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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 apreciar requerimentos e tratar assuntos de 

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

Presidente, Vereador Werles Santos Silva – DEM – vice-Presidente e Vereadora Edna Silva Santos-

PT – primeira secretária em exercício. Presentes a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues-

MDB e os Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro-MDB, Nelson Fetisch-

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

sessão, cumprimentando vereadores e pessoas presentes. Justificou a ausência dos vereadores 

José Sandeney e Denilson Amorim. Apresentou a pauta para a sessão. (O Vereador Vilmar Ferreira 

da Silva compareceu ao plenário). Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a 

ao Vereador Werles Santos Silva. Na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Registrou agradecimentos a Deus por mais esse dia e as pessoas presentes. Cobrou a respeito da 

iluminação pública, considerando vê grande descaso e desrespeito em alguns bairros da cidade no 

que se refere ao assunto, ressaltando que o trabalho que foi iniciado, mas não chegou nos bairros 

e nas vilas uma iluminação de qualidade, sabendo que mensalmente se paga a taxa de iluminação 

pública, a respeito do que sempre tem cobrado, assim como outros vereadores. Referiu sobre 

visitas as vicinais 240, São Paulo, Pulu, Ângelo e região do Sombra Santa, Santa Rita, 151, entre 

outras, mencionando que na região sofreu muitas cobranças a respeito da distância do posto de 

saúde localizado na Vila Novo Paraíso à comunidade Sombra Santa, sendo complicado para chegar 

esse atendimento até os moradores daquela localidade, tendo mencionando haver requerimento 

aprovado do Vereador Nelson requerendo a instalação de um posto de saúde para atendimento 

aos moradores dessa região. Disse que enquanto fazia as visitas chegou em duas pessoas 

acidentadas que se encontravam com grande dificuldade para chegar ao posto para atendimento, 

estando uma com o joelho fora do lugar e sem saber para onde ir. Falou que a situação da região é 

complicada, por ser uma região que fica muito distante da cidade, que poderia ser mais perto, 

considerando haver emenda do Deputado Airton Faleiro para ligação pela vicinal Sessenta ao 

Sombra Santa, o que dará mais rapidez e melhor acesso a região. Disse que outra situação 

colocada pelos moradores diz respeito ao descaso com a região, tendo sido relatado por 

moradores que pela primeira vez máquinas fizeram o patrolamento de vicinais, mas não foram 

empiçarrada, tendo sido relatado ainda que o governo esteve presente na região entregando 

cestas básica e água, em algumas casas e outras não. Disse que são conhecedores das dificuldades 

dos moradores daquela região e das cobranças nesta Casa para que os moradores possam ter uma 

melhor qualidade de vida. Desejou a todos uma ótima semana e um ótimo dia de trabalho, e 

agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre o pronunciamento do Vereador 

Werles a respeito da comunidade Sombra Santa, quando disse está se referindo a várias 

comunidades da região, ressaltando haver várias cobranças esquecidas, em favor da região, 

dizendo ser um descaso completo quando se trata da saúde naquela região que envolve entre 

outras, as comunidades Sombra Santa, Cachoeirinha e Sete Voltas, já tendo ouvido relatos de 

pessoas de quando acontece um acidente ou alguém fica doente tem que procurar o posto de 

saúde na Comunidade Novo Paraíso que fica distante de algumas comunidades há mais de 
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noventa quilômetros e dependendo da situação não tem como ir de moto, de modo que precisaria 

de um posto de saúde e um carro a disposição da comunidade, vendo que daria para disponibilizar 

um carro já que a Prefeitura tem carros alugados utilizados para passeio, para rios, para festas, 

nesse período de pré-campanha, utilizando veículos como do Conselho Tutelar e da Assistência 

Social, como já presenciou sendo utilizado para desestruturar o trabalho que estava sendo feito 

pela CPI, carro que vereador não poderia utilizar para acompanhar as fraudes que a comissão 

estava acompanhando e utilizando por um ponto negativo para derrubar o trabalho que estava 

sendo feito. Falou que na sua avaliação a única marca que vê nesse governo é da corrupção, 

dizendo que se alguém tem conhecimento de obras construídas nesse governo com recursos 

próprio, aponte, pois não tem conhecimento, tendo conhecimento apenas de reforma de escolas, 

mas desvio de dinheiro tem com sobra, o que tem sido relatado com frequência nesta casa, 

provando com documentação, esperando que o Ministério Público se manifeste, dizendo que com 

a troca de promotor que ocorreu em Uruará, talvez as coisas comecem a andar e tenha um efeito 

positivo para que a população de placas comece a enxergar a política com outros olhos, dizendo 

ser vergonhoso a história da política no município onde a corrupção predomina, onde há 

máquinas alugadas, sucateadas e recebendo pelo aluguel, como um trator, situação que já 

denunciou nesta Casa, desmontado na garagem, onde esteve na presente data e não viu sequer 

peças que indicassem que será montado, enquanto os moradores das vicinais correm atrás, 

buscando por recuperação de estrada, mencionando que no último dia cinco de agosto máquina 

foi para vicinal Bacabal, tendo os moradores vindo para a cidade no dia três, permanecendo 

acampados na prefeitura por três dias com o intuito de que somente voltariam quando máquina 

fosse para  a vicinal, indo no dia cinco, não trabalhando dois dias direito, havendo duzentos 

metros de estrada que a PC andou e está parada, questionando se o dono dessa máquina está 

