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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos vinte e nove 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 projeto de lei, 

requerimento 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 

José Sandeney Marques Monteiro-DEM – Primeiro Secretário. Presentes as Vereadoras Edna Silva 

Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues 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, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar 

presente em mais uma sessão ordinária, ressaltando está acontecendo na terça-feira, tendo em 

vista ter sido decretado ponto facultativo em virtude do Dia do Servidor Publico na segunda e a Lei 

Orgânica Municipal determina em seu art. 21, § 1º que “as reuniões marcadas para essas datas 

serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e 

feriados”. Informou ter sido comunicado pelo Vereador Evaldo que não poderia estar presente 

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

concedendo-a ao Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Este cumprimentou a Mesa Diretora, 

Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou o Vereador Werles Santos pela festa de inauguração 

da vicinal 235 norte, vendo o contentamento e a emoção dos moradores, considerando que não 

tinha sido realizado serviço da maneira que foi realizado agora, tendo sido mencionado na ocasião 

por proprietário que a vicinal foi aberta à base de foice e machado. Disse ter acompanhado o 

trabalho, que ficou de qualidade e mesmo tendo poucos moradores, esses merecem uma estrada 

boa para transportar a produção e para o transporte escolar que sempre teve muita dificuldade 

para entrar nessa vicinal para pegar os alunos e estes mudavam-se para a cidade no período de 

inverno, o que não será  mais necessário a partir de agora, pois tem uma estrada de qualidade, 

parabenizando os Vereadores Werles e Nelson pelas cobranças e a Secretaria de Infraestrutura e 

equipe que trabalhou incansável para concluir a obra. Registrou não ter participado da sessão 

passada quando estava a caminho de Belém, juntamente com os vereadores Marcione e Denilson 

e o motorista Gleison Santos. Disse que quando se vai a capital de carro nunca consegue resolver 

tudo porque a maior parte do tempo passa na estrada, porém disse que tiveram em vários setores 

conseguindo dá andamento em várias situações, destacando reunião na ALEPA com prefeitos de 

toda a região do Xingu, observando que as cobranças destes são praticamente as mesmas de 

nosso município. Mencionou ter o Vereador Denilson usado da fala e colocado sobre a Segurança 

Pública, sobre os vários assaltos e assassinatos que tem ocorrido no município e sem solução e/ou 

punição aos criminosos. Falou que a violência no município tem diminuído, mas continua com 

altos índices, assim como em outros municípios da região, e conversando a Secretária foram 

informados sobre evento que acontecerá em Altamira no próximo mês, no qual devem participar, 

para que as ações cheguem a nossa região. Disse que além da segurança pública cobraram sobre a 

educação, a respeito de processo seletivo realizado, cujos candidatos aprovados não estão 

aceitando a vaga, tendo sido chamado oito e ainda não tem o funcionário trabalhando. Disse ainda 

ter sido cobrado a respeito do programa Luz para todos, ficando surpresos ao descobrir que no 

sistema do governo federal consta que Placas está cem por cento concluída, o que sabem não ser 
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verdade, destacando a vicinal São Paulo onde há mais de trinta moradores que ainda não foram 

atendidos com energia, realidade também nas Vicinais Poeirinha e Planalto, porém disse que 

Deputados estão lutando para que se abra novos contratos para que as famílias que não foram 

atendidas sejam beneficiadas, devendo continuar cobrando, considerando que no momento 

somente as vicinais Poeiririnha, Dez sul e Lama estão sendo atendidas, enfatizando que Placas 

entrou no modelo de universalização, de modo que aquele que não tem energia deve colocar o 

padrão e se cadastrar e aguardar para ser atendido, mencionando que há pessoas que se 

cadastraram há mais de ano e ainda não receberam a visita de representante da Celpa em sua 

residência. A respeito da festa de exposição programada, disse que tem andado e conversado com 

pessoas, vendo que a população não está contente, dizendo não ser um bom momento para 

realizar uma festa tão grande, quando tem outras situação para priorizar como estradas vicinais, 

considerando que o inverno se aproxima. Referiu sobre iluminação pública, a respeito do que 

disse que continuará falando, tendo em vista que reside em um bairro onde quase não tem 

iluminação pública. A respeito da limpeza das ruas na cidade falou que é preciso fazer um trabalho 

urgente, pois há ruas que não é possível trafegar. Disse que está sendo feito o trabalho na zona 

rural, mas é preciso fazer algo pela cidade, havendo ruas que não consegue trafegar com carro 

pequeno e segundo informações da gestão há programação para iniciar trabalho na cidade na 

próxima semana, situação que continuará cobrando até que seja realizado. Pediu a Deus uma 

semana abençoada, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna a Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a 

Deus pela oportunidade. Informou não ter estado nas duas últimas sessões devido a viagem a 

