteve com o Vereador 

Evaldo prestigiando festa na Vicinal do Planalto, onde os moradores estão satisfeitos com o 

serviço que está sendo feito nessa vicinal. No domingo acompanhou a eleição do Conselho 

Tutelar, cuja contagem de votos seguiu até as quatro horas da manha deste dia. Disse que tem ido 

as comunidades e tentado levar soluções para os problemas, considerando que os colocaram 

nesta Casa como representantes. Disse ter falado na Vicinal do Lama que Vereadores têm mais de 

trinta mil patrões, sendo funcionários desse povo e só permanece nesta Casa, considerando que 

no próximo ano haverá eleições e quase todos serão candidatos, se tiver sido bom funcionário, 

caso contrário irão “pegar as contas” devendo fazer e honrar o mandato. Disse ter usado o 

mandato para tentar levar benfeitorias e melhoria da qualidade de vida a munícipes, dizendo que 
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nunca conseguirão solucionar todos os problemas do município, mas a passos curtos irão tomando 

medidas que solucionará boa parte dos problemas deste município. Parabenizou o governador do 

Estado e a Prefeita Municipal pela obra de asfalto que está se iniciando. Disse ter falado na Vicinal 

do Lama que se o povo de Placas gosta de quem trabalha irá dar continuidade ao projeto que está 

em andamento, porque tem feito muito pelo município, mencionando que esta Casa tem poder de 

investigação grande, tendo poder de polícia e de Ministério Público, mencionando que muito tem 

se falado em investigação e quando trabalha um processo de investigação e que não tem êxito 

deve-se abrir CPI de investigação, sugerindo que se faça nesta Casa, porque dessa forma a coisa 

terá que andar, providências serão tomadas, a comissão deverá ser montada e deverá chegar a 

um denominador comum, colocando-se a disposição para compor e fazer o papel de vereador, 

porque não entrou nesta Casa contratado por Prefeito ou por vereador, mas por mérito, de modo 

que precisam parar com muita falácia e mostrar para o povo o que está errado e acontecendo 

para que possam ter credibilidade, ressaltando que toda segunda ouve que a prefeita vai ser 

afastada e não viu nada disso acontecendo e enquanto isso a prefeita tem trabalhado e isso 

precisam respeitar, enxergar que a prefeita tem dado uma parcela de contribuição para esse 

município, coisa que nos últimos trinta anos tinha se conseguido, obras tem sido iniciadas e 

concluídas. Disse que devem criticar e fazer oposição naquilo que tem que ser feito, mas o que 

tem sido feito de bom para o município, os benefícios que tem sido levado à comunidade é preciso 

enxergar e falar aos munícipes, dizendo que tem falado aos munícipes as duas situações para que 

tenham plena consciência do que está acontecendo. Agradeceu a Deus por mais um dia. Disse que 

no decorrer da semana estará percorrendo o município. Enfatizou que estão se aproximando de 

mais um processo eleitoral, que as campanhas já começaram, dizendo haver muitas formas de se 

fazer campanha, que será um dos que fará e espera ter o reconhecimento do trabalho prestado 

nos quatro anos de mandato, tendo sido para isso que o povo o elegeu e que pretende continuar 

sendo esse agente político, pois sabe da carência desse povo e do quanto precisa de pessoas 

empenhadas para fazer o bem e brigar por essa comunidade. Desejou a todos excelente semana, e 

agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, quando 

cumprimentou a mesa diretora, Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre a semana passada, 

de alegrias e tristezas em virtude dos acidentes ocorridos. Registrou ter estado na comunidade 

Ouro Verde, juntamente com o Vereador José Sandeney, resolvendo situação de água, 

mencionando ter requerimento requerendo a construção de um poço artesiano para a 

comunidade, a respeito do que a população está clamando. Registrou ainda ter estado no Lote 

Dez, dizendo que os momentos são difíceis para o povo que está sem rua, porém disse que o 

município tem grande secretário e grande prefeita, acreditando que juntamente com a Vereadora 

