
39 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 4ª Sessão Ordinária de 2020. 
 

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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos treze dias do mês de abril 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 encaminhamentos e apreciação de matérias e tratar assuntos 

de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PSC 

– Presidente, Vereador Werles dos Santos Silva-DEM – Vice-Presidente e Vereador Marcione 

Rocha Ribeiro-MDB - Primeiro Secretário em exercício. Presente a Vereadora Edna Silva Santos-PT 

e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Nelson Fetisch-PSC e Raimundo Ribeiro da Silva-

PSDB. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentou vereadores 

e pessoas presentes, informando sobre a ausência dos vereadores José Sandeney devido a 

problemas de saúde e o Vereador Evaldo que não deve ter conseguido vir devido a chuva. 

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

Vereador Werles Santos Silva – DEM, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. 

Registrou agradecimentos a Deus pela oportunidade, pela saúde e poder está nesta Casa na 

presente data. Falou que devido paralisação em virtude de pandemia COVID-19 que parou todo o 

mundo disse ser uma situação muito complicada para nações mais desenvolvidas e muito mais 

para o nosso país e nosso estado onde tem vários casos, sendo uma doença que vem abalando o 

mundo, sendo o momento de prevenir para que essa pandemia não chegue ao município, 

considerando não está preparado para tratar essa situação, mencionando que Santarém acolhe 

pacientes de mais de dez municípios da região, possuindo o hospital regional e o municipal, mas 

também não está preparado para uma pandemia, sendo o momento de previnir e se apegar com 

Deus para que não chegue ao município. Agradeceu o partido Solidariedade onde iniciou um 

projeto político, fazendo parte da comissão, formando grande grupo que elegeu dois vereadores e 

o vice-prefeito, agradecendo a todas as lideranças desse partido ao qual está filiado desde 2014, 

dizendo do carinho pelo partido e agradecendo as lideranças pela contribuição para com o 

município, destacando o ex-Deputado Wlad nas áreas da saúde e agricultura, o Deputado Hilton 

Aguiar (ex-solidariedade) que destinou ambulância e patrulha agrícola. Falou que devido a 

questões politicas e lideranças mudarem de partido, como o Deputado Hilton que representava o 

município como liderança no estado e Deputada Renilse e por questões políticas saiu do 

Solidariedade e foi para o Democratas, mas o solidariedade continua vigente no município, apto a 

disputar as eleições. Agradeceu a cada pessoa presente, desejando um ótimo dia e uma ótima 

semana a todos, e a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro – 

MDB, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Falou que no momento em que 

retornam aos trabalhos devem se posicionar e dar parcela de contribuição nesse momento critico 

que vive o país, o estado e alguns dos municípios do Estado do Pará, momento que enfrentam 

essa pandemia de coronavírus (COVID-19), não tendo sido registrado nenhum caso no município. 

Lamentou, por em nenhum momento esta Casa foi convidada a discutir as medidas que foram 

tomadas a respeito no município, estão sabendo através das redes sociais, tendo havido uma 

separação de poderes e a falta do diálogo. Disse não saber de forma oficial pelo secretário de 

saúde quais são as medidas que estão sendo tomadas, situação que preocupa, essa falta de 

comunicação entre a secretaria de saúde e o legislativo municipal, tendo esta Casa parado em 

respeito ao Decreto do Poder Executivo Municipal que precisaria também ter sido discutido por 

esta Casa, que poderia opinar a respeito, pois está se tratando da vida a população do município, 
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do comercio, dos autônomos, do funcionamento das igrejas e o legislativo precisa fazer parte 

desse processo, dizendo que como vereador não tem informação quais medidas a Secretaria de 

Saúde está tomando para um eventual caso no município, questionando se está preparando sala 

de isolamento, de ventilação, situação que o legislativo precisa ter conhecimento, pois os 

vereadores são procurados pela população a respeito e mesmo sendo base desse governo não 

tem informações para repassar a população. Parabenizou por ações que estão sendo tomadas de 

assistencialismo às famílias de baixa renda pelo setor de merenda escolar da secretaria de 

educação, que está destinando, através de cadastro, cestas básicas, porém falou que mais que 

cesta básica, que prevenção, que assistência, o município precisa de fato se preparar, tendo visto 

os municípios vizinhos preparando salas de ventilação para eventuais casos, solicitando a 

secretaria de estado o teste rápido, questionando qual o preparo dos profissionais de saúde para 

atender casos suspeitos no município, onde serão colocados já que não tem salas preparadas para 

isso, devendo começar a se preocupar com essa situação. Disse que a política da orientação está 

sendo muito bem feita no município, havendo compreensão e preocupação por parte da 

população placaense. Manifestou sua preocupação informando que estará procurando o 

secretário de saúde para que possam ter respostas para a população a respeito de testes rápidos, 

considerando que está sendo disponibilizado recurso aos municípios para custear as despesas 

desse momento, havendo muitas pessoas assombradas. Falou que independente do momento 

