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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos onze 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 receber requerimento de criação de comissão 

Parlamentar de inquérito 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 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, 

agradecendo a Deus pela semana passada e por mais uma semana que se iniciou, esperando que 

consigam fazer aquilo que seja da vontade de Deus. Apresentou a pauta da sessão. Realizou 

inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Werles Santos Silva. Este 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar presente em mais um dia de trabalho e com saúde. Mencionou haver 

recebido no decorrer da semana visita de moradores da Vicinal da Sessenta onde foi realizado 

serviço, mas faltando concluir bueiros, situação que prejudica os morados, os vereadores e a 

gestão municipal, tendo sido cobrado a respeito mais uma vez quando a caminho desta sessão, na 

presente data. Disse que fica satisfeito quando o serviço é concluído como na vicinal 235 norte, 

onde foi realizado um serviço de qualidade, que deixou os moradores felizes. Falou que estrada 

vicinal é tema de cobranças de todos os vereadores, considerando que setenta e cinco por centos 

dos moradores deste município residem na zona rural e necessitam de estradas de qualidade. 

Ressaltou a presença de moradores de várias vicinais, como: São Paulo, Ângelo, Cinquenta e oito, 

entre outras, que estão aguardando serviços. Disse ser bom parabenizar pela estrada que foi 

concluída, mas melhor seria se todos estivessem concluídas, permitindo o tráfego da produção da 

zona rural. Referiu sobre iluminação pública, cujo projeto aprovado autorizava a terceirização do 

serviço e até o momento não se tem informação de que o trabalho foi iniciado, considerando que 

o consumidor paga e não usufrui do serviço, situação que pode ser vista andando pelos bairros da 

cidade a noite, situação também cobrada por outros vereadores nas Vilas e zona rural, onde 

também se contribui com iluminação pública, situação que contribui para o aumento da 

criminalidade, dizendo que a iluminação pública é fundamental para a segurança pública. 

Convidou todas as pessoas presentes para a grande final de campeonato que acontecerá no 

próximo dia dezesseis na associação AVEPLA. Agradeceu as pessoas presentes, dizendo da 

importância de acompanhar o trabalho do legislativo, pois são fiscais dos vereadores, convidando 

a participar sempre, e agradeceu. A seguir foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou que na segunda-feira passada 

receberam após a sessão várias comissões de moradores de vicinais, que cobraram desta Casa 

estradas vicinais, sendo moradores do Bacabal, Planalto, assunto que todas as segundas pessoas 

passam questionando. Falou que há no município trinta e oito vicinais e sabem da demanda e das 

dificuldades que essas pessoas têm para se locomover e escoar seus produtos, situação que 

conhece de perto, pois já morou e vicinal e sabe o quanto essas pessoas sofrem, se sentindo 

impotente quando a população reclama e não pode fazer nada. Disse que outra situação que foi 
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questionada foi sobre a situação ambiental que se encontra o município, enfatizando ser séria, 

havendo várias outras situações que estão paradas, deixando a desejar e que muitas vezes quando 

cobra na tribuna, por ser o único espaço que tem para ser ouvido, é taxado de cri-cri, de 

adversário. Disse não torce contra o município, onde reside há quarenta e oito anos e sabe o que é 

uma gestão bem feita, que torce que a gestão seja boa para que haja desenvolvimento no 

município. Disse que não torce contra, mas tem que cobrar e quando fala que o único papel do 

vereador é fiscalizar é porque a fiscalização é um ato democrático, faz parte do processo 

democrático e tem que fiscalizar. Disse que muitas vezes por barganhar os “nossos cargos 

políticos” deixamos a desejar a fiscalização, dizendo não querer nada mais do que fiscalizar, não 

quer atrapalhar o governo de ninguém, mas sim parceira na fiscalização e onde estiver errado irá 

criticar, falar e cobrar, mas onde tiver certo, parabenizar, pois esse é o papel do bom fiscalizador, 

porém disse que a partir do momento que troca o seu cargo, a cadeira que não é sua e sim do 

partido, para barganhar coisas na política irá deixar de fiscalizar, ratificando não querer atrapalhar 

o governo de ninguém e sim, fiscalizar, pois é um instrumento de estado e de direito que todos 

podem fazer, não só o vereador, mas todo cidadão, afirmando que seu propósito é fiscalizar, 

colocando seu mandato, o mandato do Partido dos Trabalhadores e, naquilo que for para dar 

certo para o município está a disposição para ajudar, mas naquilo que for para dar errado, irá 

criticar e torcer contra para que não se prolifere ainda mais. Falou sobre a vitória obtida no país 

com a liberdade do “presidente” Lula da prisão, o que é festejado pelo Partido dos Trabalhadores 

porque sabem de sua inocência, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Mencionou que passa por um momento 

delicado, juntamente com a família de seu cunhado, devido a situação que seu sogro se encontra 

após ter sofrido AVC na sexta-feira e neste momento está sendo transferido para a UTI, vindo a 

esta Casa por uma questão de honra por ter sido um dos incentivadores e apoiadores, 

considerando que neste momento não há mais o que se fazer, mas somente entregar nas mãos de 

Deus. Referindo a estradas vicinais, referido pelos vereadores que usaram a tribuna 

anteriormente, disse que não se cansam de falar da situação de abandono que se encontram, 

ficando feliz quando um pedido é atendido, como referido pelo Vereador Werles sobre 

requerimento para a vicinal 235 norte e outros, poucos, que tem sido atendidos, lamentando por 

ter que continuar falando da mesma situação, de gastos abusivos com máquinas alugadas, quando 

não há a quantidade de máquinas alugadas, conforme os vários pagamentos que tem sido feito, 

havendo licitação, contratos e pagamentos e não essa quantidade de máquinas alugadas que 

constam de contratos abusivos, que beiram os sete milhões de reais, quando há uma ou duas 

carregadeiras alugadas e vários pagamentos, porém máquinas não aparecem no município, 

situação que tem lhe causado revolta, assim como em outros vereadores, que sempre tem feito 

essas cobranças em respeito as pessoas que residem em estradas vicinais e dependem desse 

trabalho. Falou que se essas máquinas que estão sendo pagas estivessem trabalhando, se a 

