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

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

novembro 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 

e Requerimento e tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues-MDB – Presidente, Vereador Werles dos Santos Silva-SD– 

Vice-Presidente e José Sandeney Marques Monteiro-DEM – Primeiro Secretário. Presentes as 

Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Vereadores Evaldo 

Lima Machado-MDB, 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, 

desejando boas vindas a todas e pedindo a proteção de Deus para esta semana que se inicia. 

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

Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues. Esta cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes, desejando boas vindas. Agradeceu a Deus pela oportunidade em estar nesta Casa e 

poder falar dos trabalhos realizados e planejamentos no decorrer da semana. Convidou todas as 

pessoas presentes para final de campeonato no Lote Dez, no próximo final de semana, evento que 

teve apoio da Prefeitura e Secretaria de Esporte. Falou que a zona rural é carente de lazer e o 

campeonato permite que as famílias se reúnam e que encontrem os amigos, enquanto outros 

jogam futebol, sendo momento para também ouvir as cobranças da população, principalmente 

com relação a estradas vicinais, assim como também ouvir a preocupação com relação ao tempo, 

considerando que o inverno se aproxima. Referiu ter estado na Vicinal Dez sul, juntamente como o 

Senhor Renato, coordenador do Transporte Escolar, verificando a rota que será licitada para o 

próximo ano, considerando a grande quantidade de alunos que necessitam desse meio de 

transporte para chegar até a escola na Vila do Dez, percebendo que necessita fazer muita coisa 

para que esses alunos cheguem a escola e tenham garantido o direito a educação, ficando feliz 

porque a rota será licitada, devendo se ter a sensibilidade de que também é preciso estrada 

vicinal, ressaltando que no ano anterior foi feita a estrada, faltando o piçarramento das ladeiras e 

com as fortes chuvas precisa recuperar toda a vicinal novamente para que permita o transporte 

dos alunos, bem como acesso a todos os moradores, mencionando haver previsão de que será 

recuperada ainda este ano. Mencionou ter acompanhado serviço de trator para que a empresa 

ETE possa concluir o trabalho de implantação de energia elétrica naquela vicinal, pois a empresa 

somente irá entrar quando a estrada estiver toda pronta, pois segundo o engenheiro não arrisca 

colocar um caminhão carregado de postes na situação que a vicinal se encontra atualmente, 

cobrando do secretário de infraestrutura providências para que possa ser recuperada antes do 

inverno. Ratificou convite a todos para prestigiar evento na Vila Lote Dez, e agradeceu. A seguir foi 

a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus pela saúde e por estar nesta Casa fazendo as reivindicações que 

necessita fazer, muitas vezes sendo repetitivo, quando faz o requerimento e não é atendido, 

destacando situação do transporte escolar, a respeito do que tem recebido muitas cobranças, 

tanto da escola, como pais e alunos. Disse que vereadores não são culpados, pois tem requerido e 

apoiado os pedidos dos colegas, esperando que nesta semana seja liberado o petróleo para a 

vicinal Pajoba, onde a situação é critica, dizendo que não podem tentar resolver o problema 
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depois que acontece um acidente, sendo melhor que a administração tome providencias antes 

que isso aconteça. Registrou a presença de moradores da vicinal São Paulo para onde requereu 

serviços e teve o apoio de todos, ressaltando que é uma vicinal onde o transporte escolar também 

terá dificuldade, pois se chover o carro não entra, e enquanto fica esperando óleo do Belo Monte 

ou emenda da Deputada Julia Marinho, o povo está sofrendo. Disse que devem investir o FPM de 

acordo com o que é arrecadado para benefício do povo placaense, mencionando que vê as 

máquinas paradas, enquanto a administração diz não ter óleo, questionando se neste mês não 

entrou esse recurso para o município. Disse ainda que pode ser chamado de vereador cri-cri, 

dizendo que tem obrigação de cobrar, reivindicar e fiscalizar, mas tem certeza que em breve esta 

Casa estará com papeis sobre as mesas para a população placaense. Referiu sobre iluminação 

pública, tendo mencionando que na Vila Bela Vista não tem policiamento e jovens estavam se 

envolvendo em coisas erradas e tentando arrombar as casas dos moradores daquela localidade, 

tendo requerido e a vila foi atendida com trinta jogos de lâmpadas, ressaltando que ao todo a vila 

possui aproximadamente cem postes e conseguiram mais dezesseis, porém os moradores não 

estão satisfeitos, considerando haver uma escuridão muito grande naquela localidade, esperando 

que essa informação chegue a Prefeita para que possa autorizar a conclusão do serviço, 

ressaltando que iluminação pública é um direito de todo cidadão, pois paga por isso, tanto nas 

vilas, como na cidade. Disse que é preciso ter administração, o que deve começar pela nossa casa, 

com assessorias boas, mencionando que de acordo com o portal da transparência, há assessorias 

que recebem salários que dá para fazer uma vicinal, tendo prova de assessores que não assinam, 

que não fazem nada, colocado por vereadores ou por outras pessoas, recebendo salários que em 

um ano seria suficiente para construir uma vicinal, manifestando ser contra a esse tipo de 

nomeações, devendo nomear pessoas para assessorar o município, fazer coisas boas, não para 

receber e não fazer nada, dizendo que se aparecer mais assessores trará ao conhecimento de 

todos nesta tribuna, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu concordar com a cobrança do Vereador 