Santarém na semana dos professores e na última por ter falecido um ente querido seu. Informou 

sobre programação no Posto de Saúde no Lote Dez, mencionando ter acontecido no último dia 

vinte cinco programação com mulheres da região, participando de palestras e realizando exames 

em referência ao “outubro rosa”, manifestando satisfação pelo atendimento das pessoas naquele 

pólo, parabenizou em nome da enfermeira Regiane, coordenadora do pólo e técnicas que auxiliam 

e os Agentes Comunitários de Saúde que colaboram com esse trabalho de esclarecimento, 

ressaltando que o próximo mês será “novembro azul”. Registrou satisfação pela programação na 

vicinal 235 norte, quando pode perceber a satisfação dos moradores por ter seus direitos e valores 

reconhecidos, ressaltando que noventa por cento dos pronunciamentos na tribuna e metade dos 

requerimentos se trata de estradas vicinais, destacando a situação da vicinal 235 norte, vicinal 

próxima a cidade e com um histórico de oito anos sem serviços e que não tinham mais esperança 

de ver essa estrada recuperada e mesmo assim pode ver a satisfação daqueles moradores, isso 

porque é um povo hospitaleiro e humilde e que reconhece quando a contribuição de cada um 

retorna a eles, pois esse trabalho é feito através da contribuição de cada cidadão através de 

impostos pagos, parabenizando os vereadores pelas cobranças. Ressaltou ter visitado as vicinais 

próximas ao Lote Dez para onde há várias programações e a população quando vê uma chuva 

começa a entrar em desespero acreditando que não serão mais contempladas, mencionando ter 

conversado com o Secretário de Infraestrutura o qual informou ter planejamento para a região, 

pedindo, no entanto, agilidade para que possa contemplar os moradores da localidade e região, 

bem como de outras regiões, considerando que várias vicinais precisam ser recuperadas, tendo 

cobrado pessoalmente e divulgando que está cobrando, mencionando que juntamente com as 

vicinais tem a Vila Aparecida que também precisa ser recuperada para dar trafegabilidade aos 

moradores daquela localidade, mencionando que há anos não vê aquela vila sendo recuperada e 
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empiçarrada. Disse que está andando nas vicinais e vê satisfação e insatisfação, uns esperançosos, 

outros tristes, devendo continuar andando e falar do trabalho que está sendo realizado e ouvindo 

os moradores dessas localidades, considerando que é o vereador que recebe a primeira cobrança 

e que deve procurar resolver, trazer a demanda, mas tentar junto com a gestão uma forma de 

resolver os problemas do povo que espera por dias melhores no município. Desejou uma semana 

abençoada a todos. Disse que o município é grande e que precisam andar, ouvir, trazer as 

demandas e buscar soluções, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade em 

mais um dia de trabalho. Referiu sobre importância de encontro de Vereadores do Oeste do 

Estado que acontecerá em Santarém, tendo recebido convite do Instituto Pró Estado do Tapajós, 

destacando está acontecendo o Encontro do TCM nestes dias 29 a 31/10/2019. Referiu sobre obra 

muito questionada, requerida e cobrada também pelo Vereador Vilmar, na frente do hospital 

municipal, que agora está sendo realizada, agradecendo em nome do Secretário de Saúde e 

Prefeita Municipal, ressaltando que quem ganha com isso é a população. Referiu sobre a Vicinal 

235 norte inaugurada no sábado, ressaltando ter sido assunto de diversas cobranças sua e 

também do Vereador Nelson, considerando a dificuldade pelo fato de ser divisa com outro 

município. Disse que segundo moradores o trabalho de baixão, bueiros e piçarramento que foi 

feito, havia mais de vinte anos que não se fazia, agradecendo o esforço da equipe da secretaria de 

infraestrutura e de cada morador que não mediu esforços para ajudar naquilo que foi possível, 

agradecendo em nome da Prefeita o Poder Executivo pelo atendimento, o que já era cobrado 

desde o primeiro ano desse governo, parabenizando por mais essa vicinal concluída, esperando 

que seja executado trabalho de qualidade em outras vicinais do município, cobrando, tendo em 

vista não ser vereador só de uma vicinal, mas de todo o município, de modo que quando é 

atendido com uma, há moradores de outras vicinais que já vem cobrando serviços, dizendo que 

buscar a qualidade dos trabalhos é função do Vereador, que deve persistir nas cobranças. Disse 

também não ser vereador só de estradas vicinais, mas das demais áreas, como saúde, educação, 

agricultura, devendo cobrar melhorias para o povo do município, agradecendo pelo trabalho de 

qualidade feito naquela vicinal que deixou os moradores felizes, assim como os vereadores. 