Prefeita tivesse o mínimo de responsabilidade de trazer ao menos parte das máquinas que estão 

sendo pagas não veria a situação das estradas vicinais da forma que está. Referindo-se a petróleo 

disse ser abusivo o valor que está sendo pago, tendo o município recebido diesel da norte energia 

e tem convênio com o Estado e só no posto há mais de quatrocentos mil litros de óleo pagos no 

período de fevereiro a setembro, dizendo que se alguém tiver dúvida podem sair juntos para 

visitar as vicinais e fazer os cálculos, o que já fez, não havendo mais de sessenta mil litros de óleo 

queimado nas máquinas da Prefeitura nesse período, podendo mostrar os cálculos de acordo com 
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os quilômetros de estrada feito. Questionou pelos cinquenta mil litros recebidos da Norte Energia 

e mais de quatrocentos mil litros pagos no posto. Mencionou ter recebido proposta de pessoa do 

governo oferecendo valores depois de ter ido ao Ministério Público e feito denuncias nesta Casa 

para retirar as denuncias, dizendo que seu moral a Prefeita e ninguém tem dinheiro para comprar, 

para se curvar diante da situação de abandono que está vendo o município. Disse que lhe 

procuraram várias vezes, mas pararam porque não conseguiram, pois seria perca de tempo. Disse 

que esses fatos vêm denunciando desde o ano de 2017, tendo feito denuncias, inclusive no MP, 

mencionando que em 2018 as irregularidades foram muitas e neste ano já tem vários 

documentos. Falou que conforme consta na pauta da sessão será lido o requerimento de CPI que 

irá esclarecer aqueles que tiverem dúvidas, o que não tem, mas para aqueles que ainda têm a CPI 

irá mostrar, pois tem convicção do que está falando, considerando ter documentos que provam o 

desvio de dinheiro, cujo termo correto é roubo e quem rouba é ladrão e só ficará satisfeito no dia 

que ver quem está metendo a mão no dinheiro público atrás das grades, na cadeia, para que o 

serviço desta Casa sirva de exemplo, pois no município há pessoas de bem que merecem o 

respeito desta casa e de quem está à frente da gestão municipal. Disse que para se curvar teria 

que está participando do roubo, garantindo não está, mas empenhando para esclarecer para onde 

foi esse recurso, para quem foi destinado e quais os bens estão sendo comprados, se casa, carro, 

gado, lotes, pois é visível pessoas melhorando de vida e certamente com esse patrimônio desviado 

e que deveria está ajudando os agricultores, devendo aguardar a instalação da CPI, esperando 

contar com o apoio de todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da 

Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Lamentou a situação que nosso 

município vem passando, que mesmo passando por crise não pode dizer que está em crise, 

considerando o dinheiro que entra mensalmente. Mencionou que no mês passado as máquinas 

ficaram dez dias paradas e queimaram cerca de três mil e oitocentos litros de diesel ao dia, 

enquanto moradores de vicinais aguardam por serviços em suas estradas vicinais, solicitando que 

seja convocado o Secretário de Infraestrutura para prestar esclarecimentos, dizendo que a 

população da zona rural só precisa de estradas e pontes, pois tem coragem para trabalhar. Falou 

que nas redes sociais pouca gente parabeniza, mas “porque está junto, pegando”, enquanto a 

população almeja por dias melhores. Mencionou que o PSC trouxe para a saúde do município mais 

de um milhão de reais de custeio, de modo que as coisas deveriam estar melhores porque sabe 

que vereadores de outros partidos também buscaram através de Deputados Estadual e Federal, 

enquanto o mérito é só para a Prefeita, os vereadores que correram atrás de seus deputados não 

aparecem. Disse que quer ver se a prefeita carrega uma gestão sozinha ou com meia “dúzia 

comprada”, assim como a população também verá. Falou que honestidade não é para todo 

mundo, mas para quem tem caráter. Disse ter recebido várias ligações de pessoas pedindo para 

que retirasse sua assinatura do requerimento de CPI, o que não fará. Disse que nunca falou-se em 

cassar a prefeita, querem apenas esclarecimentos, pois são fiscais e precisam de transparência 

para mostrar ao povo placaense. Referiu sobre a situação da secretaria de Meio Ambiente 

mencionando entrar para esta secretaria cerca de cem mil reais todos os meses, questionando o 

que tem sido feito com esse recurso, porque nessa secretaria está quase tudo travado, assim 

como setenta por cento das propriedades rurais devido a problema que necessita de atendimento 

dessa secretaria, solicitando que o secretário seja convocado para prestar esclarecimentos, pois as 

madeireiras não podem fazer projeto de manejo se a propriedade está embargada, precisando de 

auxilio e parceria do secretário nas comunidades. Disse que essa secretaria era para ser atuante 
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no município, mas vê que tem secretário só para ocupar vaga, enquanto o município que já teve 

grandes prejuízos meses atrás poderá ter mais ainda porque as coisas não andam, observando que 

quando um secretário começa a trabalhar já se imagina que quer ser vereador, prefeito ou vice, 

exonerando, situação que já ocorreu várias vezes, quando nomeia alguém que quer trabalhar, 

juntam pessoas para querer tirar do cargo e a Prefeita, muitas vezes, escuta pessoas erradas, 

enquanto que o agricultor que está buscando por serviço em uma estrada precisa marcar reunião, 

porque requerimento de vereador também não tem valor. Disse ainda que apoia a Prefeita nas 

coisas corretas, mas nas demais não tem seu apoio, dizendo que não pensa em tirar outro 

mandato, mas este quer tirar de cabeça erguida e o povo fará avaliação. Disse mais que algumas 

vezes liga e não é atendido e em outros momentos é procurado, registrando sua indignação. 

Referiu sobre iluminação pública, sobre projeto aprovado para melhoria do serviço e já faz 

bastante tempo, mencionando que paga iluminação e não consegue usufruir do serviço quando 

chega na vila Bela Vista, mas quando os moradores ameaçaram ir ao MP a prefeitura providenciou 

trinta jogos de luminárias e conseguiu mais dezesseis que já foram colocadas, havendo mais dez 

compradas para serem colocadas para que os moradores andem a noite com mais tranquilidade. 