Vilmar no que diz respeito a iluminação pública, considerando está muito ruim, havendo poucas 

lâmpadas acessas na cidade e todos os consumidores, inclusive da zona rural pagam uma taxa pela 

iluminação pública que já vem na fatura emitida pela CELPA, enquanto que a Prefeita não cumpre 

com a parte que cabe a administração municipal, a respeito do que não consegue conversar com a 

gestora, nem mesmo por mensagem, pois não o atende mais, talvez pelas cobranças que tem 

feito, porém disse que não deixará de desempenhar seu papel. Registrou a presença de 

moradores das Vicinais São Paulo, Sessenta e de outras vicinais reivindicando a respeito de 

estradas, mencionando ter estado na Vicinal Sessenta, onde o transporte de alunos, os veículos 

que transportam leite e os próprios moradores, em determinados locais, se chover não 

conseguem passar, pois está em total abandono, principalmente o fundo da vicinal, não tendo 

como trafegar. Mencionou ter estado na Comunidade Sombra Santa e região, ressaltando não está 

diferente, mas completamente abandonada, destacando a situação da vicinal 151, onde foi até o 

final da estrada, dizendo que a situação piorou muito, tendo ido levar material para que os 

moradores possam tirar madeira para a construção de cozinha de escola, mencionando ter o 

Secretário de Educação atendido sua solicitação e fornecido os materiais necessários. Referiu ter 

estado na Vicinal 235 sul dizendo está em total estado de abandono, situação que também se 

encontra a vicinal Bacabal e várias outras no município, observando haver trinta e oito vicinais e 

onze atendidas, mas nem todas concluídas, restando vinte sete sem trabalho. Lembrou que há 
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cerca de sessenta dias questionou sobre a capacidade da administração em fazer todas as vicinais 

antes do inverno, situação que permanece, pois não vê empenho da parte da administração 

municipal nesse sentido, considerando a situação de abandono que se encontram as estradas 

vicinais, o que pode ser constatado por qualquer pessoa que queira verificar. Falou que a 

Prefeitura tem máquinas em condições de trabalhar, sendo: três patrois, carregadeiras, retros, 

caçambas, mas que trabalham um dia e ficam uma ou duas semanas, ou até mesmo um mês 

paradas, como ocorre na vicinal Planalto, onde máquina está parada há mais de um mês por falta 

de petróleo. Falou que conforme documentos obtidos, que é do conhecimento de vereadores, os 

pagamentos para o posto de combustível são constantes, informando que de fevereiro a 

setembro, somente a Prefeitura, excluindo a Educação e Saúde, pagou por quatrocentos e doze 

mil litros de óleo, sendo três mil, quatrocentos e setenta e cinco litros de óleo ao dia nesse 

período, enquanto que todas as máquinas da Prefeitura trabalhando gasta mil e quinhentos litros 

de diesel ao dia, questionando para onde vai o restante desse petróleo, ressaltando que as 

máquinas não trabalham todos os dias e ficam de semanas paradas. Disse ter sido procurado por 

pessoas da administração para não fazer denuncias, não aceitando, dizendo não ter dinheiro da 

Prefeita para fazê-lo mudar de opinião, a respeito de cobranças, dizendo ficar revoltando quando 

vê moradores nesta Casa cobrando, quando tem provas de máquinas alugadas, posto de 

combustível sendo pago todos os dias e procura a Prefeita para conversar e se quer a encontra na 

cidade, questionando se alguém tem a visto na cidade, a não ser nos dias em que tem festa, pois 

quando os moradores vem cobrar estradas não a localiza. Enfatizou não ter nada a ver com a vida 

pessoal da Prefeita, mas segundo informações está passando mais tempo em Vitoria do Xingu, 

onde reside seu namorado, do que em Placas, dizendo que se não quer assumir compromisso com 

o município renuncie o cargo e assuma o namorado, dizendo ter abandonado por completo o 

município e que na região do Sombra Santa por onde andou todos perguntam pela Prefeita, 

considerando que não a viram mais, respondendo também não tê-la visto, a não ser nos eventos e 

nas festas, onde praticamente não participa, dizendo que mensagens ela  não responde, enquanto 

o município fica abandonado. Falou que assim como lhe foi oferecido dinheiro para não fazer 

denuncias, imagina que tenha sido oferecido a outros vereadores, questionando de onde irá sair 

dinheiro para comprar a dignidade de um vereador, pois no seu caso, não tem dinheiro para 

comprá-la e fazê-lo se curvar diante da sociedade. Falou que esse dinheiro para propina pode está 

saindo do combustível que está sendo pago no posto ou dessa quantidade grande de máquinas 

alugadas e pagas e que não existem no município, dizendo está trabalhando tentando mostrar 

algo para a população. Falou que pessoas próximas a Prefeita Municipal estão adquirindo 

patrimônio (casas, carros) que não corresponde com o salário que recebe, não havendo explicação 

dessas pessoas, mas dizendo que nesta semana estará desvendando outras situações e trazendo 

resultados e informações a população. Mencionou ter recebido mensagem de morador do Bairro 

