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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil 

e vinte, 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 apreciação de Requerimentos, apresentação e 

encaminhamento de matérias para comissões permanentes 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 a Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda 

Nascimento Rodrigues-PSC e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo Lima 

Machado-PSDB, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD e Raimundo Ribeiro da Silva-

PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão, cumprimentou vereadores e pessoas presentes, agradecendo a Deus pela oportunidade 

de está em mais uma sessão da Câmara Municipal. O primeiro secretário apresentou pauta da 

sessão. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Cumprimentou as 

mulheres pela passagem do dia internacional da mulher, dizendo que as mulheres placaenses são 

guerreiras, que tem lutado por dias melhores para suas famílias. Referiu sobre o requerimento 

apresentado requerendo serviços para a vicinal São Paulo, dizendo que os trabalhos estão 

praticamente na metade, porém no ano anterior fez requerimento nesse mesmo sentido e não foi 

atendido, talvez porque não tenha entendimento do governo para que faça e hoje o Vereador 

requerendo serviços, questionando se a vicinal já não está sendo feita, pois veio combustível para 

fazer, assim como a vicinal Pajoba, que requereu, tem o combustível, mas ainda não foi feita, mas 

talvez agora seja atendido. Mencionou está na pauta requerimento para a vicinal Arrependido 

pela segunda vez, lembrando ter requerido no ano anterior e não ter sido atendido porque não 

compactua com as coisas erradas que a prefeita vem fazendo no município. Referindo a sessão 

passada disse ter sido muito bom esta Casa está cheia, quando o Vereador Marcione mencionou 

seu nome na tribuna dizendo que tinha amnésia, pedindo mais respeito com os companheiros de 

trabalho, pois se referiu a requerimento de 2019 e o vereador a pontes e estrada de 2018 e disse 

que se matou vaca foi das suas, se fez festa e convidou todos foi porque tinha prazer de ver 

vereadores e prefeita e todo povo placaense naquela festa, mas se referiu ao requerimento de 

2019, enfatizando não ter amnésia. Mencionou que o vereador Marcione fala na tribuna ser 

governo, dizendo não ter nada a ver se é ou não governo, pois cada qual deve fazer como acha, 

porém o respeito sempre é bom nesta Casa, acreditando não ser o momento de vereadores se 

atacarem, ressaltando que cita os trabalhos que estão sendo feitos pelo governo, mencionando 

ter feito oficio ao secretário a respeito de duas escolas na vicinal Arrependido que estão caindo, 

questionando porque não fala que a Prefeita irá fazer essas duas escolas, assim como a Escola do 

Novo Paraíso que está precisando pintar, dizendo que a escola naquela comunidade é uma 

vergonha e isso o vereador que é base do governo não fala, dizendo que se fosse vereador 

naquela comunidade já teria fechado aquela escola. Disse que falar do que está fazendo é fácil, 

mas não fala do que está errado. Disse que quando foi eleito falou que iria fiscalizar e fará isso e 

dia após dia a verdade virá a esta Casa de leis, pois pode tardar, mas não falha, mas chegará o dia 

que a verdade aparecerá nesta Casa de Leis. Mencionou que pessoas vão dizer que se ganhar a 

eleição irá fiscalizar, questionando se irá fiscalizar o bolso da Prefeita, dizendo sentir-se 



26 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 2ª Sessão Ordinária de 2020. 
 

envergonhado e ter horas que desacredita da política, porque onde tem a verdade tem a minoria, 

lamentando. Disse admirar o povo placaense por nunca ter reeleito um prefeito e pensava que a 

prefeita iria quebrar esse tabu, mas vê a população almejando a substituição. Sobre a recuperação 

de estradas vicinais falou que no ano anterior saiu combustível que dava para fazer todas as 

estradas vicinais e o óleo foi todo pelo ralo e hoje a prefeita está fazendo a vicinal São Paulo, mas 

deve olhar para trás e vê o quanto os moradores daquela vicinal sofreram. Falou que pagamos 

impostos para recebermos em estradas, saúde e tem ajudado buscando recurso, lembrando que 

quando estava acontecendo a feira agropecuária na cidade estava viajando buscando recursos, 

pois quer ajudar naquilo que for correto, fazendo seu papel de vereador. Falou que quando esteve 

atrás de máquina, conforme foi falado pelo vereador Marcione estava aterrando buracos naquela 

vila, onde nasceu, dizendo que está empiçarrada, mas se não estivesse acompanhando teria sido 

aterrada com barro, mencionando que ficou de retornar para colocar bueiras, considerando que 

as máquinas tiveram que atender solicitação do Vereador Denilson para o bairro Sol Nascente, 