Referiu sobre iluminação pública, a respeito do que vem cobrando desde o primeiro ano de 

mandato, tendo em vista que o município é um dos que possui o pior sistema de iluminação, 

tendo sido autorizado por lei a melhoria do serviço, a respeito do que os moradores tem cobrado, 

considerando que a iluminação pública colabora com a segurança pública, esperando que seja 

executado o mais breve possível. Referiu ainda sobre ponte que dá acesso ao bairro Alto Pará, que 

está com duas pranchas, a respeito do que tem sido cobrado, considerando já está nessa situação 

há mais de quinze dias e acidentes já aconteceram no local, concedendo aparte ao Vereador 

Raimundo que destacou residir no bairro Alto Pará e ter sofrido acidente na referida ponte, 

dizendo não ser falta de cobrança, pois muito tem cobrado, mas que segundo foi informado na 

presente data ou no máximo nesta quarta-feira o serviço será realizado. Prosseguindo o Vereador 

Werles disse ter tomado conhecimento do acidente ocorrido com o vereador na referida ponte, 

dizendo ser conhecedor também das cobranças, mas o trabalho não é executado do jeito e ao 

tempo em que quer. Agradeceu as pessoas presentes por acompanhar os trabalhos, aos 

vereadores e pessoas que acompanharam a festa na vicinal 235 norte, e a oportunidade. Em 

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

pessoas presentes. Agradeceu a Deus por essa semana de trabalho, ressaltando não está na 
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sessão passada por está em agenda à cidade de Belém a trabalho desta Casa, juntamente com os 

vereadores Denilson e Raimundo, representando os onze vereadores desta Casa, agradecendo a 

parceria do Executivo Municipal nessa viagem. Destacou terem estado em Sessão Especial na 

Câmara dos Deputados onde foram discutidas várias pautas sobres os municípios da região que 

foram impactados direto ou indiretamente com a obra de Belo Monte, sendo discutido sobre 

educação, sobre o valor da energia, saúde e segurança pública, tendo o Vereador Denilson usado a 

fala e a pauta principal foi sobre segurança pública, a respeito do que tiveram audiência com a 

Delegada de Altamira que se colocou a inteira disposição em fazer uma ação conjunta, uma 

audiência pública com o comandante da Policia Militar e o Delegado de Polícia Civil para que 

possamos dar resposta a comunidade placaense sobre segurança pública. Informou ter estado 

com o Deputado Hilton Aguiar cobrando emendas e este garantiu destinar ao município 

abastecimento de água para as vilas que precisam desse serviço. Registrou que estiveram ainda 

com o Deputado Eraldo Pimenta cobrando a situação do combustível que o município irá receber 

do Estado, que está sendo licitado, para que possa acelerar os trabalhos da infraestrutura, estando 

esperançosos e confiantes que a curto prazo estarão dando passos importantes no que se diz a 

recuperação de estradas, apresentando as vicinais que serão atendidas com esse combustível, 

sendo: Dez sul, 235 norte, 235 sul, 58 casada, 57, Pajoba, Poeirinha, Santa Rosa, Panorama, 

Goianos, Sessenta, Alagado, Água boa, 151, 157, Galvão, Codó e Mirasselva, dizendo que o 

Legislativo deve acompanhar de perto a execução desse serviço para que possa chegar aos 

agricultores, porque esse combustível não pode ser utilizado à toa, o serviço precisa ser feito, pois 

é preciso prestar contas ao Estado, caso contrário não conseguirá celebrar  mais convênios, como 

um de mais de um milhão para recuperação de pontes, devendo dar agilidade ao trabalho de 

recuperação de estradas considerando que o verão está praticamente acabando e esse serviço 

precisa ser feito e está confiante de que irá acontecer e ver o povo feliz, assim como na Vicinal 235 

norte, onde esteve após chegar de viagem, acreditando que não tinha nenhum morador triste, 

podendo a obra demorar, mas quando o serviço for feito, que seja bem realizado. Mencionou que 

na Celpa foi discutido sobre grande problema enfrentado pelo município, que é o programa luz 

para todos, tendo em vista que há muitas pessoas sem energia no município e questionando ao 

Diretor da operadora o que pode ser feito para resolver o problema, considerando que há vicinais 

no município onde há vários quilômetros sem rede elétrica, lembrando já ter estado em Belém por 

quatro vezes e três na ETE em Altamira, destacando que uma dessas é a vicinal Poeirinha com 

quem tem um compromisso tanto com a situação da energia, quanto com a situação estrada 

vicinal, acreditando que esta última até o final do ano será entregue. Informou que na próxima 

semana irá a ETE para vê a respeito de celebração de contratos e cobrar a execução das vicinais 

Poeirinha e Lama, mencionando que nesta última há cobrança de treze famílias sem energia e 

acredita que conseguirão atender essas pessoas. Referindo ainda sobre a viagem a Belém 

mencionou terem estado no TCM buscando orientação para votação das prestações de contas que 

se encontram nesta Casa, dizendo terem todos os pareceres e orientação do tribunal sobre como 

deve ser procedido a análise, aprovando ou rejeitando, lembrando que esta Casa não precisa 

seguir o parecer do TCM, no entanto, disse que a comissão de Economia, Finanças e Orçamento 

irá seguir os pareceres daquele tribunal de contas. Mencionou terem estado com o Diretor da 