Otobelli pedindo que cobrasse da Prefeita máquina para fazer limpeza das ruas, mencionando 

ficar chateado com situação ocorrida, quando um funcionário da Prefeitura falou para morador 

daquele bairro que as ruas não precisam serem feitas porque ninguém dali havia votado na 

Prefeita, questionando se essas vinte sete vicinais que estão sem fazer é pela mesma razão, 

ressaltando ter tido mais de cinquenta por cento dos votos, tendo trabalhado para ela, do que se 

arrepende, porque onde andou pedindo apoio e levando esperança para as pessoas de que seriam 

recompensadas com trabalho e quando procura alguém da administração atrás de benefício de 

máquina, de escola, recebe como contrapartida proposta de propina, dizendo não ter sido para 
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isso que se elegeu, registrando sua indignação pela situação de abandono de estradas vicinais, que 

espera que a Prefeita se sensibilize e permaneça na cidade para receber as pessoas que estão 

vindo para conversar. Solicitou ao presidente que convide o Secretário de Infra e o Chefe de 

Gabinete para conversar com pessoas que vieram da zona rural para não deixarem retornar sem 

uma satisfação, e se não possa fazer as estradas vicinais que seja dito as pessoas presentes, pois 

tem documento e prova que dá para fazer, mas quem deve informar são o secretário e chefe de 

gabinete na ausência da Prefeita Municipal, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna 

a Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, dizendo 

da necessidade de desenvolver a política para a participação das mulheres, que ainda é um 

número bem pequeno. Agradeceu a participação de todos. Referiu sobre votação em primeiro 

turno do Projeto de Lei nº 275/2019 na sessão passada, pedindo a Mesa Diretora, na pessoa do 

Secretário que faça a coordenação das falas durante as discussões, isso porque na discussão do 

projeto quis falar, dizendo ser muito ruim quando quer falar e outra pessoa “te atropela”, não 

respeita a fala e como não gosta disso ficou sem falar algo que acha muito importante, 

considerando ser o projeto muito importante, tendo em vista que o município, no que diz respeito 

a questão ambiental está passando por um caos, como é do conhecimento de todos, por isso o 

debate daquele projeto, pedindo que possa ser oficiado o Secretário do Meio Ambiente a respeito 

do TAC – Termo de Ajuste de Conduta que nosso município deveria ter, ressaltando já ter tido um 

na gestão passada, onde há sete ações que precisam ser desenvolvidas no município e uma dessas 

foi reivindicada, nesta Casa, por moradores da vicinal Santa Rosa, que seria a assistência técnica 

rural, principalmente na questão do gado, tendo cobrado ainda a respeito do CAR, que não estão 

conseguindo atualizar e por conta disso não estão conseguindo desenvolver projetos. Disse que 

essa situação queria apresentar nas discussões do projeto na semana anterior, mas não conseguiu. 

Referiu sobre a educação ambiental, mencionando ter uma servidora concursada, lotada na 

secretaria de Meio Ambiente para fazer esse trabalho, questionando a razão de não ser feito, não 

a culpando por causa das condições, porém disse que é preciso haver condições para que possa 

desenvolver esse trabalho. Lembrou palavras do Vereador Werles quando informou ter falado 

com o Secretário de Meio Ambiente e este disse que não tem autonomia, ressaltando ter votado 

favorável ao projeto acreditando que todo gestor deve ter autonomia pela sua pasta, juntamente 

com o chefe maior, que é o chefe do executivo. Disse que pensando nisso votou no projeto de lei, 

mas precisam de resposta na questão ambiental no município que já foi matéria de telejornal a 

nível nacional (Fantástico) e nas piores paginas, tendo mostrado somente o lado ruim, dizendo 

que somos nós que temos que falar bem de nosso município, cobrar e carregar essa 

responsabilidade. Referiu não dá para brincar de fiscalizador ou dizer que está fazendo papel da 

vereança, mencionando ter tomado conhecimento que três CPI’s foram protocoladas nesta Casa, 

referindo-se a duas, uma para investigar o DNIT, observando ser uma autarquia federal, de modo 

que não sabe se é desconhecimento, se para testar o conhecimento dos demais vereadores ou o 

que está acontecendo, enfatizando que o DENIT quem fiscaliza são os deputados federais e sobre 

a CELPA falou que o município tem problema com a iluminação pública, devendo fiscalizar a 

arrecadação que passa pelo gestor público municipal, dos valores que são arrecadados e não estão 

sendo investidos, dizendo ser diferente de fiscalizar a CELPA que tem uma concessão nacional 

para funcionar no Estado do Pará e precisa também ser monitorada pelos deputados federais e 

estaduais. Disse que precisou falar porque não aceita as pessoas falarem que não sabe, pensar que 

