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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos quatorze 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 Gilberto Matias Rodrigues-MDB – Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-

Presidente e Vereador Vilmar Ferreira da Silva–PSC – primeiro secretário em exercício. Presente a 

Vereadora Edna Silva Santos-PT e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo Lima 

Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro-DEM e Raimundo Ribeiro da Silva. A hora regimental o 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão cumprimentando vereadores e pessoas presentes e 

agradecendo a Deus pela oportunidade de estar presente em mais uma sessão. Apresentou a 

pauta. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna concedendo-a ao Vereador Marcione 

Rocha Ribeiro. Este cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais 

um dia presente a sessão. Solicitou ao Senhor Presidente que o Regimento Interno desta Casa seja 

cumprido para que após quinze minutos de atraso de vereador não se permita o uso da palavra na 

tribuna, o que tem visto acontecer. Cumprimentou o Secretário de Administração, ex-vereador 

Celso Rodrigues (Ninico), Chefe do Mercado Municipal, Sr. João Lopes e Ancelmo. Parabenizou a 

Vicinal do São João pela grande festa realizada no último sábado, o que já acontece há dezesseis 

anos, onde esteve, assim como outros vereadores, dizendo ser uma das maiores festas do interior 

do município, dizendo ficar mais feliz por poder entrar naquela vicinal e vê-la recuperada, em 

atendimento a requerimento de sua proposição. Parabenizou o grande evento que aconteceu em 

comemoração ao Dia das Crianças no município, dizendo da importância de os gestores se 

preocupar com o social e políticas públicas, o que precisa fazer parte de toda gestão municipal. 

Registrou ter estado na vicinal do Lama, onde também esteve o vereador Evaldo em festa que 

aconteceu na quinta-feira no decorrer do dia. Parabenizou todos os profissionais da educação, os 

professores que dedicam suas vidas para educar os filhos, passando boa parte de seu tempo na 

sala de aula, dizendo que também passaram pela sala de aula e muitos destes fazem papel de pai 

e de conselheiro, parabenizando todos os profissionais, desejando que a cada dia possam ter mais 

sucesso, êxito e caminhar a passos largos, podendo oferecer melhor qualidade de educação aos 

nossos filhos, tanto da zona urbana, como da zona rural, dizendo que no município em que a 

saúde anda bem e que tem uma educação de qualidade tende a crescer a passos largos, porque 

educação é importante para cada cidadão brasileiro ou do município. Mencionou está recebendo 

muitas cobranças da população a respeito do asfalto, considerando que as obras estão sendo 

feitas somente do lado norte da cidade e o lado sul não se sabe se será contemplado, devendo 

conversar com o Executivo e verificar com as empresas e que seja feito audiência pública, traga a 

empresa e quem fez o projeto e possa explicar a comunidade a razão de não está sendo 

contemplado aquele lado da cidade, de direcionar algumas ruas e travessas, dizendo apoiar a 

população, considerando que do lado norte está sendo beneficiado com várias ruas e o outro lado 

onde está localizado o banco, creche e posto de saúde não está sendo contemplado, já havendo 

muitas reclamações, pois segundo os moradores todas as benfeitorias só vem para o lado norte da 

cidade, enquanto que do lado sul há moradores que precisam de melhorias, de qualidade de vida, 

precisando fazer essa cobrança ao Executivo, para que atenda e o povo se sinta importante e 

valorizado pelos vereadores e pela gestão, parabenizando o executivo municipal pela obra, 
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ressaltando que não será rápida, pois será feito serviço de drenagem, acreditando que o asfalto 

mesmo será somente para o próximo ano. Disse que há muita reclamação devido as ruas que 

foram patroladas aumentando a poeira, devendo o carro pipa que existe no município molhar 

essas ruas para amenizar a situação. Pediu a Deus uma semana de trabalho abençoada, e 

agradeceu a oportunidade. O Vereador Nelson Fetisch chegou no decorrer do pronunciamento do 

Vereador Marcione, dez minutos após a abertura dos trabalhos. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou o 

Senhor Presidente, Vereador Gilberto, pelos requerimentos para a BR 163, esperando que 

aconteça ainda este ano serviços nas estradas vicinais naquela região, destacando que a Vicinal 

