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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos vinte e um 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 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 José Sandeney Marques Monteiro-DEM – Primeiro 

Secretário. Presente a Vereadora Edna Silva Santos-PT e Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB, 

Nelson Fetisch-SD e Vilmar Ferreira da Silva–PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou 

aberta a Sessão, agradecendo a Deus por mais uma semana e pedindo forças para enfrentar a que 

se inicia e desejou boas vindas a todas as pessoas presentes. Realizou inscrição para uso da 

palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador José Sandeney Marques Monteiro. Este 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por está mais uma vez nesta 

Casa falando do trabalho do vereador no decorrer da semana. Desculpou-se por não ter estado na 

sessão passada, ressaltando que na última semana a maioria dos professores estiveram viajando 

para as praias comemorando o Dia do Professor, tendo acompanhado sua esposa e familiares. 

Registrou condolências aos familiares do Senhor Natal que faleceu na manha de domingo. 

Mencionou ter estado no sábado na Vicinal São João, de onde seguiu para Santarém, retornando 

ao trabalho na quarta-feira quando esteve na Vicinal Poeirinha reunindo na casa do Senhor Pedro 

a respeito da situação da estrada e a noite esteve no baixão da fome; na quinta-feira esteve 

juntamente com o Vereador Werles na Vicinal da Sessenta nas Escolas Antônio Jarenco e Sol 

Nascente entregando brinquedos as crianças ainda em comemoração ao dia delas, observando 

que a estrada não está nada fácil; esteve na Vicinal Pulu fazendo visitas e catalogando pontos 

críticos naquela vicinal, tirando fotos de algumas pontes e repassando ao Secretário de 

infraestrutura, ressaltando ter requerimento da Vereadora Raimunda, mas enquanto vereador 

anda em todas as vicinais; na sexta esteve na vicinal São João visitando amigos e os moradores 

aguardam serviços, assim como a Vicinal do Planalto, 240 norte, que aguarda o empiçarramento; 

no sábado esteve na divisa do município na vicinal São João e Sonrizal, onde tem uma escola que 

pertence a Rurópolis e os moradores reclamam porque, em virtude de ser na divisa, não se dá 

muita atenção, tendo levado alguns brinquedos para as crianças, onde há moradores e eleitores 

de Placas; e no domingo esteve na Vicinal 59(cinquenta e nove) onde ocorreu a final da copa Rio 

das Pedras, parabenizando a Prefeitura de Placas por fomentar o esporte e a secretária de esporte 

pelo excelente trabalho, parabenizando todas as equipes que participaram daquele evento, 

ressaltando a satisfação, considerando a importância do esporte na vida de crianças, jovens e 

adultos, dizendo que o esporte é uma marca sua, mas também está sempre ajudando nas demais 

áreas e continuará ajudando no que for possível. Enfatizou está se aproximando as eleições e 

trabalha em prol do desenvolvimento do município para que cresça cada vez mais e se desenvolva, 

desenvolvimento que tem sido observado por muitas pessoas, mencionando existir gargalos que 

devem ser sanados em várias áreas no município, mas o trabalho do vereador é viabilizar 

propostas para que cresça cada vez mais o município, não somente criticar, mas apresentar 

soluções, pois é isso que o povo quer ouvir. Informou que estará visitando as vicinais 59 

(Cinquenta e nove) e 58 (cinquenta e oito) nesta semana. Desejou uma semana abençoada a 

todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia presente 
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nesta Casa. Ressaltou ter tido uma semana de visitas ao município, mencionando ter estado na 

Vicinal 240 norte, manifestando preocupação em virtude de há mais de seis meses a estrada ter 

sido patrolada, mas ainda não foi piçarrada, não sendo concluída, havendo situação de bueiros 

para serem colocados no ramal dos chacareiros que dá acesso a Perfil e os moradores estão 

aguardando o término desse serviço e piçarramento do baixão, ressaltando preocupação quando 

as máquinas entram em vicinal e não conclui o serviço o que é ruim para o Vereador, para o 

andamento do governo e para os moradores que residem na localidade, porque quando o 

trabalho é concluído a população fica contente, mas quando não conclui é mais questionado do 

que antes das máquinas entrar naquela vicinal. Citou ter estado na vicinal 235 norte onde está 

sendo feito um trabalho de ótima qualidade, sendo feito um baixão de qualidade, mas faltou a 

conclusão, a colocação de bueiros, mencionando que onde não foi colocado bueiros, nesses dias 

de chuva a agua já passou por cima da estrada, observando que o inverno ainda não começou e se 

não for feito a conclusão antes que se encerre vai ser danificada, mencionando que há mais de 

quinze dias o serviço parou e não foi retomado ainda, mencionando que assim como essa há 