é analfabeta, dizendo que se está nesta Casa é porque é capaz e competente naquilo que está 
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fazendo, e fazer investigação no DENIT foge da responsabilidade desta Casa, acreditando que falar 

em fiscalizar esse departamento significa está querendo mudar o foco das investigações no 

município, mencionando que na tribuna desta Casa já saíram denuncias de recursos que passam 

pela gestão pública, de óleo, equipamentos, de rolo compactador, situações que vem 

acontecendo nos bastidores da Câmara, no ministério Público, parecendo que os vereadores estão 

fazendo “vista grossa” para não investigar os fatos e o que vem acontecendo. Disse que devem 

pensar que são legisladores e como tal não podem atrapalhar qualquer que seja a investigação, 

pois quando faz isso está atrapalhando o melhoramento da vida das pessoas, registrando a 

presença de pessoas das vicinais São Paulo, e do Bacabal fazendo coleta para comprar o óleo para 

fazer a vicinal, o que acha absurdo e uma pouca vergonha, tanto para a gestão publica como para 

o Poder Legislativo, porque não estão fiscalizando para que isso possa acontecer, dizendo ser ruim 

para os vereadores, para a comunidade e vergonhoso para uma gestão. Disse que as vezes não 

quer falar porque é taxada como aquele que critica, que é do contra, que é oposição, mas fala 

porque é seu dever, citando que a Vicinal Codó fez vaquinha para fazer a vicinal, assim como 

outras vicinais também fizeram, enquanto maquina está parada na vicinal Planalto há quase trinta 

dias, situação que também aconteceu no verão passado, questionando se as máquinas irão 

trabalhar em dezembro e janeiro, no período de inverno. Falou que ou o vereador faz o trabalho 

de vereança ou irão criar coisas para mudar o foco da investigação. Disse que a população tem 

aprendido muito com a política, com as redes sociais, jornais e muitos meios de comunicação. 

Disse ter sido secretária de educação e vê que de doze anos até agora a coisa mudou muito na 

política e a população sabe disso e sabe qual a diferença, assim como também dizer o que é certo 

e o que é errado, que talvez não tenha a oportunidade de falar, mas quando conversa percebe 

que sabem diferenciar a política certa e a errada. Falou que o político que entrar na política 

pensando em se dar bem, vai se dá mal, pois essa é a realidade do processo político, político que 

pensa em usar o cargo para barganhar o carro, o óleo, serviços, abram os olhos, porque depois 

não terá o poder de fiscalizar, devendo ter muito cuidado e prestar muita atenção. Falou que cada 

um de nós precisamos ser fiscal dos políticos, enquanto os vereadores são fiscais do Executivo. 

Disse que se fiscalizar a gestão terá consciência de melhoria de trabalho do gestor para a vida de 

muitas pessoas, vai impactar nos travessões, na saúde, na educação, e querer trancar a pauta para 

impedir protocolo de determinado documento na Câmara é fechar os olhos e fazer parte daqueles 

duzentos bilhões de reais que é desviado pela corrupção no país, pois quando tranca a pauta de 

um órgão fiscalizador para não ter fiscalização está contribuindo com isso, porque o que o povo 

pede é a fiscalização de recursos, de licitação, de enriquecimento ilícito que vem acontecendo, de 

pessoas ligadas ao governo. Disse não ter medo do que fala, pois quando o faz, investiga, pesquisa 

e sabe o que está falando, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador José 

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

a Deus pela semana passada, muito produtiva, pelo trabalho e visitas que tem feito no decorrer do 

município, mencionando que a demanda de estradas vicinais é muito grande, assim como também 

educação, saúde, desporto e lazer e procurando representar o maior numero possível de 

munícipes da região. Lamentou o falecimento do Senhor Raul, registrando sentimentos aos 

familiares. Pediu orações ao amigo Maradona que sofreu acidente e não passa bem, sendo 

encaminhado para Santarém. Referiu ter ocorrido a sessão na terça-feira passada e no período da 

tarde esteve na Vila Macanã, não sendo possível ir a Comunidade Ouro Verde, devido ao horário, 

referindo sobre a expansão do atendimento da saúde nas comunidades, mencionando que na 
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terça equipe esteve no Novo Paraíso, acompanhando o trabalho na Vila Macanã e ficando 

agendada para o dia dezoito de novembro a visita do médico naquela localidade, ressaltando ser 

Placas um município muito extenso e o projeto está em fase de aperfeiçoamento, mas acredita 

que dará certo. Referiu sobre o projeto de abastecimento de água na Vila Macanã, emenda do ex-