Disse que não é cri-cri, quer apenas que as coisas andem, enfatizando ter sido parceiro desse 

governo tentando alinhar as coisas. Desejou bom dia a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, 

dizendo que bom seria que todas as segundas tivessem esse público, pois é um meio de levar o 

trabalho do vereador aqueles que não estão nesta Casa. Agradeceu a Deus pela semana passada, 

de muito trabalho no decorrer do município. Mencionou ter feito o trabalho de acompanhamento 

e fiscalização de início de recuperação da vicinal 235 sul, onde o vereador Nelson também estava 

acompanhando, dizendo que o serviço de terraplanagem que se iniciou naquela vicinal está 

ficando de excelente qualidade. Esteve na Vicinal dos Goianos onde está sendo executado um 

serviço de excelente qualidade, esclarecendo que essa vicinal não entra pelo Lama, mas pela 

Transamazônica como todas as outras e, em mais de vinte anos de gestão pública nunca tinha sido 

dado aquela vicinal identidade própria, onde há requerimento de sua autoria e hoje tem uma 

ponte que quase cinquenta metros construída e pronta e o acesso pela Transamazônica o que 

antes não era possível, tendo visitado vários moradores e recolhendo reivindicações. Esteve na 

vicinal Bom Sucesso visitando o presidente da comunidade e discutindo a problemática daquela 

vicinal para que juntos possam buscar soluções para a mesma, para que possa ser enxergado pela 

gestão. Esteve na Vila Bela Vista, onde foi feito um serviço paliativo de melhoramento de 

iluminação pública, conversando com a liderança da comunidade, que colocou a satisfação pelo 

inicio do serviço, ficando feliz por ver que o serviço estava chegando. Esteve na Vicinal Poeirinha 

enfrentando problema, pois é sabedor que precisa recuperar, mas nunca se escondeu ou virou as 

costas para os agricultores, tendo conversado e procurado buscar juntos, cobrar do Executivo para 

que se consiga a solução dos problemas, dizendo que o agricultor trás o problema para o vereador 

que deve se empenhar, pois são os fiscais do povo e o cobrador mais próximo do Executivo, que 

pode se dirigir ao gabinete da Prefeita quando o agricultor não pode chegar, pois os representam, 

sendo agente de cobrança. Esteve na vicinal do Lama visitando a vice-presidente da comunidade, a 

qual informou que o trabalho feito, mesmo com as chuvas fortes que tem ocorrido, não danificou 

a estrada. Conversou com moradores do Planalto, onde se iniciou o trabalho e máquinas ficaram 

paradas, mas começou a ser feito o piçarramento, dizendo que é preciso colocar as negatividades, 

as coisas que precisam ser feitas e ter sabedoria para informar a população que muitas coisas boas 
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estão sendo feitas e que muita gente está sendo beneficiada e alcançando qualidade de vida, 

dizendo que não se consegue levar benefícios para contentamento de cem por cento da 

população, mas que possam está empenhados para que os benefícios possam chegar ao máximo 

de famílias possível, que precisam de estrada para escoar o produto e levar o filho até a escola  

com segurança, situação que precisam defender dia após dia nesta Casa e na tribuna desta Casa. 

Referiu sobre cota de diesel recebido do Estado e que muitas pessoas dizem ter descido pelo ralo, 

porém informou ter sido licitado no último dia oito de novembro, não tendo como gastar antes 

desse processo, informando haver uma lista de vicinais que serão feitas com esse óleo, sugerindo 

aqueles que acham que foi gasto que vá as vicinais 235 e goianos que precisam ser concluídas com 

esse combustível e outras que precisam ser recuperadas, devendo acompanhar para ver a 

qualidade e dá garantias ao agricultor, que se sente mais seguro quando vê o vereador 

acompanhando os trabalhos, tendo certeza que o serviço será feito com mais qualidade. 

Mencionou está se iniciando o mês de novembro, devendo reunir com os ordenadores de 

despesas para que possam fazer cobrança de garantias aos funcionários contratados para que 

possam receber o décimo terceiro salário, pois é direito destes, ressaltando haver manifestação 

do TCM nesse sentido, devendo sentar para que possam se programar com suas receitas para 

garantir esse benefício a esses servidores, para que possam se sentir valorizados. Ressaltou fazer 

relato dos trabalhos realizados no decorrer da semana porque a fiscalização do vereador parte 

disso, pois é saber se o recurso público está sendo gasto com responsabilidade. A respeito de CPI 

falou ser importante e papel do Legislativo, cuja sigla talvez haja vereador que não saiba o 

significado, assim como a função, informando sobre a constituição pelos vereadores e que terá 

poder de colher informações de uma forma direta nos órgãos competentes e devem fazer não 

apenas para ter ganhos políticos ou porque está se iniciando o processo eleitoral, porém se havia 

um incomodo tão grande esse trabalho poderia ter sido feito antes, pois a população pode se 

perguntar porque está acontecendo só agora, pois o seu trabalho de investigação está fazendo, de 

como o recurso está sendo aplicado, acompanhando as obras e trabalhos que estão sendo feitos. 

Falou que precisam ter cuidado, pois a tribuna desta Casa não é lugar de brincar de ser vereador, 

pois foram colocados nesta Casa porque a população confiou que seriam parlamentares com 

preparo para representá-los, sabendo o que falar, como se portar e transmitir o recado a 

comunidade placaense para que o povo possa entender como funciona um processo no legislativo 

municipal. Disse que já viram muitos pegar um documento pronto e meter, sem ter conhecimento 

de causa, se quer teórica, pois quando não se conhece na prática, deve-se conhecer a teoria, 

dizendo aos moradores do Ângelo, presentes, que estão na casa certa, cobrando o que é direito e 

esta Casa é o lugar de está colhendo para juntos buscar soluções, garantir a trafegabilidade aos 

moradores daquela localidade. Referiu que a vicinal Poeirinha, onde esteve, está uma situação 

péssima, vicinal que está contemplada com a cota de combustível e a garantia que deu aquele 

povo é que não chegarão ao inverno sem que a estrada seja recuperada, tendo dito que se não for 

recuperada não terá cara de vir à reeleição e entrar naquela vicinal, garantindo porque tem 

certeza que em breve entrará acompanhando os trabalhos e comemorando a vitória juntamente 

com os moradores. Falou que outro compromisso é de colocar energia para mais de trinta famílias 

nessa vicinal, dizendo que a qualidade de vida melhora com a chegada da energia e valoriza a 

propriedade, precisando lutar incansavelmente para que essas melhorias cheguem. Disse que ser 

crítico é fácil, mas dá cara a tapa, resolver o problema quer ver fazer, devendo ser agentes de 

empenho e compromissados, acima da crítica, do disse-me-disse, de fazer política com fofoca ou 
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denegrindo a imagem do próximo. Desejou a todos uma semana abençoada, pedindo que Deus 

abençoe o trabalho de cada um. Falou que o partido Democratas irá reunir e fará parte desta 

comissão parlamentar de inquérito requerida por um terço dos vereadores desta Casa, que jamais 

irá se omitir em fazer seu papel de direito e estará pronto para trabalhar, agindo dentro do que for 

certo e direito de cada um. Desejou ótima semana a todos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o 