tendo dito que retornariam, o que pode acontecer neste ano, considerando ser ano político. Falou 

que a prefeita pode achar que está judiando desse vereador, mas está fazendo isso com o povo 

placaense, de modo que não adianta subir na tribuna e falar que as coisas estão as mil maravilhas 

porque não estão, quando obras tem sido inauguradas, porém mau acabadas, porque dinheiro 

tem sido desviado, material reduzido ou comprado de modo errado, não como está no projeto, 

lamentando. Disse que a Prefeita tem obrigação de fazer obras, pois é a gestora do município, é 

prefeita de todos e se recurso é liberado, deve fazer e quando faz algo está exercendo seu cargo 

de prefeita. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora, todas as mulheres, vereadores 

e pessoas presentes. Registrou agradecimentos a Deus pela semana abençoada, de trabalho e pela 

oportunidade de retornar a tribuna desta Casa e poder prestar contas dos trabalhos realizados no 

decorrer da semana, isso quando tem trabalho, dizendo que quando não tem o que mostrar fala 

asneira. Disse que sempre tem algo para apresentar tendo em vista que seu trabalho é visitar as 

comunidades e buscar soluções. Disse que não são os salvadores da pátria, pois não haverá um 

governo que fará tudo e se houver não precisará ter mais eleições, pois tudo estará resolvido. 

Disse que no município tem muita coisa para se fazer, estando em ano eleitoral, de muitas 

promessas bonitas, de que se fará aquilo que não foi feito. Disse que o governo da prefeita Raquel 

não resolveu tudo, assim como não resolverá, mas tem feito muito mais do que alguns que tem 

passado pelo município. Disse que não entrará no mérito do pronunciamento do vereador Vilmar, 

pois já se posicionou na sessão passada, afirmando ser base do governo, posição que tomou três 

meses após tomar posse e desde então seu discurso é o mesmo até hoje, enquanto o Vereador 

Vilmar passou dois anos sendo base do governo, elogiando e de uns dias para cá começou a dizer 

que o governo não presta e virou oposição, o que não consegue entender. Enfatizou ter 

imunidade na tribuna, mas se responsabiliza por suas falas. Mencionou ter estado na vicinal do 

Lama e juntamente com a comunidade resolveram o problema de uma ponte; na Vicinal 240 sul 

firmou compromisso para colocar internet próximo a área indígena; e no lote dez visitou diretora 

da Escola, a qual lhe passou algumas solicitações e levará ao Executivo Municipal para que juntos 

possam buscar solução. Referiu sobre Projeto de Lei de sua autoria que está entrando nesta Casa 

pedindo a substituição do nome da escola na Vicinal Lama para Delira Pimentel, por ser uma 

pessoa pioneira, que desbravou aquele local, que começou a levar educação para aquela 

localidade, dizendo que a educação é a base fundamental para todos nós, o qual deverá ser 
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encaminhado as comissões competentes para analise, mencionando haver proibição na 

Constituição Federal para colocar nome de pessoas vivas em escolas e outros, destacando, no 

entanto, alguns casos no município, como Escolas Ana Faleiro e Irani de Andrade e a Rua Amador 

Lemes Pereira, pessoas que estão vivas, enfatizando não se tratar de pessoa política, mas de 

homenagear pessoa pioneira, cuja prerrogativa cabe a esta Casa, havendo abaixo-assinado de 

mais de quarenta moradores da localidade. Solicitou ao secretário de infraestrutura que atenda a 

vicinal Duzentos e quarenta sul em duas localidade que estão com  dificuldades no acesso do 

transporte escolar e moradores, situação que também tem recebido cobrança de moradores da 

Vicinal Arrependido, havendo cerca de cinco locais que precisam ser piçarrados para que o 

transporte escolar possa trafegar na localidade. Disse que essa é uma situação normal no período 

de inverno, em um município que possui quase três mil quilômetros de estradas vicinais, não 

podendo utilizar a situação para aterrorizar a população, pois não está tudo abandonado, 

mencionando haver obras em vários locais. Parabenizou o Vereador Evaldo pelas obras que estão 

sendo realizadas na região da BR 163, onde reside, havendo cinco frente de trabalhos, havendo 

ainda atendimento aos pontos críticos. Registrou ter estado no domingo na igreja Assembleia de 

Deus comemorando o aniversário do pastor Rômulo, parabenizando-o. Falou que quando 

frequenta uma religião é importante para a pessoa, mencionando que desde os sete anos de idade 

foi criado na igreja Assembleia de Deus, onde permaneceu até seus vinte e quatro anos, tendo se 

afastado por um tempo, mas retornando, fazendo parte da família cristã, agradecendo a Deus por 

essa escolha está lhe fazendo muito bem e por ter lhe abençoado e as coisas tem dado certo. 