Deputado Zé Geraldo à época do gestor municipal Leonir Hermes e resgatada pela atual gestora, 

no valor de duzentos e cinquenta mil reais, mencionando que na quarta-feira recebeu a visita do 

fiscal da FUNASA que chamou atenção do representante da empresa responsável pela obra, 

empresa que também cuida da praça próximo ao mercado e do sistema de abastecimento do 

bairro Otobelli, cujo poço tem oitenta metros perfurado, mencionando que na Vila Macanã o 

prazo já expirou e, por determinação da FUNASA, o engenheiro solicitou ao representante que 

desloque todo o seu pessoal para essa obra, que deve ser concluída até o final do mês de 

novembro, para beneficiar aquela comunidade que sofre com a situação da água, tendo na 

oportunidade reunido com vários moradores e feito cobranças a Prefeita Municipal através de 

requerimentos para recuperação da vicinal, limpeza da vila e iluminação pública, tendo na sexta-

feira acontecido serviços de limpeza e troca de algumas lâmpadas naquela vila, agradecendo por 

isso e pela determinação de conclusão da obra para ser entregue a prefeitura, que entregará a 

comunidade. Mencionou ter acompanhado o projeto escolinha de futebol, que atualmente se 

encontra com mais de duzentas e cinquenta crianças e adolescentes e esteve no Lote Dez e Vila 

Bela vista e nesta semana o acompanhamento será na vila ouro Verde, na cidade e no Novo 

Paraíso para ver o processo educacional dos mesmos, pois além de revelar talento e praticar o 

desporto e lazer, a educação é de fundamental importância para essa parcela da educação que 

está em fase de desenvolvimento. Referiu ter visitado no sábado, concordando com os vereadores 

que expuseram a respeito da quantidade de estradas vicinais que precisam ser recuperadas até o 

final do ano, sendo cerca de vinte, mencionando ter tomado a liberdade de reunir com o Chefe de 

Gabinete e Secretário de infraestrutura, considerando que como anda muito nas vicinais, é 

bastante cobrado e quando não tem o que dizer, fica calado, citando que segundo o secretário de 

infraestrutura o combustível foi liberado, sendo oitocentos mil reais da SETRANS, que dará para 

fazer cerca de vinte vicinais, esperando que as três máquinas que estão paradas há mais de vinte 

dias possam trabalhar, concordando que é um prejuízo grande para o município máquinas 

permanecerem paradas, a respeito do que vereadores são cobrados e cobram do Executivo para 

que possa responder para a população. Mencionou ter visitado a vicinal do Elmo que precisa de 

reparos urgentes. Mencionou ter estado ainda na vicinal Sessenta participando de evento, 

mencionando que o senhor Samuel sofreu acidente há uns sessenta dias e a comunidade 

organizou mutirão fazendo todo o trabalho de cerca de quatro mil pés de cacau deste, que no 

domingo ofereceu um almoço, tendo levado equipe da escolinha de futebol, razão pela qual não 

pode está na final na Vicinal k 219, em Uruará. Disse que na Sessenta levou o amigo Leandro que 

entende muito sobre a produção de cacau orgânico e clonado, adubos e banana, quando 

palestrou a respeito do assunto por cerca de quarenta minutos, ficando agendado uma visita de 

campo nessa vicinal para que possa conversar com os moradores, considerando ser uma vicinal 

com grande plantio de cacau. Mencionou que no período da tarde esteve no Macanã, na abertura 

da IX Copa de futebol de campo, parabenizando a Secretária, o Diretor de Esporte, o árbitro e as 

equipes que irão participar. Lembrou que o município perdeu áreas públicas de lazer, de futebol 

de campo para os órgãos do governo municipal, mencionando que a equipe do Ouro Verde foi 

campeã do torneio inicio. Disse-se grato pelas visitas no decorrer do município, dizendo está 
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buscando melhorias para a população, ficando satisfeito quando consegue, procurando viabilizar 

melhorias para o município. Parabenizou todos os adolescentes que fizeram a prova do ENEM no 

domingo, ressaltando que suas duas filhas participaram, dizendo que o conhecimento é infinito. 

Desejou uma semana abençoada para todos, e agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o 

Vereador Werles Santos Silva quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu 

a Deus pela oportunidade de estar em mais um dia de trabalho e com saúde. Registrou ter estado 

no treinamento oferecido pelo TCM, onde outros vereadores também estiveram e teve a 

participação do vice-presidente do TCM e presidente da ALEPA, ressaltando a importância de 

participar desses treinamentos oferecidos aos vereadores, tendo sido muito produtivo e na quinta 

participou do I Encontro de Vereadores da região oeste, recebendo orientação, sendo de grande 

importância para os servidores públicos, informando que haverá outro treinamento agendado 

para o mês de novembro em Altamira, onde o vice-presidente do TCM também participará. Disse 

ter sido muito produtivo, que serve de aprendizagem para todos. Referiu sobre a iluminação 

pública no município, a respeito do que vereadores sempre têm cobrado, já tendo acontecido 

audiência pública e ter sido autorizada a terceirização do serviço e até hoje não viu solução, inicio 

dos trabalhos, ouvindo as reclamações das pessoas que residem na cidade, assim como nas vilas, 

considerando que todos os consumidores pagam pela iluminação pública deste município. Falou 

que essa matéria é constante pauta dos pronunciamentos dos senhores vereadores, dizendo ser 

importante quando paga, mas usufrui do serviço, mas que em nossa cidade se vê os problemas 

decorrentes da falta de iluminação aumentando, destacando a situação dos bairros Boa 