Vereador Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu 

sobre a BR 163, sobre o combustível liberado e sobre a proximidade do inverno, mencionando ter 

sido contemplado com diesel as vicinais do Codó, Galvão, 157 e 151, ficando fora as vicinais 140 e 

145. Disse ficar feliz com a notícia que o diesel foi licitado e triste por ver o inverno chegando. 

Disse ainda que o Senhor Lauro pediu que fizesse apelo na cidade na semana anterior, dizendo 

que o óleo tem, mas não sabe do compromisso da máquina. Falou que quando fez compromisso 

de apoiar a Prefeita foi para que arrumasse  uma patrol, uma carregadeira e uma caçamba para a 

região, posteriormente firmou outro compromisso de levar um trator de pneu e aparelho de 

ultrasson, dizendo que nada chegou a região. Dirigindo-se ao Vereador Marcione falou que tampar 

o “sol com peneira” é fácil. Mencionou que no primeiro ano foi requerido a construção do muro 

do colégio na Vila Ouro Verde e agora requereu a construção de poço artesiano, localidade onde 

está todos os finais de semana e nada foi feito naquela comunidade, sendo muito cobrado, mas o 

povo está entendendo sua vontade e sinceridade, lembrando ter sido votado em noventa e oito 

por cento das urnas neste município, razão pela qual é muito mais cobrado. Lembrou ter 

requerido, juntamente com o Vereador Denilson, serviços para o Bom Sucesso, ter sido feito a 

vicinal Goianos, parabenizando, porém ouvindo que essa comunidade só receberá serviços  

quando o povo vier na cidade, dizendo que o povo elegeu vereadores para resolver os problemas, 

para representa-los. Mencionou ter acontecido no sábado o campeonato no Lote Dez, onde 

estiveram outros vereadores, onde ouviu o apelo dos moradores e informou ter sido liberado 

diesel para a Vicinal Dez sul, o que não ocorreu para a vicinal Dez norte. Mencionou ainda que a 

frente da comunidade Lote Dez está muito ruim. Mencionou mais ter encontrado morador da 

vicinal Pulu, Sr. Dadalt, que colocou Pc, duas caçambas e uma patrol para fazer a estrada, 

afirmando para este que tem cobradp, mostrando os áudios passados para o Secretário de 

infraestrutura e vereadora, porém disse que não pode garantir que não será candidato como o 

vereador Marcione que disse que se não fizer o Poerinha não será, pois fala por ter certeza que 

será feita, certeza que não tem, pois já pediu muito para a região e tinha compromisso, tendo 

obtido quatrocentos e sessenta votos cruzados, mas não tem garantia que suas solicitações serão 

aceitas como o vereador Marcione. Referiu sobre a Vicinal Mirasselva para onde as máquinas 

ficaram de retornar e não retornaram, enfatizando que para o Poeirinha já está garantido. Citou 

que os moradores da Vicinal São Paulo estiveram nesta Casa na semana anterior, vendo o 

secretário de infraestrutura como um homem de bem, mas não consegue fazer o trabalho, porque 

a “caneta azul” quem tem é a Prefeita. Falou que seu salário é três mil e duzentos reais, não se 

envergonhando em dizer que para estar nesta Casa na presente data, está em um taxi, que dias 

atrás estava em um carro de um grande amigo, mas continua cobrando e levando noticias para a 

população, esperando que sejam atendidas. A respeito da CPI falou que se der errado pedirá 

desculpas a Prefeita Municipal. Referiu sobre as emendas, sobre as obras que estão sendo 

concluídas, lembrando ser fiscal de todas as áreas, não somente de uma. Manifestou-se feliz pelas 

pessoas presentes, ajudando a cobrar, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo 

Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, ressaltando a 
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importância da participação popular nas sessões do legislativo. Registrou ter estado no final de 

semana na Vila Bela Vista, onde aconteceu grande festa de inauguração da igreja Assembleia de 

Deus naquela localidade, onde outros vereadores também estiveram presentes. Mencionou ter 

estado ainda na Comunidade Vila da Palha, onde aconteceu confraternização, agradecendo toda 

comunidade pelo convite, colocando-se a inteira disposição para o que estiver ao seu alcance. 

Referindo a estradas vicinais mencionou ter estado nesta casa na semana anterior moradores da 

Vicinal São Paulo e hoje estão moradores da Vicinal Ângelo, sendo conhecedores da dificuldade 

que encontram, cabendo aos vereadores cobrar para que sejam atendidos o mais rápido possível. 

Mencionou ter acontecido a licitação do diesel da SETRANS na última sexta-feira, acreditando que 

nos próximos dias essas vicinais serão atendidas, sabendo que não é possível fazer tudo ao mesmo 

tempo. Falou que na semana anterior acompanhou trabalhos que estão acontecendo no 

município, tendo estado na Vicinal 235 sul onde há máquina trabalhando; nos bairros Alto Pará e 

São Francisco, onde está sendo realizado trabalho de limpeza as máquinas passaram a semana 

trabalhando, inclusive no local onde será construído o campo de futebol; nos goianos também 

tinha máquina trabalhando, assim como na vicinal Planalto. Falou ser base desse governo, mas 

onde tem coisas erradas pontua, assim como cobra sobre iluminação pública e limpeza da cidade e 

tem visto resultados, discordando quando diz que a gestão vai de mal a pior, concordando que há 

muitas coisas para se fazer e devem cobrar para que aconteça. Falou que há quatro frentes de 

trabalho, sendo: limpeza na cidade, 235 sul, Goiano e Planalto, não estando, portanto tudo 

parado. Mencionou que na presente data foram entregues vários equipamentos para o hospital 

municipal, um dos mais estruturados da região, tendo recebido ambulâncias, mesa cirúrgica, 

incubadora, cadeiras, mesas, suporte para soro, entre outros equipamentos. Falou que assim 

como a vereadora Edna não concorda com coisas erradas e havendo e sendo comprovado, deve-

se responsabilizar os culpados, referindo sobre a CPI que será instalada e o PSDB fará parte para 

investigar. Disse que da mesma forma, os vereadores também podem ser responsabilizados caso 

haja culpa em algo. Mencionou ter sido eleito na base da Prefeita, concordando com o Vereador 

