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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos vinte sete 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 encaminhamento de matérias e votação em segundo 

turno de Emenda à Lei Orgânica Municipal 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 José Sandeney Marques Monteiro-PSDB - Primeiro 

Secretário. Presente as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues-MDB 

e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB e Vilmar Ferreira da 

Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentou 

vereadores e pessoas presentes. Apresentou a 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. Justificou ausência à sessão anterior quando não pode sair da 

vicinal devido ao excesso de chuvas que deixou as pontes na vicinal Arrependido cobertas por 

água e mais de dois quilômetros de estrada alagadas, não sendo possível chegar no horário da 

sessão. Falou que devido as enchentes, a partir de quinta-feira a água começou a dá passagem, 

mas deixou um estrago muito grande em toda a vicinal, onde tem quase vinte mil quilos de cacau 

para ser retirado e pontes e pinguelas acabaram, restando apenas duas pontes, uma reformada e 

uma nova e a partir de terça-feira estarão providenciando a  retirada de madeira para refazê-las 

novamente, dizendo que na presente data estão mexendo na ponte do jerimum, a qual está com 

um lado solto. Disse ter sido comunicado o setor da infra, o qual ficou de dar uma resposta até 

mais tarde, mas já está sendo puxado a madeira para que sejam tomadas algumas providências, 

lamentando por muitas chuvas destruindo tudo e pouco vê as máquinas trabalhando. Falou que 

nas redes sociais, no município, fala-se sobre a epidemia de coronavírus e que o povo tem que se 

cuidar, se proteger, mas não vê o governo tomando providencias como é orientado. Falou que 

tem a assistência social, o CRAS e a folha está inchada de tantos funcionários, mas a Prefeita não 

teve a capacidade de fabricar as máscaras e doar para esse povo. Disse que passando na frente da 

lotérica viu mais de cem pessoas e poucas utilizando máscaras de proteção e não há nenhuma 

pessoa da área da saúde ou do governo tomando providências ou orientando o povo, com o que 

se sensibiliza porque são vidas, enquanto a prefeita quer saber se está protegida, dizendo ser 

revoltante, pois vê o dinheiro do município vindo e indo pelo ralo, dizendo doer quando se tem 

uma Câmara com a minoria ao lado do povo, mas o povo está vendo, ficando sem saber o que 

fazer e quando procura fazer seu papel está difícil porque a maioria dos órgãos estão fechados. 

Falou que a Prefeita tem sorte pelo que está acontecendo, pois o mal que tem acometido a 

população é para prefeito se dá bem. Falou que os moradores da vicinal Arrependido estão 

praticamente ilhados, mas com a força do povo irão conseguir, dizendo que a infraestrutura tem 

que colaborar e ajudar o povo daquela vicinal, pois se depender da gestão da Prefeita não vai fazer 

nada, pensando que estará lhe prejudicando, mas está prejudicando o povo que votou nela, mas 

hoje vê as coisas desandando, pois dinheiro tem, dizendo que ajudou a aprovar o orçamento, que 

está nesta Casa para defender o povo, dizendo ainda que os projetos que forem para o bem do 

município tem seu apoio, mas enquanto aqueles que não forem bons, não será favorável, 

enfatizando não ser contra a Prefeita, no que se refere a ações que sejam boas para o município, 

mas estará a disposição para lutar pelo povo, pois o município precisa de melhorias. Apelou para 
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que ao menos na lotérica e nos bancos se coloque pessoas, dessas que estão na folha só para 

receber o salário, para orientar o povo, para distribuir acessórios de proteção, dizendo que a 

prefeita tem dinheiro para mandar fazer máscaras e distribuir para o povo. Pediu a Deus uma 

semana abençoada e com saúde para continuar lutando pelo povo placaense, e agradeceu. A 

seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia com saúde, agradecendo a todos pela presença. 