Codó os moradores se reuniram e fizeram a estrada e na Vicinal 157 (Cento e cinquenta e sete) 

tinha acordo com a Prefeita para mandar máquinas fazer o serviço na vicinal, o que não 

aconteceu, ficando triste, pois o povo está clamando por estrada e fica numa situação difícil, pois 

se vê fotos de vicinais feitas e a população pensa que a culpa pelos serviços que não foram feitos é 

do vereador. Mencionou que havia um compromisso da Prefeita para colocar um aparelho de 

ultrasson no posto de saúde do Novo Paraíso, tendo se comprometido a levar para a região um 

trator de pneu completo, o que também não foi cumprido, ficando triste e pedindo aos 

vereadores que o ajude nesse sentido. Referiu sobre trabalho iniciado na Vicinal Planalto, dizendo, 

no entanto, está muito devagar e o povo preocupado que as máquinas sejam retiradas do local, 

mencionando que no Bom Sucesso/Bacabal está com medo que não aconteça porque está 

devagar e no Lote Dez, onde vários vereadores foram bem votados disse ficar triste ao chegar no 

local, sendo cobrado todos os dias a respeito. Mencionou está finalizando o mês de outubro, 

chegando o inverno, época em que os serviços param, ficando somente as cobranças para os 

vereadores, dizendo não ser fácil ser parlamentar, pedindo a ajuda dos demais vereadores, 

considerando ter sido votado na maioria das urnas e é muito cobrado. Pediu as bênçãos de Deus 

para todos e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da 

Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre a semana festiva em 

comemoração ao dia das crianças, quando esteve na Vicinal 58(Cinquenta e oito) e no sábado na 

Comunidade São Miguel. Registrou ter acontecido na sexta-feira a comemoração dessa data na 

cidade parabenizando a gestão municipal pelo evento, quando foram entregues brinquedos as 

crianças. Disse ter observado que Placas é o único município da região que faz essas festas nas 

datas comemorativas, como dia das crianças, dia das mães e outras. Parabenizou os Técnicos em 

enfermagem do CEPROEN pela formatura que ocorreu na sexta-feira. Parabenizou ainda os 

professores pelo dia de amanhã que se comemora o dia do professor. Lamentou acidente ocorrido 

com ambulância do município, ressaltando ser a segunda que o município perdeu, ressaltando que 

o motorista só teve leves escoriações, mas devendo ter mais cuidado. Referiu sobre as máquinas e 

equipamentos da secretaria de infraestrutura que estão parados há duas semanas sem 

combustível para trabalhar, dizendo restar cerca de três meses antes que as chuvas iniciem e tem 

muitas vicinais para ser feitas, destacando a situação das Vicinais Pajoba, São Paulo e outras que 

estão em situação precária e aguardando recurso do Governo do Estado, sendo quatrocentos mil 

na primeira etapa e quatrocentos na segunda, o que é ruim essa demora para o povo, que perde,  

pois tem muito a se fazer na área da infraestrutura. Cobrou da Secretaria dessa secretaria 

providências a respeito de ponte na Travessa Osvaldo Tomaela que dá acesso ao Bairro Alto Pará, 

onde já aconteceram dois acidentes, fazendo-se necessário recupera-la. Lamentou grandes 

tragédias que tem ocorrido em nosso município deixando a população revoltada, devendo cobrar 
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das autoridades, pois são quem podem fazer alguma coisa, tendo a Polícia Militar, a Polícia Civil e 

o judiciário, cada qual seu papel, pedindo que atue de forma veemente, pois não dá para deixar 

passar desapercebido o que tem acontecido, a população tem clamado por justiça, mencionando 

que no final de semana houve mais uma vítima na cidade, além de outras que tem ocorrido no 

município e não vê solução, cobrando das autoridades ação para encontrar os culpados e que 

sejam punidos. Desejou bom trabalho a todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Nelson Fetisch, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Ressaltou que há anos 

vem fazendo cobranças a respeito de pagamento de máquinas, tanto de oficina, auto peças, posto 

e máquinas alugadas, tendo chegado a hora de mostrar qual é o verdadeiro papel dessa Casa. 

Enfatizou não poder forçar nenhum vereador a tomar decisão, o que parte de cada um, 

mencionando que desde 2017 tem feito cobranças de irregularidades e sempre com documentos 

na mão, de abusos por parte da Prefeita, gastos exagerados, recurso desviado que se fosse usado 

de maneira correta beneficiaria vários agricultores do município, considerando que a maioria das 

estradas se encontram em estado de calamidade, prejudicando, principalmente no inverno o 

transporte da produção e de alunos, sugerindo a criação de uma CPI, apresentando documento 

que espera seja acatado por esta Casa e que os vereadores assinem, para que mostrem os fatos da 

maneira que vem ocorrendo, lendo requerimento de criação de CPI para investigar a realização de 

pregão presencial nº 005/2019 e seus contratos e pagamentos realizados para o qual busca 

assinaturas daqueles vereadores que forem favoráveis. Disse que desvendando os fatos evitarão 

que haja mais falcatruas e desvios de dinheiro público porque prejudica a população do município, 

principalmente da zona rural, pois o que se refere a solicitação é mais sobre máquinas alugadas. 