Vilmar que a Prefeita não faz nada sozinha, precisando desta Casa para que as coisas possam 

andar. Ressaltou ter o Vereador Vilmar dito que a Prefeita só pode está comprando meia dúzia e 

caso esteja se referindo aos vereadores da base, desafiou-o a provar que está sendo comprado 

pela base da Prefeita, dizendo que sempre pontua as coisas erradas, assim como as corretas dessa 

gestão, e havendo a Prefeita deve pagar. Falou que todos conhecem sua vida, que não adquiriu 

patrimônio, considerando que o subsídio de vereador só dá para se manter no dia a dia. Disse que 

não dá para brincar de ser vereador, devendo levar as coisas com seriedade, pedindo ao Vereador 

que ao usar a tribuna tenha ética em suas palavras. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. A 

seguir foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou satisfação em poder falar sobre os trabalhos realizados 

no decorrer da semana e os planejamentos para as próximas. Referiu sobre programação que 

aconteceu na Vila Lote Dez, tendo sido referido anteriormente a respeito das ruas que estão 

intrafegáveis, de modo que gostaria de falar das coisas boas para que as pessoas presentes não 

fiquem com a impressão de que naquela vila só tem coisas ruins, dizendo ter acontecido evento 

no final de semana que reuniu mais de duas mil pessoas que prestigiaram o evento, se divertindo 

e elogiando, com o que se sente bem, por também receber as cobranças da população, pois é 

função do vereador receber, levar a gestão e cobrar providências para que seja solucionada a 

problemática de todos, o que sabe não ser possível resolver, mas é preciso sentar, dialogar e 
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cobrar, pois também é função dos vereadores. Falou que muito se ouve na tribuna insultos contra 

os Vereadores, dizendo que isso não é papel de vereador, ressaltando haver onze nesta Casa e 

várias siglas partidárias, mas que representam não somente as pessoas de seus respectivos 

partidos, mas toda a população do município, dizendo ser papel do parlamentar, sentar, dialogar a 

respeito das leis, corrigir o que está errado. Disse que se procurou a prefeita e não foi recebida irá 

outra vez, pois é papel do vereador cobrar, como tem feito, quando instigados pelos moradores 

de vicinais que constantemente procuram esta Casa, vindo ao local certo, pois nesta casa tem os 

representantes, pois obtiveram essa confiança da população do município. Falou que nesta Casa, 

assim como a Mesa Diretora há comissões para assuntos específicos e a mesa diretora sempre é 

cobrada para que convoque algum secretário para que preste esclarecimento, ressaltando e 

parabenizando o Vereador Vilmar pela indicação a liderança do partido PSC, lembrando cobranças 

a respeito da Secretaria de Meio Ambiente, cujo projeto recentemente aprovado dizia respeito a 

essa secretaria, tendo o Vereador Vilmar solicitado a mesa que convocasse o Secretário Municipal, 

lembrando ainda que o Vereador compõe a Comissão de Meio Ambiente como membro podendo 

fazer essa cobrança, situação que é assegurada pelo Regimento Interno desta Casa de Leis, o qual 

deve ser a cartilha do vereador para que não passe por leigos em vossas cobranças, devendo ficar 

atentos a comissões e as de inquérito que são formadas nesta Casa, questionando como irá usar a 

tribuna para fazer cobrança a um secretário sendo o vereador componente da comissão que trata 

a respeito daquele assunto, quando poderia oficiar. Disse respeitar a ideologia de cada um e disse 

que não tem nenhum vereador que defende a gestão em troca de máquina para determinada 

vicinal, quando há no município trinta e oito vicinais, o que não é função do vereador, pois foram 

colocados nesta Casa para representar a população e, independente de gostar ou não de 

determinado vereador, defende o povo do município, e não a sua pessoa ou sua reeleição. Sobre a 

comissão parlamentar de inquérito será instalada e todos irão participar e não dizer que algum 

vereador está defendendo a gestão porque está barganhando alguma coisa para uma eleição 

futura, quando o resultado depende da avaliação dos eleitores do município. Falou que muitas 

vezes quando cobra ou fala da função do vereador é mal interpretada, dizendo que vereador é 

uma função árdua, devendo ter sensibilidade no momento de fazer as cobranças e analisar a que 

comissão faz parte, não sendo papel de vereador ficar jogando pedra uns nos outros, pois o povo 

espera o melhor para o município. Disse ser a vereadora do menor mandato, pois sempre está 

sendo renovado a cada período, mas mesmo assim não vai dizer que está tudo bem, mas fará suas 

cobranças, não vai dizer que as vicinais estão todas prontas, mas fazer cobranças, assim como 

todos os vereadores, mas também devem falar sobre o que está dando certo, como na Vila Lote 

Dez onde o atendimento no Posto de Saúde é quase parecido com o do hospital municipal, 

atendendo as pessoas das vicinais. Concordando que as vicinais estão intrafegáveis, mas tem 

atendimento excelente na área da saúde, tendo um sistema de água que é a problemática da Vila, 

tendo em vista não ter suporte suficiente para atender aquele sistema, mas quando recorreram a 

gestão municipal sempre foram atendidos. Disse que o governo poderia ter feito mais pela vila, 

mas parte dos benefícios dessa gestão chegam aquela localidade, concordando que muito mais 

deve ser feito. Pediu aos vereadores que não a interpretem mal quando se refere a atuação do 

vereador, pois podem julgar o colega, indo de encontro ao Regimento Interno desta Casa, pois é a 

cartilha que devem seguir ao usar a tribuna desta Casa em respeito ao povo do município, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, ressaltando a importância de acompanhar os trabalhos desta 
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Casa, podendo presenciar o trabalho de cada vereador. Disse serem onze vereadores que tem 

como partido o município de Placas. Mencionou ter estado na vicinal Goianos, onde o serviço foi 

concluído, onde recentemente foi construída grande ponte e visitou moradores. Mencionou ter 

estado na Vicinal São João, observando o serviço feito na estrada, onde moradores do Planalto 

parabenizaram a Prefeita pelo trabalho realizado nesta vicinal. Esteve na Comunidade Bom 

Sucesso, onde aconteceu encontro de casais. Falou que muitas vicinais estão parabenizando os 

trabalhos da Prefeita Municipal, considerando que onde tem entrado máquinas tem serviços e o 

povo está satisfeito. Esteve na vicinal 235 sul, acompanhando máquinas entrando e estará 

acompanhando o trabalho naquela localidade. Falou que nesta Casa, muitas vezes há criticas entre 

os próprios colegas, dizendo que dessa forma não teremos dias melhores para Placas, pois é 

preciso de um parlamento forte, unido e acima de tudo, responsável, porque CPI é feita pelo 

legislativo, já tendo participado de várias e algumas chegaram a afastar prefeito, outras não, 

dizendo ser papel do legislativo, porém disse que Placas nunca teve em outras gestões a 

quantidade de obras que estão tendo nesta e estradas vicinais sendo recuperadas, obras sendo 

realizadas, hospital sendo estruturado, destacando eletrocardiograma e ultrassom de qualidade e 

equipamentos de alta complexidade, parabenizando o Executivo. Disse que a saúde no município 

está de bem com o povo, mas querem que a infraestrutura esteja melhor, sabendo que o inverno 