Disse que se sentir bem com Deus e com a família não tem dúvida que o sucesso é garantido e que 

as coisas começam a fluir de forma natural, dizendo se sentir feliz por ter retornado aquela casa e 

sempre que pode está ali, juntamente com sua família para agradecer e pedir direção a Deus para 

as suas atitudes e tem sido abençoado, agradecendo. Pediu a Deus bênçãos para todos. 

Manifestou-se grato a Deus pela presença do amigo de infância Jonas, residente na vicinal Ângelo. 

Informou que no último dia cinco abriu a janela para mudanças de partido, ressaltando que esta 

Casa é composta atualmente por cinco partidos, não sabendo se assim permanecerão ou se terá 

mudanças. Falou que a Tribuna desta Casa também é usada como ato político, informando que 

hoje compõe o partido Democratas, mas estará ingressando em outra sigla partidária para 

concorrer nas eleições, informando ser pré-candidato a vereador. Falou que em outubro a 

comunidade terá oportunidade de escolher aqueles que irão representa-los nos próximos quatro 

anos, dizendo que se tiver agradado três por cento do eleitorado do município estará nesta Casa 

na próxima legislatura e caso contrário sairá de cabeça erguida por ter representado bem por 

quatro anos. Disse já ter uma historia neste município, tendo sido chefe de gabinete por quatro 

anos e finalizando um mandato de vereador e confia que Deus lhe permitirá mais quatro anos, 

confiando também no povo a quem tem procurado ajudar, nem sempre conseguindo tudo, pois 

depende de parceiros e continuará cumprindo de forma honrosa o mandato de vereador. Pediu a 

comissão CCJ que analise o seu projeto e dê parecer favorável para que possam homenagear a 

pessoa ainda em vida. Desejou uma excelente semana a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna 

o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Falou que 

quanto ao papel de vereador cada um exerce como entende, tendo trabalhado principalmente 

com a parte de fiscalização. Mencionou que devido algumas cobranças que tem feito em virtude 

dos desmandos que tem acontecido, alguns pedidos deixam de ser atendidos, mencionando ter 

estado na vicinal Cinquenta e nove vendo a situação de ponte que está com a cabeceira 
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danificada, colocando em risco a vida de moradores que residem após o local e o veículo do 

transporte escolar. Falou que máquinas estiveram na vicinal de abril a julho e não foi recuperada a 

cabeceira. Disse ter cobrado várias vezes ao secretário de infraestrutura que esteve no local, 

mandou o responsável para verificar e bate estaca e máquina também estava na vicinal, 

permanecendo o descaso com a população daquela vicinal, registando sua indignação, 

questionando se esse descaso é porque tem feito cobranças e mostrado os desvios de recurso, 

dizendo que é preciso acontecer uma tragédia pra culpar alguém, dizendo ser falta de respeito e 

responsabilidade da prefeita e do secretário de infraestrutura. Informou que no dia em que esteve 

na vicinal os moradores estavam se organizando para recuperar a ponte sobre o rio Água Amarela, 

o que foi feito, no entanto a outra ponte a que se referiu depende de bate estaca e da retro, 

maquinas que costumam ver paradas na garagem, ressaltando ter sido retirada de frente da 

câmara para que não fiquem vendo as máquinas paradas e comentando. Registrou a presença de 

um cidadão entrando pela Vicinal Sessenta para a vicinal 240 norte, o qual relator a dificuldade 

para o carro do transporte escolar que não está chegando até sua residência, tendo que carregar 

alunos de moto, não culpando o secretário de educação, mas a infraestrutura. Referiu sobre a CPI, 

a qual disse ter sido abafada por esta Casa, porém disse haver nela prova de muito dinheiro pago 

por aluguel de máquinas, mas quando precisa de algum serviço de emergência em alguma vicinal 

talvez tenha que pagar, como já pagou na vicinal Cinquenta e nove e na Vicinal Duzentos e trinta e 

cinco. Referiu sobre fato divulgado em redes sociais sobre a visita do Delegado de Itaituba no 

horário da sessão e o que parece é que o vereador Denilson não gostou, pois teria que está em 

Itaituba prendendo bandidos. Disse que não sabe o motivo da viagem, mas segundo o delegado 

estava vindo de Belém, passando por acaso no município, acompanhando seu trabalho em 