Pediu aos vereadores que forem favoráveis que assinem o documento, e agradeceu a 

oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou todas as crianças placaenses pelas festividades em 

comemoração a data; a Vicinal São João pela estrada recuperada e grandiosa festa ocorrida no 

final de semana; e seu vizinho pelos setenta anos completados e comemoração pelo aniversário e 

inauguração da casa e de pista, manifestando satisfação. Referiu ter cobrado sobre iluminação 

pública nas sessões passadas, feito requerimento, porém disse que a população da Vila Bela Vista 

está se revoltando, mencionando que os moradores da zona rural estão amedrontados e 

querendo vim morar na vila devido aos fatos que tem ocorrido, porém, na vila terão que 

permanecer com as casas fechadas porque está muito escuro, pior que no sítio, dizendo que paga 

iluminação pública, satisfeito, pois quando vem a rua usufrui desse benefício ou deveria, 

considerando que na Vila não tem e nem em sua propriedade. Disse que precisam reunir com a 

gestão municipal e verificar o que está acontecendo, pois o projeto da iluminação pública foi 

aprovado há tempo suficiente para a gestão tomar providências. Referiu sobre Vicinal Pajoba, a 

respeito do que, segundo a Prefeita o combustível saiu na quinta-feira, esperando que o 

Secretário da infra tome providências a respeito, assim como na Vicinal São Paulo, onde depois de 

duas chuvas ficou interditada, considerando a situação precária que se encontra. A respeito do 

pedido de CPI disse que assinar cabe a cada um, mencionando que nas festas no final de semana 

pessoas falaram que o Vereador Marcione fez o pedido, mas não assinaria, enfatizando ser uma 

decisão de cada um, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por está presente em 

mais um dia de trabalho. Mencionou ter estado na última quarta-feira em reunião com o IBGE, 

juntamente com outros vereadores, dizendo da importância, quando foram informados que o 
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município passou de 1.4 para 1.6, sendo bom para o município, pois irá aumentar o recurso, 

melhorando para todos que aqui residem. Informou sobre o concurso público do IBGE pedindo 

que ajudem na divulgação para que pessoas do município possam participar e ser aprovado, o que 

facilitará o trabalho do censo. Mencionou ter participado no mesmo dia em reunião na vicinal 

Sessenta, na fazenda do amigo Bepe, onde outros vereadores estiveram presentes e 

representantes de outras entidades. Disse que o município é rico na produção do leite e prova 

disso é a existência de dois laticínios no município que ajuda nas finanças e desenvolvimento do 

Município, dizendo da importância de incentivar na propriedade de um grande produtor de leite, 

onde estiveram pessoas de outras vicinais e vilas, assim como o BASA, SEBRAE, ADEPARÁ e 

EMATER e técnicos agrícolas palestrando, repassando conhecimentos para que os produtores, 

dentro de uma pequena área possa aumentar a produção, pois quem ganha com isso é o produtor 

e o município, ressaltando ter sido muito importante esse Dia de Campo da bacia leiteira em nosso 

município. Mencionou que na oportunidade foi discutido ainda sobre a produção de cacau, 

ressaltando que o município é o terceiro maior produtor dessa cultura no Estado, dependendo de 

mais incentivo na área da agricultura para que aumente ainda mais a produção, dizendo que essas 

reuniões são importantes para que possam motivar os produtores e agricultores. Falou que na 

tribuna fala-se muito a respeito de estradas vicinais, que é uma grande necessidade, mas devem 

lembrar desses incentivos para que o produtor tenha produção de qualidade. Disse ter sido um dia 

muito proveitoso, esperando que possa ser realizado na propriedade de outro produtor para que 

possa incentivar os produtores e agricultores do município. Parabenizou a igreja católica pela 

grande festa realizada de mais de dez dias, com celebrações e encerramento no domingo. 