é cruel com as estradas de chão, pois faz, depois precisa refazer porque a água leva, mas devendo 

fazer com qualidade, como tem sido feito. Disse que não pode afirmar que a Prefeita de Placas vai 

resolver todos os problemas do município, mas tem feito o que está ao seu alcance, assim como 

esta casa está fazendo o que está ao seu alcance, o que é necessário para dar apoio, buscando 

emendas, mas que vem através do Executivo, considerando que vereador não tem poder de trazer 

recurso para comunidades e município. Parabenizou a grade festa na vila Bela Vista da igreja 

Assembleia de Deus pelo belo templo construído, parabenizando também o pastor do templo 

central de Placas pelo bom trabalho à frente da igreja local, assim como todas as igrejas pelo 

trabalho que tem feito, ajudando a população do município. Referiu sobre o trabalho de 

excelência prestado pela educação municipal, alcançando bons índices. Destacou o trabalho da 

Secretária de Assistência Social que esteve na semana anterior em Brasília buscando melhorias e 

apoio a assistência social no município, precisando dar as mãos, o que tem sido feito por esta 

Casa, quando na semana anterior aprovou a independência da secretaria de meio ambiente para 

que possa acompanhar a aplicabilidade de seus recursos. Mencionou haver projetos para a 

agricultura e trezentos e vinte quilômetros de vicinal a serem recuperadas, tendo sido licitado o 

diesel, enfatizando não ter sido vencida por posto de Placas. Falou que há mais de dez obras a 

serem inauguradas, dizendo que nenhum governo inaugurou tantas obras, sendo mérito da 

Prefeita Raquel, não podendo deixar de se alegrar e defender o governo que tem colocado a 

disposição do povo placaense as obras e conclusão das mesmas. Enfatizou que o município 

recebeu oito ambulâncias, sendo que duas sofreram acidentes, mas tendo seguro para recuperá-

las, situação jamais vista no município. Falou que sempre irá defender o que é melhor para o 

município e isso é realizar obra é fazer trabalho descente, transparente, colocando-se a 

disposição, assim como também os demais vereadores do partido para fazer um trabalho de 

excelência. Registrou a presença de moradores da Vicinal Pulu e Panorama cobrando serviços para 

essas vicinais, entendendo, porém disse não ser possível fazer trinta e oito vicinais ao mesmo 

tempo, mas está fazendo na medida do possível, procurando resolver todos os problemas, 

dizendo ser um município que está sanando suas contas, resgatando o respeito e carinho dos 
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funcionários públicos, considerando não ter havido mais atraso de pagamento de salário. 

Parabenizou o governo dizendo que devemos dar as mãos e lutar para que melhores dias venham 

ao município. Colocou-se a disposição e agradeceu a oportunidade. A seguir o Senhor Presidente, 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues, passou a presidência ao Vice-presidente e usou a tribuna, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes.  Disse-se grato por está mais uma vez 

nesta Casa, agradecendo a Deus pela semana passada, pedindo orientação para, nesta semana, 

fazer a coisa correta. Disse ter feito visitas durante a semana passada, destacando ter estado, no 

sábado, na vicinal São João e posteriormente na vicinal Lote Dez, onde aconteceu final de 

campeonato, dizendo do excelente trabalho que está sendo feito pela Secretária Municipal de 

Esportes. Mencionou ter saído com destino a vicinal 157, na BR 163, tendo que entrar pela vicinal 

151, quando foi buscar um produto comprado por seu irmão. Disse que quando questiona o 

sofrimento do povo há quem diga que é muito repetitivo e que é do contra, dizendo ser entrar em 

uma vicinal com caminhonete traçada e achar muito fácil, citando ter chegado a residência do ex-

vereador José Ferreira (Branco) quando começou a chover, parando, aguardou até as quinze 

horas, entrando pela vicinal 151, puxando o caminhão com caminhonete para buscar o produto, 

saindo as dezenove horas da vicinal, depois de ter dado uma tarde de sol, entendendo as 

cobranças, considerando que estamos no período do verão. Falou que quando se refere a trabalho 

fica contente quando vê obras concluídas e outras sendo feitas, porém disse que ninguém é cego 

ou besta para tampar o sol com a peneira, pois vê valor de quase três milhões de reais pagos pela 

Prefeitura no posto de combustível, vendo onze vicinais onde foram passadas máquinas e em 

apenas seis foram colocadas piçarra nas ladeiras e nos baixões, já estando na metade do mês de 

novembro, tendo o verão iniciado no mês de junho e nem a cidade foi toda limpa, mencionando 

que esta gestão não conseguiu fazer a limpeza de toda a cidade de uma só uma vez, fazendo 

serviço quando uma rua não tem condições de passar veículos, dizendo ser possível contar as 

carradas de piçarra que foram colocadas nas ruas da cidade. Disse tirar o chapéu para os 

vereadores que requereram a CPI, enfatizando, conforme já dito, essa comissão não é para cassar 

prefeito, mas para colocar ordem na casa, lembrando quando em campanha, quando andava de 

braços dados com a Prefeita, o que mais falava de mal do então prefeito Leonir era porque saia 

pelos fundos da Prefeitura e hoje a prefeita passa de quinze dias sem estar na Prefeitura, 

atendendo na sua residência, onde tem segurança e só entra quem ela quer, situação que o fez 

mudar sua opinião e sentir-se envergonhado por estar ao lado de uma pessoa dizendo que seria 

uma coisa que não é, por terem andado no município dizendo que funcionários contratados não 

seriam mais humilhados, nomeando e exonerando conforme a vontade da gestora, que falava em 

fazer concurso público em todas as áreas, o que não será feito nesta gestão, enquanto para a 

empresa LocServe de Itaituba, que não tem se quer alvará de funcionamento e foi repassado mais 

de quatrocentos e sessenta mil reais, sendo uma das razões do pedido de abertura de CPI, 

mencionando que a empresa GB de Amaris, desde 2017, nunca teve um ano que não tenha 

recebido menos de um milhão de reais na conta da empresa, empresa que não sabe onde existe. 