Itaituba quando diariamente bandidos tem sido presos, manifestando seu respeito, sugerindo ao 

vereador Denílson que faça visita a Delegacia de Placas para ver se o Delegado está no município, 

situação que lhe traz preocupação, convidando o vereador para que após a sessão possam fazer 

visita a delegacia e vê há quantos dias está fora do município, pedindo que se preocupe mais com 

o nosso município e deixe que os moradores de Itaituba se preocupem com o Delegado daquele 

município, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, 

quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Registrou agradecimentos a Deus pela 

saúde e por mais uma semana de trabalho, pedindo bênçãos, sabedoria, entendimento, 

discernimento para com as demandas de todos as áreas do nosso município. Referiu sobre 

estradas vicinais, sobre o período de muita chuva, tendo sido iniciada operação tapa buraco na 

Vicinal Sessenta e parou devido ao excesso de chuva e assim como essa, o Alagado, Água fria e 

Água boa que fazem parte dessa vicinal também necessitam de serviços. Falou que a região 

Sombra Santa, Arrependido, Sessenta, Pajoba, assim como outras, todas são merecedoras de 

serviços. Enfatizou que o serviço na vicinal Sessenta está parado, esperando que possam dar 

continuidade o mais rápido possível. Referiu sobre as fortes chuvas nos últimos dias, sobre 

compromisso com comunidade na Vicinal Arrependido e material para a torre precisou ser levado 

de trator, a qual deve ser inaugurada no próximo final de semana, sendo uma parceria com o 

governo municipal e a comunidade. Referiu sobre duas pontes na vicinal Macanã, mencionando 

que estão com toda a madeira pronta, aguardando apenas a ida de uma máquina para auxiliar no 

trabalho, quando será realizado mutirão para recuperação dessas pontes. Mencionou ter estado 

na vicinal Ângelo, fazendo algumas visitas, quando reuniu com pais na segunda escola, onde há 

vinte seis alunos do pré-escolar ao quinto ano em uma sala pequena, não havendo 
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aproveitamento e brigando muito com o secretário de educação conseguiu dividir a turma. 

Aproveitou para firmar parcerias com a comunidade, informando que apresentará requerimento 

na próxima semana para a vicinal, tendo ouvido a população, firmado parcerias políticas e no que 

se refere a educação e infraestrutura. Registrou ter estado na comunidade Ouro Verde e a 

informação é de que até quarta o poço será perfurado naquela comunidade para garantir água de 

qualidade para aqueles moradores. A respeito do transporte escolar mencionou haver duas 

situações que precisam ser resolvidas, sendo uma na vicinal Arrependido e Água Boa, a respeito 

do que cogita levar ao Ministério Público, colocando-se a disposição para acompanhar, mas espera 

que ambas as situações sejam resolvidas. Desejou a todos um excelente dia e uma semana 

abençoada, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou comemoração alusivo ao Dia 

Internacional da Mulher na Comunidade Novo Paraíso quando esteve presente a Prefeita 

Municipal, o Secretário Municipal de Saúde, os médicos Tudo e Fernando, quando foi entregue ao 

posto de saúde daquela comunidade o aparelho de ultrasson, agradecendo. Informou que as 

máquinas estão no cento e quarenta e todas as vicinais da região serão feitas. Lembrou ter 

conseguido para a região um trator agrícola e ambulância e irá cobrar a escola, acreditando que 

irão conseguir, tendo conseguido colégio para a comunidade Santa Rita e para a comunidade 

Cento e cinquenta e um, agradecendo o secretário de educação por atender os pedidos. Falou que 

na Transamazônica, na Vila Ouro Verde requereu o poço, a respeito do que o vereador José 

Sandeney referiu, tendo sido garantido ainda mais duas salas de aula, no Bom Sucesso a escola 

será reformada, no Macanã a água foi concluída e tem compromisso com a Prefeita de asfalto 

para o Lote Dez e não irá parar de cobrar. Disse que a prefeita tem cumprido com os 

compromissos, dizendo não ser possível fazer tudo de uma só vez, mas feliz quando é atendido. 

Finalizando parabenizou todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional da mulher. 

Desejou a todos um excelente dia, e agradeceu. Adiante foi a tribuna a Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues quando cumprimentou vereadores, pessoas presentes e mulheres também 

presentes. Registrou agradecimentos a Deus por está presente em mais uma sessão. Prestou 

conta à população dos trabalhos realizados na semana anterior. Falou que depois de meses de 

cobrança, de solicitações pedindo a recuperação da vicinal Dez norte agora pede que seja apenas 

recuperado os pontos críticos e máquinas estão na vicinal, que encontra-se intrafegável. Referiu 

sobre programação pelo dia Internacional da Mulher ocorrida na Vila Lote Dez, onde a Prefeita 

Municipal e secretária de Assistência Social estiveram presentes, quando foi realizada palestra 

com a Dra. Gleice, apenas para mulheres. Falou sobre como surgiu o Dia Internacional da Mulher. 