Registrou ter estado no sábado em grande festa religiosa na Vicinal São João. Parabenizou todas 

as crianças pelas comemorações pelo dia, tendo a oportunidade de participar das festas em 

algumas vicinais. Parabenizou ainda os formandos do CEPROEN, de profissionais da área da saúde, 

ressaltando a importância para o município. Mencionou ter sido procurado por moradores da 

Vicinal Ângelo a respeito de estradas vicinais e por moradores do Bairro Alto Pará a respeito de 

ponte que dá acesso ao bairro, onde já ocorreram acidentes, pedindo providencias. Referiu sobre 

a iluminação pública, a respeito do que esta Casa aprovou projeto, sendo um dos maiores 

problemas, tendo em vista que os moradores pagam por algo que não usufruem, a respeito do 

que devem tomar providências, lembrando ter ocorrido audiência pública e até hoje não se tomou 

providencias. Agradeceu todas as pessoas presentes, convidando para que continuem 

acompanhando, desejando ótimo dia e semana, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim¸ quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu não 

está dando para aguentar a situação da justiça, propondo requerimento para comissão de 

Vereadores ir ao Tribunal de Justiça para pedir solução para os casos ocorridos no município, pois 

não é admissível quando ocorre assassinatos, o culpado é preso, como ocorreu recentemente, 

havendo comentário de ter confessado o crime e foi liberado para conviver em meio da sociedade. 

Mencionou que na semana seguinte ocorreu outro crime bárbaro e não se tem solução, dizendo 

que é preciso recorrer a justiça em busca de soluções, nem que para isso façam uma audiência 

com o Secretário de Segurança Pública do Estado para que tenham solução desses casos, dizendo 

que quando se quer a justiça consegue desvendar os crimes, citando assassinato de vereadora no 

Rio de Janeiro que fora desvendado, enquanto no município a população fica à mercê de 

marginais. Manifestou surpreso ao ouvir a respeito do asfalto, observando ter sido divulgado 

projeto que contemplaria até a rua “D” do lado sul da cidade, ou seja, rua após a igreja católica, 
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acreditando que os vereadores tomaram conhecimento, não podendo no entanto assegurar que 

será colocado asfalto naquela área, associando-se a cobrança do vereador Marcione, pois devem 

ser democráticos, devendo beneficiar os dois lados da cidade, acreditando que a obra também 

será realizada naquela área e que essa determinação não é da empresa, mas do Executivo, 

propondo reunir com a Prefeita para que vejam o projeto e possam exigir que seja atendida a 

população daquela área. Parabenizou os formandos em técnico em enfermagem, mencionando 

que postos de saúde foram inaugurados e precisa de mão de obra, desejando sucesso e esperando 

que sejam aproveitados pelo município. A respeito do IBGE ratificou informação de que Placas 

passa de 1.4 para 1.6 devido ao índice populacional o que irá aumentar o recurso para o 

município. Mencionou ter participado de reunião, juntamente com outros vereadores, quando 

foram informados sobre o concurso que será aberto para recenseadores, preferencialmente que 

resida no município e que a população colabore para que essa contagem seja feita e o município 

possa aumentar a população para que melhore mais ainda o recurso municipal. Agradeceu o 

Senhor Bepe que abriu as portas de sua fazenda “Jatobá” para o Dia de Campo, onde estiveram 

vários técnicos, vereadores, a Prefeita Municipal, se cogitando fazer um Dia de Campo na região 

do Ouro Verde. Disse ter sido importante, parabenizando o Secretário de Agricultura pela evento, 

ressaltando a importância de dá incentivo ao desenvolvimento e melhoria de qualidade do 

rebanho leiteiro do município, dizendo que os laticínios tem capacidade de triplicar a produção e 

os produtores aumentar a produção com menos área de pastagem. Parabenizou as crianças pelo 

data, havendo vários eventos, inclusive na sede do município. Parabenizou ainda os professores 

pelo Dia do Professor que se comemora nesta terça-feira, dizendo da necessidade de melhorar 

cada vez mais a qualidade do ensino, devendo melhorar os espaços físicos para que o município 

seja exemplo no Pará e no Brasil. Ratificou requerimento ao TJPA, dizendo não poder julgar as 

polícias no município, assim como os homens públicos, nem tão pouco a população, pois todos 

somos vítimas e precisamos de respostas, e agradeceu a oportunidade. Em seguida passou o 

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

tribuna, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Desculpou-se pela ausência a 

sessão passada, quando precisou levar sua sogra ao médico em Santarém, com urgência. 