Esperança, São Francisco e Alto Pará e pediu providências. Disse que outra situação ligada a 

energia que também é bastante cobrada é a respeito do programa Luz para Todos, a respeito do 

que vereadores já estiveram em Belém, o que tem cobrado desde quando assumiu o cargo, tendo 

sido feito trabalhos em algumas vicinais, o respeito do que se deve cobrar ainda mais, assim como 

a iluminação pública para que sejam atendidos. Referiu sobre ponte que dá acesso ao bairro Alto 

Pará que estava bastante danificada e onde o Vereador Raimundo caiu com veiculo, tendo sido 

realizado um trabalho de qualidade, parabenizando a todos que por ali trafegam e que necessita 

de acesso. Parabenizou todos os esportistas que participaram do campeonato na Vicinal 219, 

município de Uruará, assim como as equipes finalistas Losano e União Rodrigues, de Placas. 

Mencionou que no encontro em Santarém também teve pauta sobre a criação do Estado do 

Tapajós, a respeito do que conversou com o presidente do Instituto, enfatizando a importância de 

se criar esse estado, com o que o nosso município só tem a ganhar. Referiu sobre as estradas 

vicinais, sobre as várias que ainda faltam para serem concluídas, ressaltando que a maioria das 

cobranças na tribuna desta casa é sobre essa matéria, tendo em vista que os agricultores 

necessitam de estrada para trafegar. Referiu sobre a situação na frente do hospital que foi pauta 

de muitas cobranças suas, do vereador Vilmar e de outros vereadores e está sendo executado o 

trabalho, parabenizando o Executivo Municipal na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, 

dizendo que quem ganha com esse serviço é a população que necessita de atendimento naquela 

unidade. Agradeceu a população presente, enfatizando ser o fiscal dos vereadores, e a 

oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou pêsames aos familiares do Senhor Raul 

Nascimento que faleceu no último sábado, pioneiro do município. Parabenizou todos os alunos do 

município que fizeram a prova do ENEM na cidade vizinha. Parabenizou ainda o Deputado Eraldo 

Pimenta que esteve em Paris-França, onde ocorreu a exposição do cacau, ressaltando que a região 
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do nosso Estado entre Placas e Medicilândia é uma das maiores produtoras do fruto. Disse que o 

Estado também foi representado nesse evento por grandes empresários do município vizinho. 

Disse que nosso estado é uma das potências, que mais cresce no agronegócio, no ranking 

nacional, sendo um dos maiores produtores de açaí, abacaxi, cacau, dendê, pimenta-do-reino, 

mandioca, entre outras culturas, assim como na agropecuária. Falou que o estado vem ganhando 

espaço a nível nacional e também internacional, que o gado já está sendo exportado. Enfatizou 

que o município também tem crescido, avançado, dizendo que a Prefeita tem se ausentado do 

município, mas para buscar benefícios, mencionando haver problemas em várias vicinais, mas o 

diesel está próximo de ser liberado para que as vicinais sejam recuperadas, dizendo ser um 

compromisso do governo e os vereadores têm cobrado, destacando aquelas que já foram 

recuperadas, ocorrendo de forma lenta, mas acreditando que com o diesel liberado esse trabalho 

irá avançar. Mencionou ter sido iniciada limpeza no Bairro Alto Pará na semana anterior, se 

estendendo para o bairro São Francisco, tendo sido realizado oitenta por cento da limpeza no 

primeiro bairro e boa parte do bairro vizinho. Referindo-se a ponte que dá acesso ao bairro Alto 

Pará mencionou ter sido colocado bueiros no local, garantindo o tráfego aos moradores, 

agradecendo o secretário de infra pelo serviço. Agradeceu a Deus pela semana passada, pedindo a 

proteção para esta semana que se inicia, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o 

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

Referiu sobre o combustível que será liberado pelo governo do Estado, informando que no 

próximo dia oito será licitado o fornecedor, ressaltando que o combustível é para atender 

trezentos e vinte quilômetros de estradas vicinais, destacando as vicinais que serão atendidas com 

vinte cinco quilômetros: 235 sul e Planalto; com vinte quilômetros: Dez sul, Santa Rosa, Panorama, 

Sessenta, 151 e 157; com dezoito quilômetros: Goianos; com quinze quilômetros: 235 norte (já 

feito), 57 casada, Pajoba, Poeirinha, Galvão e Codó; com doze quilômetros: Mirasselva; e com dez 

quilômetros: 58 casada, Alagado e Água Boa. Falou que os valores já estão disponíveis, mas não 

podem ser utilizados considerando não ter sido realizado ainda a licitação. Parabenizou o 