Raimunda irão organizar a comunidade. Mencionou ter estado na Vicinal Planalto em uma grande 

festa, sendo muito bem recebido, agradecendo e esperando que encontre representantes que 

façam por aqueles moradores o que fazem por aqueles que o visitam. Esteve ainda no Lama onde 

outros vereadores também estiveram, assim como a Prefeita, quando lembrou o passado, em 

2017 a vicinal estava uma tristeza e foi solicitado que uma pinguela fosse assoalhada, não sendo 

possível naquele momento pela Prefeitura, tendo enviado a madeira para fazer o serviço. Disse 

que agora foi feito um grande serviço, acompanhado pelo Vereador Marcione, ficando muito feliz 

pela obra e colocando-se a disposição para cobrar benefícios. Convidou a todos para 

comemoração do dia das crianças que acontecerá no próximo dia dez na Comunidade Novo 

Paraíso. Referindo sobre a prefeita municipal disse a ver com responsabilidade, que está tentando 
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acertar, dizendo que a politica existe e em determinado momento fica complicado. Pediu as 

bênçãos de Deus a todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da 

Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre pronunciamento do 

vereador Nelson, enfatizando que o portal da transparência dá acesso a documentos para toda a 

população, dizendo está olhando coisas que está dando certo e outras que estão dando errado, de 

modo que como sugeriu o Vereador Marcione que seja montada uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para que seja verificado, dizendo que foi eleito por uma quantidade de eleitores, 

mas representa toda a população do município, que as vezes lamenta e outras parabeniza, pois a 

Prefeita está trabalhando em alguns locais, mas há uma quantidade imensa que ainda está 

descoberto por falta de trabalho. Falou que se há coisas erradas, que possam sentar, dialogar e 

montar CPI para que as coisas sejam consertadas e o município se desenvolva, dizendo não 

concordar com coisas erradas, como falou desde quando assumiu essa cadeira. Lamentou 

acidentes ocorridos no município. Lembrou requerimento para a Vila Bela Vista a respeito da 

iluminação pública, mencionando ter estado na localidade no sábado a noite quando foi muito 

cobrado a respeito devido a escuridão naquele local. Disse que na localidade não tem 

policiamento, guarda e não tem nem dez por cento de iluminação pública, lamentando, porque 

todos pagam a taxa pela iluminação, inclusive quem mora na zona rural, pedindo ao Líder do 

Governo que leve essa demanda a prefeita e secretário para que urgentemente resolva o 

problema da comunidade. Lembrou ter sido aprovado também há mais de quinze dias 

requerimento para o Pajoba e não obteve resposta e o povo espera pelo serviço, onde a situação 

está crítica e tem o transporte escolar, dizendo que muitas coisas precisam ser ajustadas e que 

tem óleo para fazer esse trabalho, considerando ter sido aprovado pela Defesa Civil, esperando 

que o mais rápido possível a gestão municipal olhe por aquele povo tão sofrido. Agradeceu a Deus 

pela semana, pedindo força para prosseguir, porque a jornada é longa e tem que andar 

diariamente no município e trazer a demanda para que as coisas sejam resolvidas, e agradeceu. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores 

e pessoas presentes. Referiu sobre o processo eleitoral do Conselho Tutelar, parabenizando todos 

os conselheiros eleitos e todos que participaram desse processo de forma harmoniosa e 

democrática. Registrou sentimentos a família do Senhor Osmar pelo falecimento de sua esposa, na 

Vicinal do Púlu, lamentando pelo ocorrido e parabenizando a polícia que agiu e já solucionou esse 

crime bárbaro, esperando que seja descoberta essa quadrilha, porque o povo, principalmente da 

zona rural, está assustado, já tendo ocorrido fato na vicinal São Paulo, próximo ao Nonato e agora 

na Vicinal Pulu. Disse que com a prisão ameniza os problemas, devendo a população ajudar, pois 

diminui os índices de assalto no município. Informou que o recurso do FUNDEB que entrou no mês 

de setembro foi um milhão, setecentos e vinte sete mil e oitenta e um centavos, do qual é pago 

folha de pagamento, transporte escolar, obras de reforma em escolas e várias outras situações. 

Registrou ter estado na Vicinal Lama parabenizando os moradores pelo trabalho realizado. 