Ressaltou indignação no que diz respeito a iluminação pública da cidade, o que tem traumatizado 

a população, mencionando que no decorrer da semana esteve percorrendo alguns bairros e ruas 

estão as escuras, destacando a situação da Travessa da saudade que está sem iluminação pública, 

lembrando ter sido aprovado lei autorizando a melhoria do serviço, mas não foi encontrada 

solução para a melhoria do serviço no município, o que traz insegurança a população devido a 

roubos, sendo que a iluminação contribui para a segurança da população, lamentando, pois 

sempre houve cobranças suas e de outros vereadores, audiência foi realizada e a cada dia a 

situação se torna pior. Mencionou ter sido procurado, depois da votação de segunda, por 

funcionários da saúde, lembrando que vereadores já têm cobrado a respeito da lei de cargos e 

salários para esta e outras categorias do município, tendo participado de reuniões a respeito e 

segundo os mesmos o projeto está pronto, mas segundo o Executivo somente será encaminhado 

ao Legislativo depois das eleições, lamentando, pois sabem como está defasada a lei de cargos e 

salários dessa categoria, mas a iniciativa dessa lei cabe somente ao Poder Executivo, enfatizando 

que os vereadores estão favoráveis a essa situação, dizendo que nesse momento de pandemia 

quando os funcionários da saúde enfrentam grande dificuldades, lidando com pacientes e 

expondo sua vida em risco, fazendo acompanhamento a pacientes com vários tipos de doenças, é 

justo que sejam valorizados, pois exercem seu trabalho com empenho, sendo merecedores de 

atualização, considerando que os salários estão atrasados há anos. Falou sobre a dificuldade 

enfrentada pelos moradores das vicinais para escoar a produção, destacando a situação da vicinal 

Duzentos e quarenta norte onde máquinas estiveram, mas não fizeram o trabalho como deveria, 

assim como outras onde o serviço não foi realizado da forma que necessita, ressaltando que de 

setenta a setenta e cinco por cento da população do município é de agricultores e manter as 

estradas trafegáveis é um incentivo as pessoas que residem nessas localidades. Referiu sobre as 

patrulhas agrícolas que não estão sendo usadas da forma como deveriam com os agricultores, 

lamentando, porque vereadores tem cobrado, mas cabe ao executivo a execução, sendo 

necessário que o este faça um tralho de qualidade para que os agricultores possam ter uma boa 

trafegabilidade. Disse esperar que a Prefeita encaminhe projeto referente a questão salarial dos 

profissionais da saúde, o qual terá seu apoio, sendo desrespeito dizer que encaminhará o projeto 

após as eleições, com o que não concorda, já tendo muito se discutido a respeito e esses 

profissionais merecem essa correção salarial. Agradeceu as pessoas presentes, e a oportunidade. 

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

e pessoas presentes. Registrou sentimentos a família dos maranhenses, na vicinal São Paulo, que 

perdeu seu irmão Pedro que veio à óbito em Belém devido a problemas de coração, pedindo a 

Deus conforto a todos os familiares. Registrou ter estado na vicinal Pulu e assim como nesta, há 

várias localidades onde as pontes estão sendo levadas pelas águas; na vicinal São Paulo, onde a 

estrada está garantindo bom acesso, mas também há algumas dificuldades; e na Vicinal Duzentos 

e trinta e cinco sul, onde tem pinguela que se chover fica complicado passar e precisa ser feita, 

tendo a água passado a cerca de um metro acima dessa pinguela, arrancando as cabeceiras, 
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precisando ser refeita. Disse que o problema não é só do município, mas de toda região, mas a 

Prefeita tem tomado atitudes, parabenizando-a, visitando pontes que a água levou com equipe da 

Defesa Civil. Informou sobre o novo sistema eleitoral, podendo fazer online o titulo e 

transferência, estando os gabinetes da câmara a disposição para atender a população que 

necessitar. Informou ainda que dia vinte três saiu a lista das filiações partidárias, podendo ser 

consultado a situação daquelas pessoas que mudaram de partido. Ressaltou que a prefeitura 

municipal tem feito pagamentos em dia, parabenizando a prefeita que tem se preocupado com 

essa situação, o que sempre foi problema em outras gestões. Falou sobre o auxilio emergencial do 

governo federal, disponibilizado as famílias carentes e tem causado grande transtorno, causado 

aglomeração para recebimento do benefício, dizendo que no seu ponto de vista deveria ter sido 

disponibilizado um kit vale alimentação para que o beneficiário pudesse pegar o valor em 

alimentos, pois há pessoas desviando esses recursos para outras finalidades, quando poderia 

fortalecer o comercio local e não comprando eletrônicos com esses recursos, porém disse ser 

recurso federal, que o município não tem interferência, mencionando que para o ato emergencial 

entrou para o município cento e dois mil reais, conforme divulgado nas redes sociais. Disse ser um 

período em que as pessoas estão ficando em suas residências, tendo o maior cuidado, 

parabenizando o município por ainda não ter nenhum caso confirmado, ressaltando a ação da 

saúde com eficiência e a população também tem feito seu papel. Compartilhou com o vereador 