Ressaltou ter participado de alguns eventos como na vicinal São João, na igreja Católica e outras 

festividades em comemoração ao Dia das Crianças. Fez das palavras do Vereador Marcione as suas 

a respeito do asfalto na cidade, dizendo que essa distribuição das ruas deve ter sido montada pelo 

Executivo, acreditando não ter sido ouvido nenhum vereador a respeito, destacando ruas como a 

que dá acesso a Avepla e da creche que poderiam ter sugerido, acreditando já ter sido enviado e 

licitado a obra e a empresa fará de acordo com o que foi licitado. A respeito da região do Novo 

Paraíso e dos pedidos do Vereador Evaldo, que reside na localidade, disse que as cobranças são 

muitas, principalmente a respeito de estrada, como na Vicinal 157 (cento e cinquenta e sete) onde 

há muitos buracos que dificultam a passagem de veículos e não vê movimento para colocar 

máquinas na região. Mencionou que o trecho da Vicinal 58(Cinquenta e oito) ao Macanã não vê 

projeto de colocar máquina, destacando a situação da Vicinal do Dez, onde reside o Dadalt, sendo 

uma das mais isoladas da região, onde no próximo ano é para ter transporte escolar, mas não sabe 

como será possível devido a situação que a estrada se encontra. Disse que foi colocado um trator 

na vicinal, mas não presta e provavelmente a vicinal perderá a energia caso o ramal não seja 

aberto para transportar os materiais. Enfatizou falar ou criticar não por prazer, mas com tristeza, 

porque gostaria que tudo estivesse dando certo e sabe que não está. A respeito do combustível 
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que vereador coloca que está chegando, que aqui está cortado, acredita não ser por falta de 

dinheiro, pois no Estado do Pará, Placas é o município que mais faz festa, mencionando que na 

festa da cidade, a qual concorda de deve ser realizada, foi gasto mais de duzentos mil reais, 

dizendo no entanto, que faz dois ou três dias de festa e no dia seguinte as máquinas estão paradas 

por falta de combustível porque não conseguiu pagar o posto. Mencionou que já está se 

programando outra festa de três dias, a de exposição quando será gasto mais de trezentos e 

cinquenta mil reais dos cofres públicos, de modo que acredita que dinheiro não seja o problema, 

porque se fosse não estaria gastando tanto. Mencionou que quando a ponte foi construída no 

igarapé do moita conversou com o Chefe de Gabinete da Prefeitura para que pagasse a metade da 

mão-de-obra e não conseguiu, dizendo que nessas horas vê a dificuldade em achar o dinheiro, e 

concedeu aparte ao Vereador Denilson, que enfatizou a importância do hospital do câncer, 

questionando, no entanto, por que não reverte a renda dessa festa para comprar diesel para fazer 

as estradas vicinais, o que seria bom para o município. A respeito da ambulância do município que 

sofreu acidente falou que estava sendo dirigida pelo mecânico. Prosseguindo o Vereador Gilberto 

disse se perguntar o que a população que mora nas vicinais prefere, ter sua vicinal patrolada ou 

três dias de festa na cidade. Enfatizou gostar de festa, mas está ficando abusivo com tantas festas 

e gastos, dizendo que só o palco que se aluga é cerca de setenta mil reais, enquanto o posto está 

com o fornecimento cortado. Disse que a população ficou feliz quando chegou cem mil litros de 

diesel, mas acabou tão rápido e não foi raspada as estradas para onde o combustível foi 

destinado. Falou que o Sombra Santa e Cachoeirinha não viram as máquinas da prefeitura nessa 

gestão. Enfatizou não criticar por prazer, dizendo que desde o mês de julho entrou vários 

assessores que residem desde a sede ao cachoeirinha, questionando qual a contribuição que estão 

dando no município, se é para dizer que os vereadores não mandam em nada e que deve procurar 

esse assessor, dizendo que se fosse tão bom o povo teria escolhido para ser vereador, e ainda diz 

que vereador não tem moral para pedir as coisas, enfatizando ter, mas que talvez esteja faltando 

pedir em conjunto, tendo chegado a hora dessa Casa se unir  e ver o que está acontecendo, 

concordando que se a Prefeita não pode vir a esta Casa, que os vereadores vá até ela, pois tem 

cerca de dez vicinais concluídas, algumas faltando empiçar e está praticamente no final do ano, 

faltando mais de vinte vicinais para passar máquina, falando porque conhece a situação, 

considerando que reside em uma vicinal, onde se não patrolar no próximo ano não será possível 

entrar transporte escolar, manifestando preocupação, pois não sabe se a gestão planeja fazer 

todas as vicinais e assim como os que residem nas vicinais, depende da estrada, assim como os 

outros agricultores. Mencionou ter estado na Vicinal Ângelo, para onde tem requerimento da 

Vereadora Edna, mencionando ser uma localidade bastante produtiva e no inverno não tem como 

tirar a produção, ficando com vergonha de dizer que está na vida pública e ver os vídeos gravados 

pelos moradores da situação que fica a localidade no período do inverno. Disse que o importante 

é tirar os moradores da situação. Falou não querer criticar, mas alertar, pois esse é seu papel. 