COAB, o amigo Rafael Brandão, discutindo e solicitando agilidade na liberação de cheques moradia 

para atender as famílias carentes do município, tendo solicitado que fizessem alguns cadastros 

para enviar a ele. Disse que a viagem a Belém foi muito proveitosa, acreditando que terão 
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resultados o mais breve possível, dizendo da importância da parceria deste município com o 

Estado, porque agora as coisas estão acontecendo, o que antes não se via, mencionando que 

anteriormente em quatro anos o município recebia uma obra do Governo do Estado e o 

Governador Helder está tendo compromisso não só com a redondeza de Belém, mas também com 

o interior do Estado e nosso município é prova dessas melhorias, destacando a obra da Escola 

Tancredo Neves, recebida de outro governo e mantido o compromisso, continuando liberando 

recursos, tendo liberado recursos para pontes e agora para o combustível, não se vendo isso no 

primeiro ano de gestão de governo do Estado, trazendo esperança de que haverá fortalecimento 

muito grande da gestão municipal. Falou que conversando com o Deputado Eraldo este passa 

segurança da parceria com o governo do Estado com este município e se empenhando para que as 

obras comecem e sejam entregues para que a comunidade possa usufruir da benfeitoria. 

Informou que está licitado para iniciar nos próximos dias a construção do estádio de futebol no 

bairro Alto Pará; já foi licitado a reforma da Escola Almir Gabriel; a quadra do Deputado Eraldo 

está sendo concluída; mais uma praça licitada do Deputado Chapadinha será iniciada em breve ao 

lado do Mercado Municipal; e emenda da Deputada Julia Marinho para fazer trabalho de 

qualidade na Vicinal São Paulo. Falou que a expectativa de trabalho é muito boa, citando que no 

próximo ano o município irá respirar com aumento da receita do município que passará de 1.4 

para 1.6, sendo acréscimos de trezentos mil reais ao FPM do município, de modo que o município 

terá condições de colocar a máquina para funcionar com recurso próprio e também terá aumento 

significativo na educação, tendo condições de melhorar mais ainda a qualidade da educação. 

Informou ainda que a Prefeita conseguiu várias emendas de custeio para a saúde do município. 

Falou que as perspectivas são de melhoras, dizendo que o município tem dado passos 

importantes, o que pode ser visto por todos e tem certeza que a curto prazo estarão galgando e 

conquistando muito mais para a comunidade e melhor qualidade de vida para a população, a 

respeito do que estarão brigando, levando benefícios a comunidade, pois o povo confiou e para 

isso que foram eleitos, dizendo que esta Casa tem sido apenas uma via de cobrança para que as 

coisas aconteçam com seriedade e qualidade que o povo espera. Desejou excelente semana a 

todos, pedindo a condução a Deus nesta semana, com saúde e com determinação e coragem para 

lutar pelos munícipes, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou o Vereador Raimundo pela fala no 

que diz respeito a iluminação pública e estradas vicinais, vendo a preocupação dos vereadores 

como o Marcione quando se referiu a fiscalização do recurso que virá para o município comprar 

petróleo, concordando que devem fiscalizar e de fato acompanhar e prestar esclarecimentos se 

houver coisas erradas e cobrar justificativas se houver erros. A respeito da Vicinal 235 norte falou 

ter sido feito um serviço de excelente qualidade, a respeito do que muito cobrou assim como o 

Vereador Werles, dizendo ser obrigação dos vereadores cobrar serviços para todas as vicinais do 

município, não especificamente para uma, ressaltando ter relatado no momento de sua fala que 

em anos atrás comprou combustível para abastecer máquina e recuperar ladeiras, considerando 

que à época transportava alunos e nem carro traçado tinha condições de passar e hoje feita pela 

Prefeitura, não sendo necessário nenhum morador ajudar com petróleo, dizendo que este é o real 

papel da administração pública, fazer com recursos que vierem para o município e gostaria que 

não seja só essa, mas que outras vicinais tivessem esse atendimento. Falou que concluindo as 

vicinais 235 norte e a do Planalto serão onze vicinais concluídas no município neste ano, 

ressaltando haver trinta e oito no total e gostaria de ver a felicidade dos moradores das outras 
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vicinais, como Bacabal e Panorama na Transamazônica e outras da região da BR 163, devendo ter 

a atenção que a vicinal 235 norte teve. Disse que a obrigação do Vereador é fiscalizar, fazer 

cobranças, mas a obrigação de executar obras é da Prefeita Municipal, pois teve a confiança da 

maioria da população para administrar esse município. Apresentou cálculo de gastos de consumo 

de combustível com veículos da Prefeitura Municipal que tem disponível, trabalhando, sendo três 

patrol, duas carregadeiras, uma retroescavadeira, três caçambas e um carro que dá assistência a 