Informou ter participado em Santarém do PSDB Mulher, quando ocorreu grande evento, com a 

participação da Sra. Ieda Cruz, ex-ministra de planejamento do governo Itamar Franco, ex-

governadora do Rio Grande do Sul e presidente nacional do PSDB Mulher. Esteve presente ainda o 

Deputado Federal Nilson Pinto, Sra. Tetê, ex-secretária de Assistência Social e presidente do PSDB 

mulher estadual e várias representações de municípios da região, inclusive de nosso município. 

Referindo sobre a situação colocada na tribuna dessa Casa, dirigindo-se ao Vereador Nelson falou 

ter visto contrato de trinta e poucos mil reais, dizendo ser muito fácil mudar a situação na tribuna, 
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ratificando o valor que entrou para o FUNDEB, porém deve-se saber que tem folha de pagamento 

e compromissos que devem ser cumpridos, como transporte, ressaltando que da mesma forma 

ocorre com o FPM, falando ter visto o contrato de pouco mais de trinta mil, mas mensalmente não 

viu e concedeu aparte ao Vereador Marcione, que lembrou que a folha da educação é de um 

milhão e quinhentos mil reais e mais de duzentos mil reais de transporte escolar, somando um 

milhão e setecentos mil reais, sendo necessário falar do que entrou, mas também do que é gasto. 

Prosseguindo o Vereador Denilson parabenizou o governo municipal pela grandeza das obras, 

pelas inaugurações, pelo compromisso em conclui-las, porque tem respeito pela população, razão 

pela qual apoia esse governo. Disse que não basta falar o que entrou é preciso falar o que tem que 

ser pago e os compromissos são grandes e tem visto a confiança do povo da educação com os 

pagamentos de salários que tem sido garantido, resgatando a credibilidade. Falou que deve-se 

falar o que entra, mas também mostrar a realidade e a dignidade do funcionário público que foi 

resgatada, agradecendo o governo. Disse saber que tem falhas e erros, mas as obras que falava-se 

que não aconteceriam, foram concluídas e outras estão em andamento, havendo outras paradas 

como da iluminação pública, cobrando providencias, pois é preciso investir o que é arrecadado, 

devendo o processo ser agilizado. Informou ter sido representado pelo Senhor Pubi em reunião na 

Vicinal 240 sul, quando estava no evento do partido e Santarém, referido, manifestando seu apoio 

a construção de torre de internet. Agradeceu a presença do Sr. João de Jesus, e a oportunidade. 

Em seguida foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Fernando, eleito Conselheiro Tutelar, 

dizendo que essa função não é fácil, pois são problemas constantes, parabenizando a todos que 

colocaram seus nomes a disposição, mas é preciso de pessoas que possam somar com o 

município. Referiu sobre o Conselho do Fundeb, que é fundamental no município, mas não 

apareceram pessoas para compor, estando a procura de pessoas disponíveis, mas está ficando 

cada vez mais difícil as pessoas se disponibilizarem para assumir função pública porque o 

julgamento é grande, se distanciando desse processo. Parabenizou o município pela formatura 

que aconteceu na última quinta-feira, do Educação no Campo, sendo trinta e cinco formandos, 

dizendo ter sido uma linda festa, mas mais bonito que a festa é qualidade para o mercado de 

trabalho do município, ressaltando serem filhos de agricultores que fizeram faculdade no 

município, dizendo ser motivo de orgulho enquanto educadora e por ser tia de alguns que se 

formaram e alguns a quem ministrou aulas. Disse que ser educador é cansativo e estressante, mas 

quando vê os frutos do trabalho, se alegra, parabenizando o Secretário de Educação e a Prefeita 

Municipal que abraçou a causa, trazendo a turma para o município e abraçou a causa do inicio até 

a conclusão, dizendo ter sido emocionante, porque antes filho de agricultor entrar em faculdade 

era raro e hoje tem no mercado funcionários competentes e para maior orgulho, filhos de 

agricultores, ficando feliz, agradecendo o secretário e a Prefeita por ter abraçado a causa. 