Mencionou ter lançado seu nome a pré-candidato para as próximas eleições, assim como os 

demais vereadores tem direito e capacidade de lançar-se, havendo duas situações para mantê-la, 

sendo: se for dá vontade de Deus e se a população vê com bons olhos a sua candidatura, tendo 

lançado para que a população possa avaliar.  Disse que não irá estranhar se desta Casa sair outros 

nomes como pré-candidatos, pois é direito de todos e a população irá avaliar o trabalho de cada 

vereador no próximo ano, devendo continuar lutando e defendendo aquilo que acredita. 

Registrou aniversário de seu pai no sábado anterior, quando completou setenta anos, dizendo ter 
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tido o prazer de abraça-lo e dizer que o amava, quando muitos não têm os pais por perto, mas se 

o tivesse, em uma data tão especial faria o que fez, e agradeceu, retornando a presidência. Após 

passou a Ordem do Dia, passando a apreciação de Requerimentos. O Relator da Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou parecer favorável pelo prosseguimento da tramitação dos 

seguintes requerimentos nº 048/2019, 049/2019, 050/2019, 051/2019 e 055/2019. Colocado em 

discussão o Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na 

tribuna o Vereador Gilberto Matias Rodrigues defendeu o Requerimento nº 048/2019, 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; Requerimento nº 049/2019, 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; Requerimento 

nº 050/2019, 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 piçarrar os 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; e Requerimento nº 051/2019, 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. Colocado em 

discussão os Requerimentos nº 048/2019, 049/2019, 050/2019 e 051/2019. Manifestaram a 

respeito os vereadores Marcione, Evaldo, Denilson, Raimundo e Vilmar. Colocado em votação o 

Requerimento nº 048/2019. Aprovado por unanimidade. Colocado em votação o Requerimento nº 

049/2019. Aprovado por unanimidade. Colocado em votação o Requerimento nº 050/2019. 

Aprovado por unanimidade. Colocado em votação o Requerimento nº 051/2019. Aprovado por 

unanimidade. Após o Senhor Presidente falou referente a sua região e do Vereador Marcione 

(vicinais Nonato e Poeirinha) que estão precisando de uma equipe de máquina urgente, dizendo 

que se trabalhou a região do Ouro Verde e essa região ficou esquecida e os moradores tem 

cobrado, lembrando ter sido feito uma programação, que não foi atendida. Disse que o município 

é amplo, mas se trabalhar bem atende a todos. Colocou em votação a ata da vigésima segunda 

Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocou em votação a ata da vigésima terceira 

Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. A seguir o Vereador Denilson mencionou a respeito 

de ponto facultativo decretado pelo Poder Executivo, a respeito do que acredita que o Poder 

Legislativo fica passível de cumprir esse decreto, devendo ter cuidado porque atos deste poder 

podem se tornar nulos, pedindo orientação do assessor jurídico, situação que nunca aconteceu, 

mas poderá vir acontecer. Pediu que consulte os vereadores a respeito de seu requerimento 

apresentado verbalmente na tribuna para que possam ir a Belém no Tribunal de Justiça. O Senhor 

Presidente informou que após a sessão poderão reunir com o assessor jurídico que irá esclarecer a 

respeito. O Vereador Vilmar disse que no caso de decretos deve comunicar esta Casa. O Vereador 

Nelson Fetisch referiu sobre o requerimento de CPI informando que ficará disponível em seu 

gabinete para quem quiser assinar. Autorizado o uso da palavra pelo assessor jurídico, Dr. Hiroito 

Tabajara de Castro Lacerda, este na tribuna manifestou parecer favorável a situação colocada pelo 
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Vereador Denilson, ressaltando que mesmo sendo poder independente do Poder Executivo é 

regido pelo mesmo princípio, razão pelo qual o Decreto Municipal deve ser seguido pelo Poder 

Legislativo, devendo a Prefeita encaminhar cópia para a Câmara Municipal para que não seja 

como desconhecido. Após observando não haver nada mais a tratar o Senhor Presidente 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. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