Falou que nesse mesmo pregão 005 tem várias caminhonetes triton que foram alugadas e com 

dinheiro empenhado, questionando se alguém sabe de alguma caminhonete triton trabalhando 

para a Prefeitura. Disse que quando disponibilizou seu nome na primeira e segunda campanha não 

foi para fazer o povo de besta, mencionando ter assinado duas CPI’s contra o então prefeito Leonir 

por achar que estava errado, mas que infelizmente foram mal trabalhadas. Disse que não quer o 

mal da prefeita, mas não irá dizer que está tudo certo, porque não está, e ao contrário do que 
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podem dizer que só fala da região do Novo Paraíso que está ruim falou que sua vicinal é um 

exemplo da situação das vicinais na Transamazônica, destacando ainda a situação da Vila da Palha, 

questionando se alguém recorda de quando foi feito limpeza naquela localidade, que fica bem 

próxima da cidade. Falou que outra situação é referente a iluminação pública que arrecada 

mensalmente cerca de doze mil reais, questionando o que está sendo feito com esses valores, 

mencionando que vilas tem sido iluminadas com ajuda de moradores e vereadores, o que não é 

papel do vereador, mas sim cobrar e ver onde está sendo aplicado o dinheiro público. Disse ser 

fácil falar para a Prefeita que irá apoiá-la  ou que não assinaria a CPI para que em contrapartida 

faça sua vicinal, tendo certeza que já estaria feita, mas não se elegeu com votos apenas da vicinal 

do Nonato, tirando votos desde a Comunidade Santa Fé do Cachoeirinha até a cidade de Placas, 

povo pelo qual deve falar por eles. Enfatizou que o diesel pago no posto não inclui o valor 

recebido do Consorcio Belo Monte. Disse que a Prefeita está bem, trabalhando bastante, mas 

poderia está bem melhor, pois vê as obras saindo, mencionando nunca ter entrado tanta emenda 

parlamentar e de custeio, lembrando que no ano anterior falou-se que pagaria o décimo terceiro 

salário, tendo entrado mais de um milhão para a saúde e nenhum funcionário contratado dessa 

área recebeu esse salário, mencionando que os aparelhos que estão sendo comprados não são 

com dinheiro de custeio, mas de emendas, mencionando que o município irá receber mais um 

milhão e setecentos mil de ajuda do pré-sal, questionando se será investido para pagar essas 

situações ou será destinado a realização de festas, pois nunca se viu fazer tantas festas, com 

valores altíssimos como se faz nessa gestão, dizendo que todos gostam de festa, mas faz quem 

pode e quando pode, não sendo obrigado gastar milhões nesses eventos, mencionando ter festa 

que está custando mais de um milhão de reais, enfatizando não ser contra a expoPlacas, só acha 

que não é o momento de gastar tanto, e fala-se que deputado irá bancar, pedindo que lhe mostre 

a emenda e empenho em nome da prefeitura, quando acreditará, pois falar é fácil, mas acredita 

em documento, enfatizando que Deputado não entrega dinheiro em mão para fazer festa, 

pedindo que mostre aos vereadores e a população, abra a caixa preta do governo, mostre o que 

está acontecendo. Disse que como presidente desta Casa jamais irá se omitir, tendo sido 

protocolado CPI e não irá se omitir, pois se assim o fizer será tão corrupto quanto aquele que 

comete algum delito, dizendo ser mais fácil os vereadores serem punidos por saber das coisas e 

não fazer o seu papel do que a gestora, se tiver feito algo ilegal, pois se cometeu ilegalidade como 

ouve na tribuna não pode se omitir e não fiscalizar, dizendo que se fosse participar da 

investigação, o que não pode por ser presidente, e ao final não tivesse nada de errado subiria na 

tribuna e pediria desculpas, porque teria feito seu papel e não teria achado nada irregular, mas se 

constatado irregularidades saberão até onde vai a responsabilidade desta Casa de leis com a 

população de Placas, pedindo aos vereadores que se não encontrarem erros que sejam humildes, 

mas se encontrar que sejam homens, falando porque no município só se faz as coisas sob pressão, 

citando que na segunda-feira passada acertou com um senhor proprietário de uma PC para fazer o 

aterro do rio na vicinal do Ângelo e na presente data a prefeita esteve em seu gabinete mandando 

firmar com o rapaz para fazer o serviço, mas porque não se mostra mais como pau mandado desta 

o secretário Gilson não aceitou a PC que havia combinado, que faria o serviço, mas com outra 

máquina, concordando que se faça para tirar os moradores da lama, dizendo que se realmente for 

feito irá parabenizar, pois o povo da localidade precisa, situação da vicinal do Pulu que também 

necessitam de atendimento, dizendo não importar quem pediu, mas que o serviço seja feito, 

enfatizando que um dos papeis do legislativo é cobrar e do Executivo executar e com qualidade. 
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Disse falar não por mágoa de alguém, mas pelo seu papel para o qual foi eleito, mandato que se 

encerra em trinta e um de dezembro de 2020. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Após 

passou-se a Ordem do Dia. O primeiro secretário apresentou ofício do Partido Social Cristão – PSC 

indicando o Vereador VILMAR FERREIRA DA SILVA como líder da bancada do partido nesta Casa. A 

seguir o primeiro secretário apresentou Requerimento de criação de CPI – Comissão Parlamentar 

de Inquérito, destinada a investigar possíveis ilegalidades praticadas na licitação decorrente do 

Pregão Presencial nº 005/2019, os contratos e pagamentos dele derivados, bem como apurar 

responsabilidades. Apresentou ainda Ato da Presidência nº 001/2019, de 11/11/2019 que “Dá 

conhecimento ao plenário sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 001/2019, 

destinada a investigar possíveis ilegalidades praticadas na licitação decorrente do pregão 

presencial nº 005/2019, os contratos e pagamentos dele derivados, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Placas”. O senhor Presidente suspendeu a sessão pelo período de dez minutos para 

que os membros de cada partido possam se reunir e indicar aquele(a) que participará do sorteio 

para escolha de três que integrantes que irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Reaberta a sessão foram apresentados pelos partidos as respectivas indicações, sendo: PSDB: 

Denilson Rodrigues Amorim, DEM: Marcione Rocha Ribeiro, SD: Nelson Fetisch, PT: Edna Silva 

Santos e MDB: Evaldo Lima Machado. O Senhor Presidente informou que os componentes da 