Conselho de Direito da Criança e do Adolescente pela luta e participação pelo Selo UNICEF, 

registrando a presença da presidente do conselho, ressaltando a importância de ser destaque no 

Estado do Pará nas ações em favor das crianças. Registrou formatura da segunda turma de libras, 

que formou setenta e duas pessoas, parabenizando a secretaria de educação pelo ato, curso 

realizado no plenário da Câmara Municipal. Registrou sentimentos à família enlutada do Senhor 

Raul, pioneiro em Placas. Mencionou está sendo registrado no Brasil grande índice de doenças 

como sarampo, rubéola e caxumba, devendo a população procurar tomar as vacinas preventivas, 

parabenizando a equipe da saúde pelo trabalho, informando que será oferecido no posto no 

bairro Boa Esperança a vacina tríplice de seis meses a quarenta e nove anos, sendo de grande 

importância para a saúde da população placaense. Disse que o município tem tido um bom 

desempenho na saúde, devendo incentivar a população deste município para que tomem as 

vacinas para que não venham sofrer consequências mais graves. Pediu orações pelo Almir, pela 

situação que se encontra, mencionando tê-lo visitado na noite do acidente, tendo sido 

encaminhado para Santarém. Mencionou sobre projeto de lei protocolado para o qual pediu 

apoio, que irá alterar lei que determina que a distância mínima entre os postos de combustível 

seja de no mínimo oitocentos metros, pedindo que seja dispensado os interstícios, pois é 

necessário melhorar as condições e a concorrência, baixando os custos do combustível no 

município. Referindo-se as CPI’s protocoladas, conforme referido anteriormente, falou que se 
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necessário darão prosseguimento, mencionando que em Santarém foi instalada comissão de 

inquérito contra a CELPA, considerando o serviço prestado, lembrando que em Placas não tem se 

quer a quem recorrer, considerando não ter escritório. Disse que o requerimento não entrará 

nesta sessão, mas havendo necessidade em defender a população seja no que diz respeito a 

CELPA ou ao DENIT farão, tendo em vista haver vários quilômetros de asfalto no município e sem 

sinalização. Falou que se necessário serão criadas essas comissões. Informou que na presente data 

será inaugurada penitenciária com alto padrão de segurança em Vitória do Xingu, quando estará 

presente o Governador do Estado e equipe, dizendo da importância para que não aconteça mais 

como o ocorrido na cidade de Altamira, parabenizando o governo do Estado pela obra na região. 

Parabenizou ainda o Governo Federal que mesmo tendo perdido as eleições no Pará não deixou 

de investir em nosso Estado e está substituindo as pontes de madeira por pontes de concreto na 

Transamazônica, assim como também dando prosseguimento ao asfalto da BR 163, trazendo 

desenvolvimento para Itaituba e que com a implantação da ferro norte trará mais ainda, e 

agradeceu a oportunidade. A seguir passou o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues, a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Registrou agradecimentos a Deus por mais uma semana passada e por ter 

conseguido cumprir parte da meta, tendo participado em Santarém de eventos, na sexta-feira 

esteve em Itaituba verificando situações a nível de município e no domingo esteve na Vicinal do 

km 219, prestigiando a final do campeonato entre as equipes Lozano e União Rodrigues, 

consagrando-se esta última, campeã daquele torneio. Registrou com tristeza por ter levado equipe 

para participar de torneio e no primeiro jogo seu primo quebrou a perna em dois lugares numa 

disputa de bola, sendo encaminhado para Santarém para fazer cirurgia. Informou que na segunda-

feira passada esteve com a Prefeita, depois de vários dias sem se comunicar, fazendo cobranças 

para pontos críticos no município para vicinais, como São Paulo, Ângelo, Poeirinha, Nonato, Pulu, 

Bacabal e Goianos. Disse que faz o que pode para ajudar, que são onze vereadores, mas só tem 

uma gestora no município para atender as todas as reinvindicações, gestora que obteve a 

confiança de cinquenta e um por cento da população do município. Ressaltou contentamento por 

saber que está saindo oitocentos mil reais para compra de diesel para a recuperação de estradas 

vicinais, porém manifestou preocupação, considerando que metade das vicinais apresentadas pelo 