Informou que nesse dia os membros da Igreja Católica da região estiveram na vicinal Nonato, 

fazendo celebração na comunidade do presidente Gilberto, em alusão a perca da companheira 

Docarmo, a qual muito lutou por aquela comunidade e no dia internacional da mulher não 

poderiam esquecer e fazer celebração naquela comunidade para que a comunidade não esqueça 

os exemplos deixado por essa senhora. Citou frase da Lu Correia que diz Parabéns à você MULHER 

que foi queimada como bruxa, mas ressurgiu como uma FÊNIX!, dando força as mulheres que hoje 

ocupam cargos importantes na sociedade, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o 

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

Agradeceu a Deus pela oportunidade de mais um dia de trabalho, com saúde e pelas pessoas 

presentes. Parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, mencionando ter 

participado de celebração na igreja alusivo a data, ressaltando a importância das mulheres na 
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política, vendo no município dificuldade delas querer participar da política. Falou que assim como 

os demais vereadores também tem feito seu trabalho no município, contribuindo através de 

grupos, através de requerimentos, como o feito em conjunto com o Vereador José Sandeney e 

favor da vicinal da Sessenta, que envolve todos os ramais e que dá acesso a outra vicinal. Disse ter 

recebido reclamação de moradores da Comunidade Água Boa, onde as máquinas foram fazer um 

pequeno trabalho, mas não atendeu os anseios da população, não garantindo a passagem do 

transporte escolar e os alunos estão sendo trazidos de moto, serviço que poderia ter sido feito. 

Lembrou ter falado na sessão anterior que a partir do momento que assinou CPI, já arquivada, foi 

bloqueado de linha de transmissão, de agenda do executivo, não sendo informado sobre os 

trabalhos, dizendo não ser esse o papel de vereador, mas de legislar, fiscalizar e atender os 

anseios da população. Disse que anteriormente quando buscava ajuda para o município recebia a 

agenda de trabalho e depois que assinou a CPI, cumprindo seu papel, foi bloqueado, não 

concordando com a situação. Disse ter sido eleito na base do governo, mas sempre deixou claro 

que estava fazendo seu trabalho de forma correta, e sendo correta para o município irá 

parabenizar, caso contrário não concordará. Referiu sobre iluminação pública, a respeito do que 

muito já foi cobrado, já estiveram em Altamira, realizaram audiência publica e há cerca de um ano 

foi aprovado projeto a respeito da matéria e até o momento não vê nenhuma melhoria no serviço, 

enquanto que há o repasse da Celpa para o município, esperando que seja resolvido o quanto 

antes, lamentando pela situação. Referiu sobre  requerimento para a Vicinal 240 norte, dizendo da 

importância quando é atendido, porque beneficia os moradores da localidade, prejudicados pela 

dificuldade de acesso a vicinal. Disse que há muito tempo cobrava serviços para essa vicinal e a 

gestão municipal esteve na localidade e colocou bueiros em locais errados e os vereadores 

anseiam que sejam colocados nos locais corretos. Disse ainda que com a intenção de lhe 

prejudicar máquinas foram levadas a vicinal 240 norte em um domingo a tarde, não sendo 

comunicado, com o que não se importa, desde que o serviço tivesse sido feito com qualidade, 

sendo colocado piçarra em uma ladeira onde o transporte escolar não passava mais, mencionando 

que deveria ter sido feito o baixão e colocado os bueiros, o que não aconteceu. Disse que não se 

importa quando tentam lhe prejudicar, mas que a população não seja prejudicada, pois foram 

eleitos pelo povo, devendo sempre agradecer. Desejou a todos uma excelente semana de trabalho 

e bom retorno a seus lares, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Concordou com o Vereador 

Werles quanto a iluminação pública e projetos que devem ter celeridade nesta Casa. Referiu sobre 

o excesso de chuva nesses últimos dias. Registrou ter passado o sábado na vicinal São Paulo 

acompanhando os trabalhos, quando foi até a comunidade dos maranhenses e visitou escola, 

tendo sido lhe solicitado outras situações que estão sendo providenciadas, como ventilador para a 

escola. Informou que a Vicinal São Paulo não foi inclusa no projeto da SETRANS e o projeto do 