esta Casa precisa funcionar, fazer o trabalho, ter o cuidado, ajudar a orientar a população, o 

comercio. Disse que quem está pagando o maior preço com o Decreto Municipal não é o comercio 

grande, mas o pequeno, que vende um espetinho, a comida, pois nesses lugares não podem 

sentar para comer, enquanto que no supermercado está cheio de pessoas aglomeradas, dizendo 

que as regras estão sendo aplicadas de forma desiguais e comercio pequeno está pagando maior 

preço, principalmente quem trabalha com lanches, mencionando que restaurantes só podem 

fornecer marmitas. Disse que são atitudes que precisam ser tomadas, mas há lugares que as 

regras não estão sendo respeitadas e a população tem reclamado, pedindo providencia, e 

agradeceu a oportunidade. No decorrer do pronunciamento do Vereador Marcione chegaram os 

vereadores Vilmar Ferreira e Raimunda Nascimento. Em seguida foi a tribuna o Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Registrou 

agradecimentos a Deus por nenhum caso de COVID-19 no município. Concordou com o vereador 

Marcione a respeito da preocupação com a prevenção, ressaltando ter conversado com o 

Secretário de Saúde a respeito, o qual ficou de lhe passar informações a respeito das ações 

tomadas. Parabenizou o governo municipal pelas ações que tem sido feitas, as barreiras de 

vigilância nas entradas da cidade, a forma como está administrando os comércios, a 

conscientização da população, pois é necessário prevenir para que esse vírus não chegue a nosso 

município. Mencionou que o hospital regional em Santarém, que também atende esse município, 

está preparado com vários leitos, mas não suficientes, informando que o município de Rurópolis 

instalou leitos e Placas tem condições de fazer o mesmo como outros municípios estão fazendo. 

Referiu sobre ações nesse período, que choveu bastante, levou pontes e estradas foram 

danificadas, como aconteceu na vicinal Alagado onde ponte de mais de vinte cinco metros foi 

levada pelas águas e juntamente com a comunidade refizeram, agradecendo a comunidade pela 

união, esperando que alguns trechos da estrada possam ser recuperados, assim como em outras 

vicinais. Registrou ter estado no domingo de páscoa na comunidade Bom Sucesso, tendo 

conhecimento dos cuidados que devem tomar, mas não podem ficar parados. Disse estarmos 
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vivendo um momento complicado em que o Presidente da República fala uma coisa, os 

governadores fazem outra e a população está no meio dessa confusão. Disse que devem tomar 

cuidado, mas não pode deixar de atender quem lhe procura vindo das vicinais, tendo procurado 

fazer conforme as orientações. Manifestou preocupação pelos preços das mercadorias que estão 

subindo, acreditando que acontece não só no município, devendo pedir a Deus a solução. Referiu 

sobre as eleições, acreditando que haverá no mesmo período, havendo conscientização pelo 

presidente do TSE que tem tomado algumas medidas, dependendo do congresso se houver 

necessidade de mudança de data das eleições, havendo alguns movimentos no sentido de 

transferir para novembro ou dezembro, mas devem continuar trabalhando, tomando cuidado. 

Agradeceu os amigos que democraticamente e respeitando a cada um fizeram a mudança de 

partido, parabenizando-os pelas escolhas, pois buscam melhorias para o município, parabenizando 

os que vieram compor o PSDB, como o Senhor Leonir Hermes, o Pedrinho e outros, informando 

que continua aberto o período para filiações. Pediu a todos que busquemos a Deus proteção para 

que consigamos passar por esse momento difícil, agradecendo por não ter nenhum caso em nosso 

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

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

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu os vereadores Vilmar e Raimunda que mesmo 

atrasados devido a chuva estão presentes. Falou que mesmo nesse momento difícil de pandemia, 

os trabalhos precisam continuar, sendo um momento conturbado, esperando que esse vírus não 

chegue a nosso município. Fez suas as palavras do Vereador Marcione quando se refere a situação 

da saúde, agradecendo a equipe da saúde e lamentou por não ver ações concretas no município 

pela gestão municipal, a respeito do que não se tem informações, tendo informações das ações 

que estão sendo tomadas no município de Rurópolis, como compra de respirador e kit para teste 

rápido, enquanto que no município não tem essas informações para que possa repassar a 

população para que possa se acalmar. Mencionou ter estado no hospital agradecendo as pessoas 

que lhe atenderam mediante acidente, agradecendo o médico Tudo e equipe, pois segundo os 

médicos o primeiro atendimento foi suficiente para ficar com vida, assim como sua filha. 