Vereador Denilson que serão contempladas já foram patroladas, podendo parte de combustível 

não ter o destino devido já que algumas já foram recuperadas com recurso próprio, dizendo que o 

que se fala nos bastidores, o que não pode provar, é que a Prefeitura tem uma dívida de mais de 

trezentos mil reais no posto de combustível que fornece para o município, preocupando-se se esse 

valor não será descontado desse repasse do Estado, torcendo que não, pois o combustível está 

vindo para recuperar as vicinais, visto que faltou planejamento no período do verão, considerando 

que um planejamento bem feito, de janeiro a abril seria recuperado as máquinas, de maio e junho 

faria a limpeza na cidade e a partir de julho trabalharia recuperando vilas e vicinais para que ao 

menos na parte do período do inverno os moradores tenham estrada boa para trafegar, enquanto 

que no finalzinho do verão é que está se iniciando a limpeza da cidade, mencionando que duas 

patrois eram para está funcionando na zona rural e uma está no Senhor Valério parada há vinte 

dois dias e a outra não tem conhecimento de onde está. Disse que a preocupação é porque nesse 

verão as máquinas não trabalharam trinta por cento dos dias úteis porque nunca trabalhou uma 

semana de segunda a sexta durante todo o dia, com exceção da vicinal Lama, onde foi feito um 

serviço de qualidade e pelo que parece não faltou combustível para as máquinas trabalharem 
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todos os dias. Mencionou que a vicinal Planalto, recuperada recentemente, será necessário passar 

a patrol novamente, sendo complicado, quando se dirige mais a situação das estradas vicinais, isso 

porque a maioria dos vereadores residem na cidade, podendo dirigir-se mais acessivelmente a 

Prefeita Municipal, enquanto os que residem no final de vicinais, situação sua e também do 

Vereador Vilmar e não as tem recuperadas, os moradores cobram dizendo que não consegue 

recuperar nem a vicinal onde reside, como se fosse gestor de recursos e tivesse máquinas a sua 

disposição para fazer esse serviço. Disse que o único recurso que gerencia, sendo Presidente, é o 

da Câmara Municipal que não pode ser investido em vicinais, podendo apenas pagar os 

fornecedores, vereadores e funcionários da Câmara e se sobra investe no próprio legislativo. 

Espera que esse combustível chegando possa resolver parte do problema, observando que 

licitando dia oito, a administração precisará de pelo menos mais oito dias para organizar toda a 

documentação, o que significa que o recurso só estará liberado a partir do dia quinze de 

novembro, chegando rapidamente o período das festas natalina e de ano novo, bem como o 

período do inverno. Falou que algumas comunidades estão buscando alternativa de pagar para 

fazer o serviço, algumas, fazer toda a vicinal, outras, os pontos críticos, como é o caso da vicinal 

Bacabal que está interditada e Nonato, onde reside, e a comunidade está se organizando para 

pagar uma patrol particular para recuperá-la. Falou que quando o eleitor vota não é pensando em 

fazer vaquinha entre os agricultores para recuperar vicinal, porem disse que quem já sofreu tanto 

e sabe que o inverno está próximo, se arrisca em fazer qualquer ação para tentar ter dias 

melhores. Mencionou que moradores da BR 163 também lhe procuraram querendo vim acampar 

na Prefeitura para vê se consegue máquinas, pois acreditam que só não são atendidos devido a 

distância, convidando-os para passear na sua residência para que vejam a situação de sua vicinal. 

Acredita que não é possível fazer serviço de piçarramento, mas ao menos recuperar as vicinais e 

piçarrar as ladeiras para que tenham um inverno mais tranquilo nessas vicinais. Informou que o 

Secretário de Infraestrutura virá após a sessão para reunir com os moradores da Vicinal São Paulo 

para juntos buscar solução para essa vicinal, uma das mais populosas do município. Comunicou 

que nesta semana novas centrais de ar serão instaladas no plenário da casa para garantir um clima 

melhor para todos. Mencionou que haverá no próximo sábado final de campeonato no Lote Dez e 

também final de futebol de campo masculino e feminino na comunidade Novo Paraíso e a noite 

festa dançante, e agradeceu. Após passou a Ordem do Dia passando a apreciação em segundo 

turno do Projeto de Lei nº 275/2019, que “Altera a Lei nº 243, de 19 de agosto de 2015, e dá 

outras providências”. Colocado em votação. Aprovado por nove votos favoráveis e dois contrários, 

sendo Nelson que manteve a justificativa anterior e o Vereador Vilmar justificou ser contrário por 

haver solicitado que fosse colocado emenda que beneficiaria os produtores com a emissão do CAR 

e do LAR e por não saber onde está os quase cem mil reais que deveria ser repassado 

mensalmente quase para a Secretaria de Meio Ambiente. A seguir passou a apreciação do 

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

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, providências necessárias 

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

(entrada para a Vicinal Poeirinha), neste município. O relator da Comissão de Constituição e 

Justiça apresentou parecer favorável pelo prosseguimento da tramitação da matéria. Após 

colocado em discussão e posterior votação, foi o parecer aprovado por unanimidade. Após o 

Vereador José Sandeney defendeu na tribuna o requerimento nº 057/2019. Aproveitando a 

oportunidade apresentou convite para final de campeonato que acontecerá na comunidade Lote 
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Dez que acontecerá no próximo dia nove de novembro. Colocado em discussão o requerimento. 

Manifestaram-se os Vereadores Raimundo, Marcione e o Senhor Presidente. Colocado em 

votação. Aprovado por unanimidade. Após, o Senhor presidente 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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