INCRA, através do Deputado Zequinha Marinho ainda não teve o recurso liberado, não sendo 

implantado ainda o projeto e o trabalho que está sendo feito na vicinal São Paulo é com recurso 

próprio do município para garantir acesso aos moradores e transporte escolar, mas assim que sair 

o recurso do projeto Federal, do INCRA, deverá ser cumprido conforme exigências. Disse que no 

final de novembro quando a prefeita esteve na vicinal fez compromisso de a partir de quinze de 

dezembro colocar máquinas na localidade, a respeito do que vinha cobrando para que cumprisse, 

ressaltando haver outras vicinais que também precisam de acesso, considerando o volume de 

chuvas, o que tem dificultado o trafego até na BR onde constantemente há máquinas, mas ficar 
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triste por vê alunos terem que caminhar muitos quilômetros a pé para chegarem a escola, porém 

disse que o município é extenso, as máquinas não estão paradas e mais uma patrol foi alugada e 

operadores estão trabalhando até nos finais de semana para agilizar os trabalhos. Disse que é 

preciso entender as dificuldades administrativas, sendo este um ano eletivo, mas é preciso 

continuar trabalhando. Mencionou ouvir falar que nenhum prefeito neste município foi reeleito, 

dizendo que o prefeito Santo Pereira assumiu na época do Daniel Capitani e foi reeleito em 2004, 

não podendo ser candidato na eleição seguinte, dizendo que a atual prefeita tem direito de ser 

candidata e será nas próximas eleições e orgulha-se em dizer que faz parte desse governo, do qual 

é líder nesta Casa, pois muitas coisas foram feitas e se a Prefeita não tivesse tornado o município 

adimplente não receberia recurso, mas tem mantido a folha de pagamento de acordo com o risco 

prudencial. Mencionou ter feito requerimento para a vicinal São Paulo com o intuito de dar 

garantias aquela vicinal, tendo feito também para a vicinal Pajoba e Pulu, por onde há a 

possibilidade de interligar a região Sombra Santa e manterá contato com órgãos do estado para 

fazer expansão de PA que existe na região do Sombra Santa para quem sabe chegar a Rodovia 

Transamazônica por essa vicinal, precisando procurar melhoras. Parabenizou o pastor da igreja AD 

Alexandre Romulo pela passagem de aniversário. Mencionou haver requerimento reforçando 

limpeza e piçarramento da cidade, não podendo deixar de cobrar, dizendo está chovendo muito e 

haver preocupação com relação a doenças como a dengue e outras, não podendo deixar o 

município cair no descaso, que o lixo seja recolhido, que as ruas sejam piçarradas. Referiu ter 

observado nas noticias internacionais a respeito da queda no preço do barril de petróleo em vinte 

por cento, esperando que esse percentual reduza para o consumidor. Ressaltou que vereador tem 

imunidade, como já foi dito anteriormente, porém se deve também ter imparcialidade e respeito 

por esta Casa, não devendo intervir na decisão do vereador ou do parlamento, conforme 

determina a CF, não podendo haver interferências por pessoas que não compõe este parlamento, 

pedindo a mesa atenção a esse respeito. A respeito de cobrança do Vereador Nelson Fetisch disse 

ter entrado em contato com o Delegado de Polícia de Placas, o qual informou está em sua escala 

de folga, lembrando ter se referido sobre o Delegado Conrado, porque esta Casa merece respeito, 

não podendo ser invadida como fez, fardado, não tendo sido uma atitude legal, enquanto os 

vereadores estavam em seu trabalho, e agradeceu a oportunidade. A seguir o Senhor Presidente, 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues passou a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou agradecimentos a Deus por 

está mais uma vez nesta Casa, agradecendo pela vida. Informou que na quarta estará indo a 

Santarém e se houver leito passará por cirurgia na quinta-feira. Fez das palavras da vereadora 

Raimunda as suas, dizendo que o domingo foi de tristeza, mas também de alegria quando as 

comunidades vizinhas se reuniram na sua comunidade fazendo a abertura oficial depois de tudo 

acontecido (morte de sua esposa), ocorrendo a celebração e posterior almoço, com a presença de 

bastante pessoas, devendo o trabalho continuar. Concordou com o Vereador Sandeney quanto a 

situação da educação na Vicinal Ângelo, dizendo que ainda estava em Santarém quando soube da 

situação, mas devido ao seu estado não quis se envolver, agradecendo pela intervenção do 

vereador para a solução do caso. Lamentou pelos alunos da Vicinal Nonato que estão perdendo 

muitas aulas, pois se chove o transporte escolar não roda e tem chovido praticamente todos os 

dias. Discordou quando se fala que a chuva está atrapalhando, pois prova disso são as vicinais da 