Lamentou a morte do amigo Didi em Santarém, o qual seria enterrado como indigente, mas o 

assessor jurídico desta Casa tratou do sepultamento, já tendo a família aparecido. Lamentou 

situação que considera caótica no município como situação na vicinal bacabal, onde esteve no 

domingo e ficou triste, pois se chover uma caminhonete traçada não consegue sair, onde pensava 

que não tinha muitos moradores, tendo entrado vinte quilômetros e a partir daí ainda há quarenta 

e seis famílias residindo e todos transferiram os títulos para o município de Placas, dizendo residir 

mais pessoas do que na vicinal onde reside, sendo uma vicinal onde tem banana, gado e fazendas 

e a estrada é pior que caminho de roça de muitas pessoas. Sobre a vicinal Nonato falou que depois 

de tantos pedidos a comunidade achou inviável o atendimento e pagou uma patrol que está no 

local trabalhando, porém disse que só essa máquina não resolve, precisa de carregadeira e 

caçamba e como dificilmente a Prefeita atenderá um pedido seu, pediu aos vereadores que 

intervenham, tendo sido uma vicinal onde a prefeita teve a grande maioria de votos e não está 

sendo possível tirar nada devido ao atoleiro no baixão. Disse que de todos os gestores, para 

aquela vicinal essa foi uma das piores gestões, voltando a era de tampar buracos com enxadão e 

carregar pedras para colocar nos buracos para que os carros passem, o que tinham feito no 

primeiro ano do governo Santo Pereira e de lá para cá nunca mais tiveram esse trabalho. Disse que 

fala não como adversário, mas como eleitor e cabo eleitoral que foi dessa gestão, tendo os 
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vereadores que estiveram em sua residência na semana anterior visto a situação da estrada. 

Agradeceu ao MDB pelos oito anos que permaneceu neste partido, o Deputado Eraldo Pimenta, o 

amigo Idelson Brandão (in memorian) que o levou para esse partido, o Governador para o qual 

trabalhou em duas campanhas, dizendo que na política deve-se ter um propósito e o seu ciclo no 

MDB provisoriamente acabou no dia em que decidiu sair desse e filiar-se ao PSC, partido que está 

reforçado com três vereadores eleitos e muitos filiados dos quais serão escolhidos os que serão 

candidatos, devendo ter candidatos desde a Vicinal Cachoeirinha, conseguindo com humildade, pé 

no chão, sem muitas promessas, com nova forma de fazer política e acredita que irão trabalhar 

para ajudar o município se desenvolver. Disse que ajudar o município foi seu papel no MDB e será 

no PSC, pois acima de sigla partidária está a população a qual deve o mandato e devem 

representar muito bem. Disse que até o último dia deste ano de 2021 é vereador, informando que 

não será candidato a Vereador, mas continuará pronto a ajudar para o bem do município. Pediu 

aos vereadores que permaneçam na casa após a Sessão, para reunião interna. Agradeceu a Deus 

pela recuperação de sua filha que já está andando e pediu que esse vírus não chegue a nosso 

município que não tem estrutura para essa situação. Desejou um bom dia a todos e agradeceu. 

Após passou a Ordem do Dia. O Senhor Presidente apresentou ofício da Prefeita Municipal 

solicitando a retirada do 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”, considerando Requerimento da Procuradoria Geral do Estado que pede que o 

projeto seja nos moldes autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, tendo sido 

encaminhado outro projeto, e encaminho para análise da CCJ os seguintes requerimentos: 

Requerimento nº 010/2020, de proposição do Vereador Nelson Fetisch, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para a recuperação 

da estrada Vicinal Elmo, neste município; e Requerimento nº 011/2020, de proposição do 

Vereador Nelson Fetisch, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências necessárias para a recuperação da cabeceira da ponte do rio das 

pedras na vicinal Cinquenta e nove (59), neste município. A seguir o primeiro secretário em 

exercício apresentou o Projeto de lei nº 281/2020 que “Autoriza o município de Placas, 

representado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, a celebrar Convenio de Cooperação 

com o Estado do Pará e dá outras providencias”, determinando o Senhor Presidente 

encaminhamento às comissões competentes. Em seguida passou a apreciação de Requerimentos. 

O Relator da Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável pela tramitação dos 

requerimentos nº 007, 008 e 009/2020. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o Vereador Denilson Rodrigues Amorim 

defendeu na tribuna o Requerimento nº 007/2020, que requer a Prefeita Municipal e ao 

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

de recuperação das vias e iluminação dos referidos bairros: Sol Nascente, Boa Esperança, São 

Francisco, Alto Pará, Otobeli, Centro e Comarca (Daniel Capitani), nesta cidade. Colocado em 

discussão. Manifestaram-se os Vereadores Vilmar, Werles e Nelson, tendo este sugerido que seja 

encaminhado oficio pedindo a Prefeita Municipal esclarecimentos sobre a taxa de iluminação 

pública. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir a Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues defendeu na tribuna o Requerimento nº 009/2020, de proposição sua e do 

Vereador José Sandeney Marques Monteiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da vicinal Mirasselva, neste 
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município. Colocado em discussão. Manifestaram-se os Vereadores Marcione, Werles e Raimundo. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o Senhor Presidente agradeceu as 

pessoas que estiveram presentes, e observando não haver nada mais a tratar desejou ótima 

semana a todos 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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