Werles sobre a correção salarial para os servidores da saúde que é competência do executivo 

encaminhar para esta Casa, ressaltando que não somente da saúde, mas também dos outros 

setores da administração, sendo necessário regulamentar essas leis. Disse entender ser um 

momento complicado em que os recursos baixaram porque a arrecadação baixou, porém falou da 

necessidade de se começar a estudar a situação para regulamentar a questão salarial desses 

servidores, enfatizando que o município está tendo cautela para manter as finanças municipais em 

ordem. Mencionou ter visto ação no legislativo em Rurópolis autorizando repassar valores para 

que sejam compradas cestas básicas com recursos daquele poder, esclarecendo que o legislativo 

não tem poder para fazer esse tipo de investimentos, a não ser investimento como tem sido feito 

por esta Casa, que está ampliando o prédio, cabendo somente ao Executivo, dizendo ouvir 

comentários de pessoas sugerindo que poderia se utilizar o recurso da câmara para ajudar as 

pessoas com cestas básicas e demais materiais de segurança, devendo verificar a legalidade, pois 

sabe que o legislativo não tem esse poder, mas sendo importante tomar algumas atitudes 

juntamente com os edis desta Casa, sentar com o Executivo para que faça algumas ações.  Disse 

que Placas está de parabéns na área da saúde. Ressaltou a quantidade excessiva de chuvas, o que 

é bom para o município, devendo pedir a Deus que todos esses problemas passem e possam sair 

vitoriosos, e agradeceu. 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 a Deus por mais uma semana e por está se recuperando mais 

rápido do que planejava, pedindo proteção, que tenhamos uma ótima semana e que possamos 

retornar para nossos lares em segurança. Compartilhou de parte de pronunciamento do Vereador 

Denilson a respeito da saúde, o que disse ser uma situação emergencial, sendo a parte que mais 

corre risco nessa situação de pandemia, sendo justo que a Prefeita se sensibilize e envie para a 

Câmara o projeto de lei a respeito da questão salarial dessa categoria, o que depende do 

Executivo propor. A respeito das enchentes que tem ocorrido no município disse ter visto um 

vídeo mostrando a situação de duas pontes na Vicinal Arrependido, dizendo que na Vicinal Nonato 
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pontes também tiveram problemas, mas foram consertadas, porém o que lhe entristece é que 

todo ano quando esses rios enchem o município declara estado de emergência e recorre a Defesa 

Civil, mas não põe uma  concha de terra nesses locais, citando que neste ano a Prefeita Municipal 

esteve visitando a vicinal Nonato, tendo sida uma das que fazem parte da emergência, mas não 

acredita que em dezembro terá algum aterro nesses rios e culpa a chuva, da qual precisam, que 

desde o ano de oitenta e dois quando chegou a este município o rio enche na sua vicinal e o único 

aterro feito foi na época do então prefeito Santo Pereira, quando não se via PC, dizendo ser muito 

simples hoje alugar uma máquina dessa para fazer esses aterros. Falou que se forem feitos, a água 

poderá cobrir, mas secará mais rápido e permitirá o tráfego dos moradores. Disse ter sido feito um 

pequeno trecho de aterro na vicinal Ângelo porque tinha arrumado uma PC de particular e a 

administração não aceitou, levando outra máquina para fazer o serviço no local, e quando os 

colonos se revoltam, como na vicinal Pulu, a gestão diz que não tem recurso, questionando no 

entanto, se não tem recurso para que a prefeita, que está sofrendo, quer reeleição, dizendo que 

se fosse tão ruim não deveria querer se reeleger, mas ao invés disso está fortalecendo as bases e 

postando em redes sociais coisas que não estão nem acontecendo, querendo a reeleição, de 

modo que não acredita ser tão ruim a coisa. Lamentou pela situação, mencionando que a vicinal 

do Nonato está há dois anos sem que máquinas sejam passadas na estrada, a qual nunca esteve 

tão acabada. Falou que a vicinal Dez feita entre dezembro 2019 e janeiro 2020 está da forma que 

estava anteriormente e culpa-se as chuvas, dizendo que o problema é a falta de local para a água 