BR 163 pertencentes ao município de Rurópolis, onde foi passado patrol e consegue andar mesmo 

com chuva. Falou que em 2019 tiveram praticamente seis meses de verão, tendo sido feito a 
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vicinal do Lama e Planalto e Goiano e outras foram raspadas e pouco trabalho foi feito nas vicinais 

próximo a cidade e ter ouvido de vereadores que máquinas passaram até sessenta dias paradas 

por falta de diesel, o que aconteceu não somente em 2019, mas em todos os outros períodos de 

verão e nessa gestão as máquinas só trabalham no período de inverno, pois sempre tem uma 

desculpa para não trabalhar no verão, porque no período de chuvas as máquinas permanecem 

dois a três meses em uma única vicinal, mas dizem está trabalhando e as máquinas ficam mais 

paradas. Mencionou que a cidade nunca foi limpa integralmente, nem no inverno e nem no verão. 

Disse que há muito o que se fazer e coloca culpa nos vereadores que não a deixam trabalhar, 

dizendo que se hoje esta Casa prejudica o trabalho da gestora imagina se for reeleita, pois a 

maioria dos atuais vereadores serão reeleitos e serão mais quatro anos de sufoco. Agradeceu pela 

máquina de ultrasson levada para a comunidade Novo paraíso, porém disse que a comunidade 

tinha uma emenda do Deputado Eraldo Pimenta de um milhão de reais, mas por que não 

deixaram ela falar em uma festa que aconteceu naquela localidade não comprou um terreno que 

custava trinta mil reais e perdeu emenda de um milhão de reais para construção da escola naquela 

comunidade para começar o colégio na véspera das eleições e dizer para a comunidade que está 

trabalhando na região, uma comunidade que tem mais de duzentos alunos e o colégio faz 

vergonha. Discordou quando o vereador Denilson falou que a Prefeita está respeitando o limite 

prudencial, pois só neste ano mais de cem pessoas foram contratadas, só assessores se juntar 

todos dá quase um comício, duvidando que chegue ao final do ano com a meta de cinquenta e 

quatro por cento cumprida, desafiando qualquer um, porque o que foi contratado de pessoas é 

uma festa. Disse que é ano politico e as coisas devem continuar, tem que funcionar, concordando 

que faça dois turnos para que consigam limpar a cidade. Disse que sempre cobrou planejamento 

desse governo, porque um governo que não tem planejamento faz as coisas à deriva e a maioria 

das vicinais que foram ou estão sendo feitas, ou veio uma comissão ou uma carrada de gente para 

cobrar, destacando a vicinal do Lama, que moradores vieram por várias vezes cobrar a realização 

da obra. Lembrou que a Vicinal Nonato os moradores falaram em vir à Prefeita e esta se antecipou 

e garantiu que no dia vinte de janeiro/2020 as máquinas estariam na vicinal e agora fala em fazer 

somente a partir do final de julho, dizendo que igual a essa tem várias no município. Disse não ser 

polêmico, fala, porque foi eleito e deve cobrar a situação, questionando por que não se planejou 

desde o primeiro ano para fazer limpeza adequada na cidade no inverno e a partir do mês de maio 

trabalhar nas vicinais, momento que concorda seja contratada equipe para trabalhar a noite, 

acreditando que chega final do ano com todas as vicinais recuperadas. Falou vê várias ações para 

tentar poluir a mente de pessoas, situações que poderiam ter sido feitas anteriormente e não foi e 

agora está sendo feita e disse que prova disso foi o projeto encaminhado a esta Casa de 

enganação sobre a iluminação pública, tendo realizado audiência pública, enganando a população 

que participou e a proposta era de que em três meses a obra seria iniciada, sendo a licitação mais 

demorada que já viu, pois já tem mais de ano e ainda não aconteceu, devendo começar depois de 

julho, quando se aproxima do período eleitoral, não concordando com esse tipo de atitude. Falou 

que por não concordar com algumas atitudes da Prefeita é que está se desfiliando do MDB e se 

filiando ao PSC e irá se lançar pré-candidato a prefeito. Disse que assumirá esse desafio, como foi 

por onde sempre passou, a direção de sua comunidade, desta Casa e agora entrando em mais 

esse. Disse respeitar a Prefeita e não querer falar mal, mas de sua administração sim, porque 

quando diz que as coisas não andam e culpam “a” ou “b”, mas quando assume responsabilidade 

não deve escolher culpado, mas escolher gente de responsabilidade para trabalhar em uma 
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administração, não dá emprego para alguém que fala mal para que fale bem, o que tem 

acontecido com frequência nesse governo, porque se quisesse colocar pessoas também teria 

colocado, como podem vê, que parte das pessoas que falavam mal desse governo estão caladas 

ou falando bem, isso porque tem emprego e isso é a pior coisa que acontece no município, 