Secretaria de Infraestrutura, sendo ao todo, mil e quinhentos litros de diesel/dia. Disse ter 

conhecimento de gastos de máquina e de quanto se gasta para fazer uma estrada, dizendo que 

essas máquinas tem obrigação de deixar pronto em um dia dez quilômetros de estrada, inclusive 

com piçarra nos pontos críticos e nos baixões, ou seja, de modo que em cinco dias é possível fazer 

uma vicinal de cinquenta quilômetros, gastando sete mil e quinhentos reais, porém ressaltou que 

em média as vicinais têm trinta quilômetros, de modo que não se gasta essa quantidade de diesel 

em uma vicinal, ratificando ter sido feitas onze vicinais e o consumo de petróleo pago no posto de 

combustível dá mais de cinquenta mil litros por vicinal, enquanto que sete mil e quinhentos litro 

daria para fazer uma vicinal de quarenta quilômetros, questionando para onde foi o restante do 

combustível, parabenizando o Vereador Marcione quando diz que devemos fiscalizar, observando 

que está chegando uma nova cota de combustível e não devem esquecer que esse gasto 

apresentado deverá ser explicado à população, ressaltando “não ter engolido” essa situação, 

enfatizando ter documentos que provam esses fatos, dos quais os vereadores tem conhecimento, 

ressaltando ainda não está satisfeito, a respeito do que precisam de uma resposta da Senhora 

Prefeita, não de secretário, pois este administra o petróleo que lhe é fornecido para abastecer as 

máquinas, mencionando que gastando a quantidade apresentada por vicinal e o que foi comprado 

no posto de combustível todas as estradas vicinais estariam recuperadas, mencionando tendo sido 

gasto mais de três mil litros de óleo ao dia, enquanto as máquinas só gastam mil e quinhentos, 

questionando para onde foi o restante do combustível, resposta que a Prefeita deve a sociedade e 

no exercício da vereança estará cobrando, repassando a sociedade e fiscalizando para que não 

aconteça mais esse tipo de coisa, acreditando que quem “meteu” a mão nesse dinheiro será 

penalizado, informando ter comunicado esse fato ao Ministério Público, não sabendo quanto 

tempo irá demorar, mas a Prefeita deve satisfação a sociedade, porque não tem como justificar 

esses gastos, porque a Prefeitura não tem máquinas para gastar essa quantidade de petróleo, 

observando que os valores apresentados não se inclui educação e saúde, mas só a Prefeitura, que 

além das máquinas referidas, tem o caminhão papa lixo no qual é colocado trinta litros de diesel 

por dia, duas caminhonetes e o veículo da Prefeita, não chegando nem a metade do valor gasto se 

trabalhasse todos os dias, tão pouco quando se trabalha um ou dois dias na semana e máquinas 

passam até mais de três semanas paradas e mesmo assim os valores estão sendo pagos 

diariamente no posto de combustível, o que certamente será esclarecido a população, pois os 

vereadores estarão cobrando, considerando ser este o papel destes. Mencionou que 2020 é ano 

político, questionando como irão pedir votos e dizer que irão fiscalizar se não derem conta de 

fazer neste mandato, devendo ser digno ao pedir o voto e dizer que estará nesta Casa para apoiar 

tudo que estiver de errado e não fiscalizar, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu 

a Deus pela oportunidade de estar nesta Casa mais uma vez e poder relatar o trabalho feito na 

semana anterior, as visitas feitas as comunidade e vicinais, onde conseguiu levar benefícios para a 

população e onde não conseguiu, mas esteve presente dando satisfação quanto legislador do 
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município de Placas. Parabenizou o SINTEPP pela festa do Servidor Público realizada no sítio 

castanheira, não podendo participar, mas acompanhou nas redes sociais, parabenizando todos os 

servidores efetivos e contratados. Referiu sobre pronunciamento do Vereador Marcione quando 

disse que esteve juntamente com os vereadores Denilson e Raimundo com o Deputado Hilton 

Aguiar, lembrando que juntamente com o Vereador Werles e o vice-prefeito Beto Dantas já 

haviam entrado em contato com esse Deputado Estadual para que olhasse com bons olhos para o 

município de Placas, tendo em vista que o mesmo no ano de 2014 tirou mais de trezentos votos e 

com essa equipe engajada no ano de 2018 tirou quase mil votos neste município e o Deputado 

disponibilizou três micro sistema de abastecimento de água, ressaltando está conversando com a 

comunidade ouro Verde para disponibilizar um para aquela comunidade, outro para a Vila Bela 

Vista e o outro a ser definido ainda, lembrando ter solicitado do mesmo um pouco mais de recurso 

para que possa ser finalizado o estádio de futebol, tentando conseguir duzentos e cinquenta mil 

reais, considerando que tem apenas quatrocentos e vinte para a realização da obra, da Caixa 