outras vicinais que precisam ser concluídas. Ressaltou ter estado na vicinal da sessenta, como 

relatado pelo Vereador José Sandeney, que se encontra em péssima qualidade, ressaltando ter 

requerimento de ambos para a mesma e ter sido procurado por moradores do Alagado que 

também almejam por trabalho antes que o inverno comece. Destacou ser a vicinal da Sessenta 

uma das maiores do município, onde aconteceu o Dia de Campo da bacia leiteira, destacando ser 

grande produtora e além de ser extensa, possui vários ramais, esperando pela conclusão. Referiu 

sobre o projeto que foi autorizado nesta Casa a respeito da iluminação pública, esperando 

providências. Referiu ainda sobre pontes que dão acesso ao bairro Alto Pará, a respeito do que os 

moradores têm cobrado. Agradeceu a Deus a oportunidade, as pessoas presentes, desejando uma 

semana abençoada a todos, e a oportunidade. A seguir passou o Senhor Presidente, Vereador 

Gilberto Matias Rodrigues a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna. Cumprimentou a mesa 

diretora, Vereadores e pessoas presentes. Lamentou falecimento no domingo de vizinho seu, 

pioneiro da região e o sepultamento aconteceu na presente data pela manhã, mencionando que 

tinha viagem programada para Belém, adiando, em virtude do ocorrido para dar assistência a 

família, pedindo a Deus conforto aos familiares. Registrou aniversário de setenta anos de seu pai e 

sessenta e cinco de sua mãe no último sábado, momento em que a família passou reunida, não 

fazendo festa em virtude da situação de saúde de seu vizinho, que veio a falecer no domingo, 

manifestando-se feliz por vê seu pai com essa idade e gozando de saúde e colaborando com os 

trabalhos do dia-a-dia. Enfatizou ter andado, tentando articular algumas questões políticas e 

passado vergonha, mencionando que no velório foi questionado a respeito do que os vereadores 

estão fazendo, considerando ter sido pago mais de quinhentos mil reais de combustível e a vicinal 

está da forma que se encontra, situação que disse ser difícil de responder, observando que o posto 

não tem nada a ver com a quantidade de combustível que é retirado, pois quer vender, se tem 

algo errado é por quem compra, que deve está colocando em lugar errado. Disse que no Novo 

Paraíso também foi questionado a respeito da mesma situação, onde é mais complicado, tendo 

em vista que várias vicinais estão sem fazer, algumas fizeram uma parte, faltando ser concluída e 

muitas vezes os colonos procuram o Vereador revoltados, dizendo que só sabe o sofrimento quem 

viveu ou vive em vicinal e vendo chegar o mês de novembro, se aproximando do período chuvoso 

e pensando que irá passar outro inverno, na lama, dizendo que com as poucas chuvas que tem 

caído nesse período os carros pequenos já tem dificuldades para andar nessas estradas, 
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imaginando como será no período chuvoso, ouvindo as reclamações da população e concordando 

porque só restam dois meses para o ano acabar e iniciar o período de fortes chuvas. Disse ter 

ficado feliz por saber que máquina estava na Vicinal Planalto para concluir o serviço, mas já está 

completando trinta dias e onde a máquina passou e não foi patrolado já ser formaram grandes 

buracos e a obra ainda não foi concluída. Disse que os números que aparecem, não são através de 

vereadores, considerando que a população tem acesso a informações no portal e vê o que está 

acontecendo e também não vai se omitir em esclarecer a verdade, porque seu papel não é 

desrespeitar ou fazer politicagem em cima de governo, mas vê o que está acontecendo e procurar 

corrigir para que novos erros desse tipo não venham acontecer no município, ressaltando ser 

difícil argumentar com essa gestão, mencionando ter passado dois anos e meio sendo base e 

nunca foi consultado pela Prefeita ou membro do governo a respeito de sugestões para fazer 

planejamento, para contribuir mesmo que pouco, lamentando. Informou que se Deus permitir 

esta Casa deixará uma marca, informando que na próxima segunda irá acontecer a licitação para 

construção do novo plenário da Câmara Municipal, maior e mais amplo, observando que o espaço 

não é somente para a realização das sessões, pois é difícil uma semana que não aconteça ao 

menos uma reunião nesse local e muitas vezes se torna pequeno, devendo retornar aos trabalhos 

no próximo ano nesse espaço, enfatizando que será construído com recursos próprios, das 

economias desta Casa, e agradeceu. Retornando a presidência informou que a vereadora lhe 

comunicou que não veio a sessão em virtude de ter falecido um parente seu e os vereadores 

Denilson, Marcione e Raimundo estão viajando para Belém, e observando não haver nada mais a 

tratar desejou ótima semana a todos, agradecendo pela presença e esperando contar com todos 

na próxima semana 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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