Parabenizou os moradores da vicinal Lama pelo trabalho de recuperação da vicinal à altura do que 

merecem, assim como a vicinal do Planalto que também foi concluída, onde desde 2017 maquinas 

faziam reparos, mas agora iniciou e concluiu todo o trabalho, o que não acontecia na vicinal do 

Lama, onde o povo estava desacreditado, mas a obra foi realizada. Disse que ainda faltam muitas 

vicinais para serem concluídas, tem requerimentos para a grande maioria dels, esperando que 

possam ser executadas este ano para que no inverno possa garantir trafegabilidade com 

segurança aos moradores que nelas residem. Referindo-se ao trabalho do Legislativo, a respeito 

do que o Vereador Nelson falou, espera que faça seu papel de legislar e fiscalizar o município, 
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dizendo que seus dias nesta Casa são contados, mas enquanto aqui estiver fará seu papel de 

fiscalização, dizendo que além de fiscalizar deve sugerir trabalhos que devem ser feitos. Lembrou 

ter sido citado nesta Casa a respeito de escola que estava sem material de limpeza e utensílios, e 

esteve na secretaria de educação verificando e solicitando que fosse atendida aquela escola, 

obtendo resposta de que já foi encaminhado os vasilhames e material de limpeza, vendo que o 

trabalho do vereador é de formiguinha, fiscalizando, cobrando e apontando situações que 

precisam ser solucionadas. Disse que esse é o papel do Vereador, ouvindo a respeito dos 

problemas e ajudando nas cobranças para que chegue ao conhecimento da gestão e os problemas 

enfrentados no município possam ser solucionados, dizendo que há grandes problemas e 

trabalhos a resolver no município, devendo ajudar, cobrando e buscando parcerias. Parabenizou o 

município que participa do processo democrático, referindo-se a eleição que aconteceu no 

domingo. Desejou uma excelente semana de trabalho e agradeceu a oportunidade. Após o 

Vereador Nelson esclareceu a respeito do material para a escola colocado pela Vereadora 

Raimunda, informando ter sido comprado parte do material, como bebedouro e panelas, mas não 

tinha no comercio fogão, pratos e outros, informando ainda que os que já foram comprados 

também não foram levados, considerando a distância, de modo que não compensa levar só uma 

parte, estando aguardando providenciar o restante do material para que então possa ser levado 

para aquela escola e a Vereadora Raimunda lembrou ter o Vereador dito que a solicitação ainda 

não tinha sido atendida, razão pela qual procurou ter ido a secretaria de Educação, sendo 

informada que parte do material já havia sido providenciado e mencionando mais uma vez o 

vereador que a escola ainda não havia sido atendida disse que no ano em que se está e os alunos 

não ter utensílios para o lanche é grave, tendo procurado novamente a secretaria, sendo 

informada que o material já havia sido entregue. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos 

Silva, após passar a presidência ao vice-presidente em exercício. Cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente, dizendo que como 

outros vereadores colocaram suas agendas disse que cada um deve buscar e tentar fazer o melhor 

porque foi eleito para buscar melhorias pra o município. Informou que há vários dias está 

acompanhando os trabalhos na Vicinal 235 norte, onde o Vereador Nelson também esteve no 

decorrer da semana. Disse ser uma vicinal muito crítica, que se encontrava em situação de 

abandono, dizendo que vinha cobrando e os moradores não acreditavam mais que esse trabalho 

seria feito porque a vicinal está na divisa do município, manifestando está sendo realizado um 

trabalho bem feito e os moradores estão felizes pelo que já foi feito, mas espera que seja 

concluído. Disse que o trabalho de patrol foi realizado na vicinal ainda pelo INCRA, que as vezes 

fazia até a entrada do ramal da glebinha, outra vez uma carregadeira fazia outra parte, mas não 

concluía a vicinal, enfatizando ficar feliz, assim como os moradores, mas esperam que seja 

concluído o quanto antes para que possa garantir boa trafegabilidade aos moradores que sofrem 

há mais de vinte anos, assim como tem outras vicinais que necessitam de atendimento. Falou que 

mesmo tendo um reduto, quando se elege o Vereador representa não só uma comunidade, mas 

todo o município que é extenso e necessita dos trabalhos do legislativo, assim como do Executivo. 