escoar, parecendo que a gestão torce para que todo ano de uma chuva grande para declarar 

estado de emergência, receber recursos e gastar de outra maneira, informando que ultimamente 

nem os postos de combustíveis locais estão vencendo licitações, vencidas por postos de Altamira, 

assim como outras que foram vencidas por empresas de outros municípios, o que também 

aconteceu no ano anterior, compreendendo ser pública as licitações, porém disse que a maioria 

foram irregulares, pois se quer teve publicação, conforme documentos recebidos do TCM, depois 

de denuncias feitas nesta Casa, as quais muitas pessoas diziam ser mentira. Disse que o TCM não 

analisou o dinheiro gasto, mas a irregularidade no processo de licitação, não estando dizendo que 

foi feito “maracutaia”, mas se fez, porque não colocou empresa de Placas que deixaria o recurso 

no próprio município, mas colocando empresas de outros municípios. Lamentou pela atual gestão 

quando se trata da situação do município no que se refere a estradas vicinais, lembrando que no 

ano passado as máquinas passaram todo o período do verão paradas, passando de dois a três 

meses paradas e no período do inverno são colocadas nas vicinais para dizer que estão 

trabalhando para justificar a quantidade de diesel que é comprado no posto de combustível. Disse 

que não é por ser vereador de oposição ou porque saiu do MDB, mas fala com propriedade, 

podendo ser feito pesquisa na sua e em outras vicinais que essa é a pior gestão que já existiu no 

município quando se trata de agricultores, parecendo que a Prefeita Municipal odeia agricultura, a 

começar pelo orçamento da agricultura que é colocado uma “mixaria”, dizendo que em 2019 

gastou mais de um milhão e meio com festas, dinheiro que poderia ter sido investido na 

agricultura, nas pontes, sugerindo que faça essas pontes onde as águas são fracas para ver se 

arranca, dizendo que a ponte na vicinal do Nonato, feita pelos próprios morados, cobriu aterro, 

mas não arrancou,  não se moveu nenhum centímetro, dizendo que o que parece que é bom 

quando a vicinal está cheia de buracos para tirar fotos e enviar para a defesa civil e recurso é 

destinado ao município, o que acontece todos os anos, mas não tem melhorias, como aconteceu 

por quatro anos seguidos na vicinal Nonato e nunca foi colocado piçarra, quanto mais aterro, 
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dizendo ser necessário apenas um jogo de manilha e apenas um metro de aterro para resolver o 

problema e não é feito e todo o baixão não dá cem metros, não gastando mais que um dia de 

máquina para resolver o problema, lamentando a situação, não tendo como aplaudir. Falou que 

antes de sofrer acidente esteve na vicinal Arrependido, onde estava uma tristeza a situação da 

estrada, imaginando como está agora com tanta chuva, quando a tendência são os buracos 

crescerem e as ladeiras ficarem mais lisas. Disse que moradores da vicinal Nonato estão com gado 

e muito cacau para tirar e tiveram que contratar patrol para patrolar ladeiras porque se não carro 

não saia mais, falando não porque queira aparecer, mas porque as comunidades estão 

desesperadas e se a situação não mudar, daqui há uns dias muitas comunidades irão contratar 

máquinas para fazer serviços nas vicinais, pois o povo não tem esperança de a gestão resolver logo 

o problema. Falou que na vicinal Codó tinha máquinas da Prefeitura, mas trator particular foi fazer 

a ponte, porque quando uma ponte cai quem está no conforto de seus lares dizem que tem que 

esperar a Defesa Civil para filmar para conseguir recurso, mas para quem reside na localidade quer 

fazer, se possível, no mesmo dia porque tem compromissos, lamentando, situação que aconteceu 

na vicinal Pulu, tendo ajudado a população que estava revoltada e com razão, pois a prefeita disse 

que ajudaria depois que a defesa civil viesse dois ou três dias após, sendo que depois os próprios 

colonos fariam, já que não depende de bate estaca e depois a prefeitura recebe o recurso e diz 

que fez a obra, como já aconteceu anteriormente. Disse que fala, porque sabe do sofrimento dos 

colonos, mencionando que na sua vicinal, moradores pegaram um caminhão para pegar pedras na 