Econômica Federal, o que não é suficiente, de modo que apenas sessenta por cento da obra 

poderá ser feito com esse recurso, considerando que o sistema de drenagem é padrão FIFA/CBF, o 

que gastará mais de duzentos mil reais só nesse sistema e se não for feito não terá aprovação dos 

engenheiros do Ministério dos Esportes e em virtude disso está se comunicando com o Deputado 

que representa o oeste do Pará na tentativa de conseguir um pouco mais de recurso para que a 

obra seja totalmente concluída. Informou ter estado no domingo na Comunidade Lote Dez, 

considerando está acompanhando a copa que está acontecendo naquela vila, dizendo que o 

esporte está muito bem fomentado pela secretaria de esporte através da Prefeitura de Placas, 

parabenizando por estarem viabilizando recursos para essa área, observando que em breve 

estarão aprovando a Lei Orçamentária para 2020, dizendo que o recurso do esporte está sendo 

aplicado, parabenizando as equipes finalistas da Copa Aparecida/Lote Dez, Flamenguinho e Baixão 

da Fome, informando que a final acontecerá no próximo dia nove, convidando a todos para 

prestigiar.  Informou que no dia três de novembro será iniciada a Copa Macanã de futebol de 

campo com a melhor programação já vista no município, já tendo dez equipes confirmadas, 

esperando um total de doze equipes. Disse que futsal é entretenimento, mas o grosso do recurso 

gira no futebol de campo, dizendo que a Vila Macanã tem um dos melhores campos da 

Transamazônica e no domingo haverá torneio inicio, convidando a todos, tendo conhecimento 

que na mesma data haverá programação na vicinal do km 219, município de Uruará, com duas 

equipes de Placas na final. Informou sobre evento da Secretaria Municipal de Saúde, na presente 

data, de atendimento médico nas comunidades nas Comunidades Novo Paraíso, Ouro Verde e 

Macanã no decorrer do dia, devendo acompanhar o atendimento na Comunidade Ouro Verde e vê 

qual a proposta dessa secretaria para o atendimento nas comunidades, dizendo ser bom para os 

vereadores que tem representatividade no município. Referiu sobre o sistema biométrico que tem 

sido problema no município, tendo na semana anterior levado nove pessoas ao cartório eleitoral 

para trocar o título, lembrando haver requerimento do Vereador Denilson nesse sentido, porém 

disse que de acordo com o que conversou, dificilmente o cartório eleitoral montará bancada neste 

município de Placas no final deste ano, podendo conversar com o promotor e juiz posteriormente 

a respeito. Falou ser gratificante contribuir para que a democracia prevaleça nas eleições 

municipais no próximo ano, esperando contar com o apoio do Executivo para fazer esse trabalho, 

acreditando haver no município somente dez mil e setecentos eleitores e cerca de oitocentas para 

transferir o título, situação que preocupa-se, esperando que o Executivo juntamente com o 
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legislativo possam resolver essa situação o mais rápido possível. Referente as estradas vicinais, 

mencionou que até dia quatro de novembro deverá ser licitado o combustível da Setrans 

destinado ao município, porém disse que a comunidade placaense, quando é colocado na tribuna 

não entende perfeitamente. Disse que imagina a situação das estradas vicinais nos meses de 

fevereiro e março do próximo ano daquelas que não forem recuperadas, como no Pajoba, onde o 

transporte escolar não está rodando agora, tendo entrado e saído passando pela vicinal cinquenta 

e sete, mas tem esperança de que a situação pode ser resolvida com a liberação desses oitocentos 

mil reais pelo Governo do Estado, que deve resolver a situação de oitenta por cento das estradas 

no município. Manifestou preocupação com a situação das estradas vicinais, mencionando ter 

estado nas vicinais Pajoba, Ângelo e Sessenta e muito ter cobrado do Secretário de Infraestrutura, 

observando ser o detentor da pasta, mas quem executa é o poder executivo, pedindo a Prefeita 

que olhe para essas situações para que possam organizar a casa para que no próximo ano o 

transporte escolar possa rodar no período do inverno com segurança. Agradeceu a Deus e 

lamentou por situações que acontecem no município, mencionando haver a política e a 

politicagem, dizendo fazer a política e quando não consegue levar o beneficio para a população faz 

as críticas, mas procura mostrar a realidade de uma forma geral, apresentando soluções, pois 

somente criticar não adianta nada. Disse que tem andado muito no município e ouvindo a 

população e continuará trabalhando em prol do município para que as coisas possam se resolver e 

ser visto pela população para que no próximo ano possa pedir o voto com segurança, dizendo que 

se não consegue levar o benefício, mas está presente, recebendo críticas, mas também elogios 

pelas atitudes de “dá a cara a tapa”, de dizer que é base desse governo e que acredita que as 

coisas possam andar melhor no município. Informou que após a sessão irá a comunidade Ouro 

Verde e posteriormente a vila Macanã acompanhar os trabalhos da secretaria de saúde. Desejou a 

todos uma excelente terça-feira e semana, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu 

sobre viagem a Belém quando representaram o município na ALEPA fazendo uso da Tribuna, onde 

esteve o Presidente do Consórcio e prefeitos da região oeste do Pará, conforme já colocado pelos 

vereadores Marcione e Raimundo. Disse que além do que foi colocado por estes vereadores 

falaram sobre as cobranças de multas abusivas pela CELPA no município, dizendo que é preciso 

que haja uma cobrança legal e haja a quem cobrar, cobraram ainda a respeito da segurança 

pública e dos Deputados que auxilie o município a respeito do TRE para que a biometria seja  feita 

em nosso município, porque é muito complicado todos os eleitores terem que ir ao município de 

Rurópolis, tendo o Deputado Dirceu Tekatem se colocado a disposição para ir ao TRE solicitar esse 

atendimento, dizendo que irão continuar buscando para que possa resolver essa situação no 

município, assim como da energia e da segurança, dizendo que muitas pessoas acham que é 

responsabilidade da Prefeita e dos Vereadores, porém disse ser uma questão de estado. 