quando as pessoas devem ter opinião própria e buscar melhorias para o município, não somente 

pessoal, pois se pensasse só em si se afastaria agora e faria qualquer tipo de acordo sem colocar 

seu nome a disposição. Referiu que depois de tudo que passou viu em alguns grupos pessoas 

questionando quando iria responder na justiça por ter matado a esposa e que sua filha não fala 

mais com ele, sugerindo que essas pessoas que ficam tentando denegrir sua imagem que vão a 

sua casa  para ver, dizendo que sua sogra tem três filhos homens e uma mulher e não quer sair de 

perto de sua casa, prova da responsabilidade que teve com seus vinte seis anos de casado, porque 

se fosse um cara mal para sua esposa como vê muitos pregando certamente sua sogra não iria 

querer morar perto. Disse que essas pessoas postam em grupos e questionam quem é o 

responsável por está pagando essas pessoas, tendo visto um blogueiro falando mal de todos os 

vereadores, dizendo que é a pior câmara, mas elogiando a Prefeita, porque está pagando, dizendo 

que se tivesse pagando também estaria sendo elogiado, sendo defendido, porque ninguém paga 

outro para falar mal. Sobre sua saída do MDB irá assinar sua desfiliação, mas não quer deixar 

inimigos, agradecendo ao Deputado Eraldo Pimenta e ao Governador do Estado por tudo que 

fizeram e pessoas do partido ao qual esteve filiado por dez anos, depois de ter saído do Partido 

dos Trabalhadores e não ter deixado inimigos, para onde, acredita que aceitariam a qualquer 

momento, deixando rastro de amizade por onde passa. Disse que politica é feita de opção e fez a 

sua, tem sua demanda, não sendo inimigo de ninguém, mas adversário político, não concordando 

com várias coisas que estão acontecendo e na época certa irá colocar sua opinião, seu projeto e a 

população irá definir e na politica ou não continuará andando neste município de cabeça erguida, 

com suas contas pagas, sem depender de ninguém. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. 

Após passou a Ordem do Dia, passando a apreciação do Requerimento nº 001/2020. O Relator da 

CCJ apresentou na tribuna parecer favorável pela tramitação do requerimento. Colocado em 

discussão o parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O 

Vereador Vilmar Ferreira da Silva defendeu na tribuna o Requerimento nº 001/2020 que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para recuperação da 

estrada e dos ramais na vicinal Arrependido, neste município. Discutido foi o requerimento votado 

e aprovado por unanimidade. Em seguida passou a apresentação e encaminhamento às comissões 

competentes o projeto de Lei. O primeiro secretário apresentou Projeto de lei nº 278/2020, que 

“Dispõe sobre a autorização do Município de Placas a celebrar convênio de cooperação com o 

Estado do Pará e dá outras providências”, determinando o Senhor Presidente encaminhamento as 

comissões competentes para análise. No decorrer da leitura foi consultado o plenário sobre a 

prorrogação da sessão, considerando o horário está se esgotando, quando os vereadores 

concordaram com a prorrogação. Em seguida o senhor presidente determinou encaminhamento 

para CCJ os seguintes requerimentos: Requerimento nº 002/2020, de proposição do Vereador 

Raimundo Ribeiro da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para recuperação da estrada e empiçarramaento das ladeiras da 

Vicinal 57 (cinquenta e sete) casada, neste município; Requerimento nº 003/2020, de proposição 

dos Vereadores Raimundo Ribeiro da Silva e Denilson Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para que sejam realizados com 
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urgência obras de recuperação da estrada e empiçarramento das ladeiras e reforma e construção 

de pontes e pinguelas na Vicinal Pajoba, neste município; Requerimento nº 004/2020, de 

proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências para que sejam realizados com urgência obras 

de recuperação da estrada e empiçarramento de ladeiras da Vicinal São Paulo, neste município; 

Requerimento nº 005/2020, de proposição dos Vereadores Denilson  Rodrigues Amorim e 

Raimunda Nascimento Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para que sejam realizados com urgência obras de recuperação da 

estrada e empiçarrmento de ladeiras na Vicinal do Pulu, neste município; e Requerimento nº 

006/2020, de proposição da Vereadora Edna Silva Santos, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal Santa Rosa, 

neste município. Após colocou em votação da ata da Sessão Solene de abertura dos trabalhos em 

2020. Aprovada por unanimidade. Colocou em votação a ata da trigésima primeira Sessão 

Ordinária de 2019. Aprovada por unanimidade. E observando não haver nada mais a tratar 

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

Sessão, determinando a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo 

Presidente e Secretário da Mesa Diretora e por aqueles que assim o desejar. 
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