BR e levar para colocar nos buracos na vicinal, dando umas três viagens, para que pudessem tirar 

uma carrada de cacau, de modo que não parabeniza a gestão, porque não é papel de agricultor 

carregar pedra nas costas para fechar buracos para que carro possa passar, dizendo que já sofrem 

nas vicinais para manter o pão de cada dia, para não ficar pedindo cestas básicas para Prefeitura e 

para isso só precisam de estrada boa, de saúde, de educação para poder sobreviver. Disse que 

talvez alguém não tenha gostado de suas palavras, mas essa é a sua realidade e sabe que os 

moradores das vicinais sentem o mesmo. Desejou um bom dia e agradeceu a oportunidade. A 

seguir passou a Ordem do Dia. O Senhor Presidente apresentou os seguintes requerimentos: 

Requerimento nº 012/2020, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que requer a 

Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da 

Vicinal Duzentos e quarenta (240) sul, neste município; e Requerimento nº 013/2020, de 

proposição do Vereador Werles Santos Silva, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da vicinal Duzentos e quarenta norte, 

neste município, determinando encaminhamento a CCJ para análise. Após colocou em votação, 

em segundo turno, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal de Placas nº 006/2020, que 

“Dispõe sobre alteração na Lei n.º 20/1997 (Lei Orgânica Municipal), e dá outras providências”, de 

proposição da Comissão Executiva. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir 

colocou o senhor Presidente em votação a ata da primeira Sessão Ordinária. Aprovada por 

unanimidade. A vereadora Edna Silva solicitou que seja retificado a escrita “unanimidade”, na ata 

da sessão passada, pois votou contra o subsídio, dizendo ter votado contra o aumento, o décimo e 

tudo que está relacionado e conversou com seus advogados, solicitando que se faça retificação da 

ata apenas com referência ao seu voto. A seguir colocou o senhor Presidente em votação a ata da 

segunda Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Após o Vereador Denilson falou que a ata é 

o que aconteceu na sessão, discordando, pois são cientes dos atos, do dever, cabendo ao vereador 

analisar para que tenham coerência nas decisões mediante as matérias colocadas na plenária. 
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Disse que se a ata está errada, não condiz com o que aconteceu, é direito pedir que seja 

consertada, mas não é o caso do ocorrido na sessão passada, que se houve alguma decisão do 

vereador que fez contrário pode solicitar a alteração, mas a ata é o que aconteceu na sessão. A 

Vereadora Edna disse não fazer nada que não esteja orientada pela lei, querendo que seja 

respeitado o seu direito garantido em lei, inclusive pela CF, solicitando que seja feita a retificação 

de seu voto, não interferindo nos demais votos, tendo em vista que a ata não foi aprovada, não 

estando pedindo a opinião de nenhum edil desta Casa, mas pedindo que seja retificada a ata 

quando se refere a sua pessoa. O vereador Denilson falou que cada um tem seu direito de voto, 

dizendo no entanto, que a vereadora votou favorável, colocando na mídia uma coisa inverídica, 

pois tem gravação da sessão. A Vereadora Edna disse que votou e vota contra e se não der para 

corrigir, há outras instancias, podendo solicitar a suspensão da sessão ocorrida, solicitando de uma 

forma amigável, que respeite o seu voto. O primeiro secretário, Vereador José Sandeney 

esclareceu que dois projetos foram votados, para vigorar na próxima legislatura, um referente ao 

aumento do subsídio de vereadores, no qual a vereadora Edna votou favorável e outro referente a 

férias e décimo terceiro para vereadores, no qual a vereadora votou contra, questionando se 

permanece o voto a respeito do subsídio, e a vereadora Edna disse que sua solicitação é que seja 

retificado o seu voto, dizendo que o subsídio é tudo isso que foi votado, considerando que a ata 

não foi votada ainda, ratificando o vereador José Sandeney que foram dois projetos, sendo que no 

primeiro o senhor Presidente já ia declarando aprovado por unanimidade, quando o fez observar 

que a vereadora Edna levantou-se votando contra, tendo justificado o seu voto e no segundo a 

vereadora permaneceu sentada, votando favorável ao projeto do subsídio. A vereadora Edna disse 

está pedindo retificação do seu voto e se não for atendida poderá procurar outros meios. A seguir 

o Senhor Presidente observando não haver nada mais a tratar desejou ótima semana a todos, 

agradecendo pela presença e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, determinando a 

lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário 

da Mesa Diretora e por aqueles que assim o desejar. 
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