Mencionou que estiveram com a Dra. Málaqui, Presidente do Conselho de Segurança Pública de 

Altamira que prontificou-se a realizar audiência pública com pessoas ligadas a área de defesa e 

segurança e o Coronel Alencar de Itaituba para que possa implantar o Conselho de Segurança 

Pública do Município de Placas e junto com as policias, órgãos de segurança e juntamente com o 

governo possam solucionar os problemas de segurança pública, citando exemplo do município de 

Medicilândia que diminuiu drasticamente os problemas de segurança, devendo se realizar essa 

audiência no município e tentar solucionar essas situações no município. A respeito da iluminação 

pública informou que de acordo com a prefeita municipal o assessor jurídico da PMP estará nesta 
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semana no município providenciando o edital de licitação do serviço. Lembrou evento que 

acontecerá em Santarém promovido pelo TCMPA e encontro de vereadores promovido pelo 

Instituto Pro Estado do Tapajós. Referiu ter sido aprovado no Senado em segundo turno a lei de 

reforma da previdência social, informando sobre alterações e o que foi mantido, inclusive sobre o 

BPC, cuja matéria tramita projeto para aumentar o valor da renda per capta da família, situação 

que está sendo revista, podendo hoje comprovar as despesas com medicação, informando porque 

muitas pessoas estão perdendo benefícios por falta de conhecimento. Referiu terem estado no 

TCM com o conselheiro César Dantas. Parabenizou o Vereador Werles pela conclusão da vicinal 

235 norte, não podendo participar por ter priorizado está na igreja da Paz e Semeai, 

parabenizando o Vereador pela constante luta a respeito das vicinais, mencionando que a luta 

agora é em favor da vicinal 235 sul que fará questão de acompanhar para que seja feito trabalho 

de qualidade para que possam fazer uma grande festa quando concluída. Registrou sentimentos à 

família enlutada na Vicinal da Sessenta, quando um irmão tirou a vida de outro, falando a 

necessidade de buscar mais a Deus, ensinar os filhos para que possam respeitar, obedecer e acima 

de tudo amar o seu irmão, o seu próximo para que as famílias sejam abençoadas, citando 

passagem bíblica onde diz “ensina o seu filho no caminho em que deve andar e jamais se 

esquecerá dele”. Falou que devemos pedir em oração, ser mais humanos para que a cada dia 

possam ter dias melhores, e agradeceu. Após passou-se a Ordem do Dia. O Senhor Presidente 

apresentou Requerimento nº 056/2019, de proposição do Vereador José Sandeney Marques 

Monteiro que requer a Prefeita municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências 

necessária para a limpeza com roçadeira no campo de futebol no Bairro Alto Pará, nesta cidade; e 

Requerimento nº 057/2019, de proposição do Vereador José Sandeney Marques Monteiro que 

requer a Prefeita municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessária 

para a limpeza com patrolamento no campo de futebol society na Comunidade do Nonato 

(entrada para a Vicinal Poeirinha), neste município, determinando encaminhamento a Comissão 

de Constituição e Justiça para análise. A seguir passou a apreciação em primeiro turno o Projeto 

de Lei nº 275/2019, que “Altera a Lei nº 243, de 19 de agosto de 2015, e dá outras providências”. 

O primeiro secretário fez a leitura do referido projeto de forma integral, apresentando também a 

Lei nº 243/2015 que sofrerá alterações. Colocado em discussão o Projeto de Lei. Seguiu-se 

discussão a respeito da proposição e o Vereador Nelson requereu que seja retirado da pauta para 

que possam pegar melhores esclarecimentos com o assessor jurídico desta Casa a respeito do 

projeto, apresentando o primeiro secretário a conclusão do parecer jurídico da assessoria desta 

Casa, cujo voto é favorável pela tramitação da matéria. O Senhor Presidente diante de dúvidas dos 

Senhores Vereadores sugeriu que seja votado em primeiro turno e seja convocado o Secretário 