Falou que o legislativo faz o trabalho de fiscalizar, cobrar, mas quem executa é o Executivo, 

devendo os vereadores fazer o seu trabalho cobrando, pois o município é extenso, são onze 

vereadores, mas sabe da dificuldade que enfrenta, as vezes tendo o seu requerimento atendido, 

outras vezes não, ficando difícil buscar a melhoria que a comunidade almeja, mas foi eleito pelo 

povo e sempre estará fazendo seu trabalho como sempre fez, sempre a disposição de buscar e 



232 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 24ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

fiscalizar. Lembrou reunião ocorrida na semana anterior com moradores da Vicinal Santa Rosa 

colocando a respeito da situação da SEMA, por não está conseguindo tirar o CAR por está 

irregular, tendo conversado com o Secretário que estava em Santarém e havia passado por 

cirurgia, dizendo que precisam levar a situação a SEMA estadual para que possam solucionar o 

problema, facilitando a vida dos produtores do município. Disse que em breve irão sentar com o 

secretário para verificar a situação e cobrar providencias a respeito. Mencionou ter sido procurado 

por moradores do bairro Alto Pará a respeito do acesso do bairro centro aquele bairro, 

ressaltando que sempre tem questionado a respeito de iluminação pública e essa passagem, 

tendo ocorrido acidentes na ponte, pedindo providencias. Falou que tem muitas coisas boas 

acontecendo na cidade, no entanto a iluminação pública é um dos problemas maiores, não só na 

cidade, mas também nas vilas, dizendo está muito lento o processo de implantação do sistema 

autorizado por esta Casa que poderá solucionar essa situação, enquanto o povo permanece no 

escuro, esperando que seja solucionado, mencionando que já estiveram na CELPA em Belém e 

Altamira e a situação não foi resolvida. Parabenizou Igreja Católica pelo início da festa que está 

acontecendo no município, iniciada na sexta-feira, acontecendo a festa religiosa nas comunidades, 

convidando todos para participar. Desejou ótima semana e dia de trabalho, e agradeceu a 

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

Requerimentos: Requerimento nº 050/2019, 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 140 (cento e quarenta) e abrir e piçarraros ramais 

que a compõe, no trecho pertencente ao município de Placas até a Comunidade Sombra Santa, 

localizada na BR Cuiabá/Santarém, e fazer a abertura com trator e patrol, bem como piçarrar as 

ladeiras no trecho compreendido entre essa comunidade na BR 163 e a Vicinal da Sessenta, na BR 

230-Transamazônica, neste município de Placas; Requerimento nº 051/2019, de proposição do 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências no sentido de recuperar os vinte cinco quilômetros da Vicinal do 

Nonato, assim como piçarrar as ladeiras e baixão nessa vicinal, localizada na Rodovia 

Transamazônica, neste município; e Requerimento nº 051/2019, de proposição da Vereadora 

Raimunda Nascimento Rodrigues que requer a prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para a recuperação e empiçarramento da Vicinal Pulu, neste 

município, determinando encaminhamento à CCJ. A seguir passou a apreciação de Requerimento. 

O Vereador Evaldo Lima Machado defendeu na tribuna os requerimentos de sua proposição, 

sendo: Requerimento nº 038/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Educação providências para a recuperação da estrada, pontes e pinguelas da vicinal do Planalto, 

neste município; e Requerimento nº 039/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Educação providências para a construção da Escola Padre Antônio, na Comunidade 

Novo Paraíso, BR 163, neste município. Colocado em discussão o Requerimento nº 038/2019 em 

discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação aprovado por unanimidade. Colocado em 

discussão o Requerimento nº 039/2019 em discussão. Após discutido foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. Adiante o Senhor Presidente apresentou ofício nº 005/2019, de 

Marcelo Wilton Rodrigues Leal, solicitando a renovação de licença para exercer a função de 

Secretário Municipal de Educação no período de 01/10 a 30/11/2019. Colocou em votação a ata 

da vigésima primeira Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Registrou 

agradecimentos a todas as pessoas presentes, ratificando o motivo da ausência do Presidente 
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Gilberto Matias Rodrigues, e observando não haver nada mais a tratar desejou ótima semana a 

todos 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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