Mesa Diretora acordaram não participar do sorteio para que não tenham que acatar uma situação 

que terá que investigar, razão pela qual o PSC não participará do sorteio considerando que o 

Vereador Vilmar Ferreira da Silva compõe a Mesa Diretora e a Vereadora Raimunda não é titular 

da vaga, procedendo o sorteio na presença dos senhores Reinaldo e Lourival Muller, ficando assim 

constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito nº 001/2019: PSDB: Denilson Rodrigues Amorim, 

MDB: Evaldo Lima Machado e SD: Nelson Fetisch. O Senhor Presidente solicitou aos vereadores 

eleitos para após a Sessão a comissão se reunir para dar prosseguimento aos trabalhos. A seguir o 

Senhor Presidente apresentou Requerimento nº 058/2019, de proposição do Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências necessárias para a construção de banheiros públicos e instalação de água nos boxes 

da praça fuso horário, nesta cidade de Placas-Pa; e Requerimento nº 059/2019, de proposição do 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Marcelo Wilton Rodrigues Leal providências necessárias para perfurar um poço artesiano na 

área da “Escola Monteiro Lobato”, vicinal do Alagado, neste município de Placas-Pa, determinando 

encaminhamento as comissões competentes. A seguir o primeiro secretário apresentou oficio de 

Francisco Trindade Lucinda Barbosa, solicitando o uso da palavra na tribuna para tratar sobre 

assuntos de interesse do Bairro São Francisco, nesta cidade, sendo concedido. Este na tribuna 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Manifestou repúdio por moradores terem que 

fazer “vaquinha” para comprar óleo para fazer travessão. Sobre o Bairro São Francisco informou 

ter sido entregue pelo INCRA na década de setenta, havendo pessoas que ocupam a área há meio 

século, citando ter uma casa inacabada há dez anos e não pode concluir, porque não pode pegar 

dinheiro no BASA, porque não tem documento, questionando se os Prefeitos que administraram 

esse município não viram que dará arrecadação, ressaltando que o Bairro São Francisco ocupa a 

metade da cidade de Placas, considerando haver após o linhão o São Francisco II, questionando 

porque não documentar esse bairro e cobrar IPTU para que possa ter direito de ir lá no BASA e 

fazer empréstimo e os demais moradores terem condições de fazer uma casa com dignidade. 

Falou que está desde quando chegou nesta cidade, há quase vinte anos, brigando pelo bairro, mas 
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ouve que a situação está sub judice. Mencionou ter se acidentado e passado dez anos e o 

advogado conhecido por Dr. Luiz iria colocar um escritório na cidade para documentar, 

mencionando que o Senhor Catarino (Lourival Muller) e sua filha “pegou um dinheirinho do Santo 

Pereira (...) porque quiseram vender o bairro”, e se não fosse os vereadores Orlando e Careca e 

ele, da associação, teriam vendido o Bairro são Francisco e ainda mentindo para o pessoal que o 

documento iria sair primeiro, mencionando ter saído de porta em porta falando aos moradores 

que não fizessem nada com o catarino e Jurandir, que disse ser outro “advogado vagabundo”. 

Questionou porque não regularizar o bairro São Francisco, onde a metade da população de Placas 

mora naquele local e vertentes da AVEPLA que faz parte do bairro São Francisco II. Disse que não 

gostaria de voltar a esta casa para falar sobre documentação, pois acha uma vergonha, dizendo ter 

visto elogios a um bueiro que enquanto passam dez carros no outro passa cem carros no final de 

semana e foram lá e “fuçaram” e não saiu o bueiro no bairro, por onde o Vereador Raimundinho 

(Raimundo Ribeiro) passa a toda hora, dizendo ser uma barbaridade, que não dá para aguentar 

mais, pois está com dez anos com sua casa inacabada sem poder concluir, porque não pode fazer 

um financiamento, onde reside há mais de vinte anos passivamente. Mencionou está na 

Constituição sobre o direito de escriturar um terreno onde reside há cinco anos e um dia e o bairro 

São Francisco tem cinquenta anos, questionando pelo usucapião, pela regularização, pela 

documentação do povo. Disse ter sido criado o Terra Legal que está documentando a cidade, mas 

não o bairro São Francisco, porque está sub judice. Mencionou que na época em que lixeiras foram 

entregues na cidade, aquele bairro não recebeu uma que fosse, mencionando que são nove ruas, 

que multiplicadas por seiscentos somam quase seis quilômetros, onde há três anos não tem uma 

luminária que acenda, mencionando está escrito na Resolução 456 da ANEEL sobre a energia 

elétrica. Disse que quando houve falar que está escuro sorri dos vereadores e de quem fala, pois 

desde julho de 2003 esse dinheiro vai para os cofres da Prefeitura, devendo perguntar aos 

prefeitos o que está sendo feito com esse dinheiro da iluminação pública. Falou que em Placas o 

povo não aguenta mais, esperando não vir falar mais sobre documentação do bairro, 

mencionando que os funcionários da prefeitura só sabem dizer que está sub judice, dizendo que 

irá com um vereador a noite para ver se acha uma luminária acessa. Ratificou haver moradores 

que estão há cinquenta anos com uma casinha no local e não tem documento, sendo gozação, 

pegadinha, pois todos têm conhecimento do usucapião que dá direito a escriturar terra, inclusive 

já escriturada. Agradeceu a atenção de todos, desculpando-se pelo desabafo, de repúdio, 

esperando não vir mais a essa casa para falar de documentação de bairro, sugerindo o senhor 

Presidente que encaminhe documento à Prefeita, pois a obrigatoriedade é dela, e está fazendo 

muita coisa errada, para que faça o certo nesse caso, e agradeceu. A seguir foi colocada em 

votação a ata da vigésima quinta Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocado em 

votação a ata da vigésima sexta Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. A seguir o Vereador 

Denilson informou que em viagem a Belém juntamente com os vereadores Marcione e Raimundo 

participaram de audiência na ALEPA, fizeram uso da fala e solicitaram que o Conselho de 

Segurança Pública se manifestasse em favor do município e fizesse alguma coisa a respeito da 

segurança, ficando a Dra. Málaqui de intervir a respeito e nesta terça-feira está agendada reunião 

com o Coronel Alencar, de Itaituba, responsável pela segurança pública de nosso município, 

convidando vereadores e população para participar e solicitando o espaço da Câmara Municipal 

para a realização dessa reunião. Após, o Senhor presidente observando não haver nada mais a 

tratar desejou ótima semana a todos, agradecendo pela presença e mandou encerrar os trabalhos 
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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. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