Municipal de Meio Ambiente antes da votação em segundo turno para esclarecimentos e colocou 

em votação o Projeto de Lei nº 275/2019. Os Vereadores Nelson Fetisch e Vilmar Ferreira votaram 

contrários, justificando. O Vereador Nelson Fetisch mencionou ter votado contra porque gostaria 

de saber onde está sendo empregado o dinheiro que é destinado exclusivamente para essa 

secretaria, devendo alguém ser responsabilizado quando este dinheiro não está sendo aplicado de 

maneira correta e no seu ponto de vista a gestora municipal deve ser responsabilizada por isso, 

pois foi colocada pelos votos da população, o secretário afirma não ter conhecimento desse 

dinheiro que entra e para ser competente deveria entregar a secretaria, considerando que esta 

não está andando, dizendo que jamais irá aceitar, tendo em vista está demonstrando fragilidade 

em seu trabalho, pois está sendo secretário sem prestar nenhum trabalho ao município e com a 
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aprovação desse projeto estarão dando mais responsabilidade a este, razões pelas quais é contra 

ao projeto e o Vereador Vilmar enfatizou não ser contra ao projeto, porém disse que aprovando 

esse projeto estão lavando o dinheiro de dois anos e meio de uma secretaria, dinheiro que nunca 

apareceu, dizendo que na votação em segundo turno se o assessor jurídico estiver presente e 

puder ser colocado emendas poderá votar de outra forma, mas no momento o voto é contra, 

declarando o Senhor Presidente o Projeto de Lei provado por oito votos favoráveis e dois 

contrários. Em seguida passou-se a apreciação do Requerimento nº 055/2019, 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. A vereadora proponente fez na tribuna a defesa de seu requerimento. Colocado 

em discussão. Manifestaram-se favoráveis os Vereadores Denilson e Nelson. Colocado em 

votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em votação a ata da vigésima quarta Sessão 

Ordinária. Aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente informou que no dia nove  de 

novembro acontecerá final de futebol de campo na Comunidade Novo Paraíso e no dia três 

acompanhará a seleção do Vereador Werles que jogará final na vicinal do km 219, município de 

Uruará, devendo também prestigiar o evento na Vila Macanã. Mencionou ter sido questionado a 

respeito da ExpoPlacas, cuja informação seria de que a Prefeita havia cancelado porque não quer 

gastar devido a conversas de CPI, lembrando ter falado na sessão passada não ser contra festa, 

mas contra a Prefeitura gastar duzentos mil para realizar uma festa, enquanto o município no 

trecho entre as Vilas Bela Vista e Macanã estão praticamente abandonadas. Disse ser contra 

moradores de uma vicinal se reunir para construir ponte, como ocorreu na vicinal 151 (Cento e 

cinquenta e um), neste caso, uma ponte de vinte cinco metros. Disse que gosta de festa, mas faz-

se quando pode, que concordaria se a Prefeitura estivesse nadando em dinheiro seria o primeiro a 

ajudar, mas contra porque há mais de vinte dias tem visto máquina (patrol) parada e outra na 

vicinal Planalto. Enfatizou que o Lama foi realizado um trabalho bem feito, mas quando passa para 

a Vicinal Goianos vê o descontentamento da população, considerando que onde foi patrolado já 

necessita desse mesmo serviço novamente e de piçarra nas ladeiras. Disse ter reunido na semana 

anterior juntamente com o Senhor Clero, da Vicinal Goianos, Secretário de Infraestrutura e Chefe 

de Gabinete, tendo sido bem recebido por ambos, os quais informaram que não estão 

trabalhando porque não tem óleo, dizendo que enquanto o diesel informado pelo Vereador 

Marcione na tribuna não for liberado as máquinas irão ficar paradas, razão pela qual se posicionou 

contrário a festa nesse momento de crise que vive o município, quando despesas devem ser 

cortadas. Falou que de sua residência a BR Transamazônica demora aproximadamente uma hora 

de viagem devido aos muitos buracos na Vicinal. O vereador Denilson informou que no próximo 

dia três de novembro acontecerá festa dos pioneiros em Medicilândia, pediram que repassassem 

o convite, quando estará presente o representante do Congresso Federal e autoridades do Estado. 

Informou que segundo o Secretário de Infraestrutura na presente data máquina estará saindo da 

Vicinal 235 norte e irá fazer a ponte onde o Vereador Raimundo caiu com carro, ponte que dá 

acesso ao bairro Alto Pará. O Vereador Nelson mencionou que sempre que acontece festa de 

exposição é organizada pelo Sindicato de Produtores e a Prefeitura entra com contrapartida, 

desconhecendo municípios onde a Prefeitura assuma todas as despesas da festa, devendo-se 

priorizar a recuperação de estradas vicinais. O Senhor Presidente informou que estará indo a 

Santarém logo após a Sessão, considerando que a noite participará de reunião naquela cidade e na 

quarta e quinta irá participar do evento organizado pelo TCM e I Encontro de Vereadores 
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organizado pelo Instituto Pró Estado do Tapajós, sendo importante que os vereadores participem 

ao menos desse encontro. Informou que na próxima segunda-feira o assessor jurídico estará 

presente quando deverão reunir para fazer encaminhamento sobre orientações obtidas no TCM 

sobre avaliação de prestação de contas, devendo o orçamento entrar, mas as comissões podem ir 

analisando as contas enquanto a LOA tramita nesta Casa, 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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