recebendo por esses dias que está parada, acreditando que não deixaria a máquina parada se não 

estivesse ganhando alguma coisa. Falou que na vicinal Cinquenta e sete tem trator de esteira que 

entrou para fazer manutenção da estrada e está parado, questionando se essa também está 

parada e sem receber; na vicinal Sessenta, onde há mais de cem dias as máquinas entraram e 

pouco mais de vinte cinco quilômetros foram recuperados, e vicinais onde máquinas ainda não 

entraram ou, onde entrou está parada, e a situação de outras que não tem nem máquina, mesmo 

que parada no local para dá esperança aos moradores. Falou que são muitas máquinas alugadas, 

pagamentos absurdos de auto peças, valores absurdo em petróleo e as vicinais em situação de 

abandono. Referiu sobre o orçamento encaminhado no ano anterior pela Prefeita Municipal, 

ressaltando o descaso da gestão com a agricultura, observando que estrada vicinal também está 

ligada a esse setor, pois tudo que é produzido precisa de estrada para ser transportado e a 

Prefeita enviou orçamento de seiscentos mil para a agricultura e mais de cinco milhões para a 

assistência social, questionando qual apoio está se oferecendo a essa área, mencionando que a 

região do Sombra Santa ficou abandonada por três anos e agora o governo levou cesta básica, 

galão de água, colchão, achando  que vai resolver o problema daquela população, dizendo que ao 

invés disso deve dá oportunidade para esse pessoal trabalhar ofertando melhores condições para 

a agricultura para vê se os agricultores vão precisar de cestas básica, mas deixou abandonado por 

quase quatro anos, não dando condições para produzir, já que não tem estrada para retirar a 

produção, mencionando ter estado na região e visto moradores carregando pedras em carrinho de 

mão para tampar buracos e a Prefeita achar que resolve a situação levando cesta e garrafão de 

água, acreditando que para esse tipo de apoio que é destinado o valor referido para a assistência 
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social. Disse que há pessoas carentes que realmente precisam disso, mas durante três anos essa 

ajuda não foi oferecida, o que está sendo feito agora no período de pré-campanha, dizendo que a 

única marca que vê no governo da prefeita Raquel é da corrupção, lamentando por ter apoiado no 

período de campanha, sendo base da prefeita quando se elegeu e hoje ter que relatar essa 

situação de abuso por parte desta e com o apoio de parte da Câmara Municipal, ficando revoltado 

por ter documentos em mãos de desvio de dinheiro das áreas da saúde, da infraestrutura, da 

educação, citando haver documentação do FUNDEB de compra absurda de pneus que não vieram 

para o município, situação que hoje está com a Polícia Federal, dizendo que se a Câmara tivesse 

responsabilidade essa situação poderia ter sido resolvida pela Câmara, se os onze vereadores 

tivessem vontade de ver as coisas andarem e não deixar as coisas acontecerem, não teria 

corrupção no município de Placas, dizendo que os agricultores são os mais afetados, o que é do 

conhecimento dos senhores vereadores que têm andado nas vicinais. Falou que ainda no período 

do inverno fizeram ponte em parceria com moradores da Cinquenta e nove com vinte cinco 

metros de comprimento, tendo a Prefeitura enviado um bate-estaca depois que os moradores já 

haviam falado em pagar para levar o equipamento a vicinal para fazer o serviço, porém disse que 

até a presente data a ponte não pode ser usada porque precisa fazer o aterro da cabeceira e a 

Prefeitura não disponibiliza máquina, o que causa revolta, pois sabendo dos desvios de recurso e 

não disponibiliza uma máquina para fazer um serviço, esperando que a respeito do que está 

relatando sobre máquinas alugadas, que os demais vereadores possam ir verificar in loco, sendo 

duas retro e uma carregadeira pertencente a Prefeitura Municipal, paradas por falta de 

manutenção, sugerindo que dispense as máquinas que estão alugadas e que estão paradas e faça 

a manutenção nas do município e dê atendimento a população que está isolada nas vicinais, sem 

condições de tirar a produção, esperando que os vereadores façam uma visita na garagem e possa 

comprovar o que tem relatado na tribuna desta Casa, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o 

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

Registrou agradecimentos a Deus por conceder a oportunidade de está mais uma vez nesta Casa 

dialogando com os parlamentares e também informando a comunidade sobre o trabalho 

legislativo e sobre o que tem feito no decorrer da semana, ressaltando ter percorrido o município, 

o qual enfatizou ser muito extenso e tem que ter muita disposição para andar. Disse ter passado 

praticamente toda a semana acompanhando o trabalho de recuperação da vicinal Arrependido, 

que está com cerca de quatorze quilômetros recuperados, sendo feito um serviço de patrol e 

posterior a isso fazendo um serviço de piçarramento, mencionando ter estado com o Vereador 

Vilmar. Disse ter passado o domingo na vicinal fazendo alguns ramais que dão acesso a algumas 

propriedades, pois os agricultores precisam. Esteve na Vicinal Poeirinha, vicinal Goianos, vicinal 

Planalto, Vila Lote Dez, Comunidade Bom Sucesso, Vicinal São Paulo, Vila 221 e vicinal Duzentos e 

quarenta sul, percorrendo o município em todo o mandato e acompanhando os trabalhos, 

dizendo que muito está sendo feito no município de Placas, que teve um avanço de vinte anos, um 

crescimento notório aos olhos dos que moram aqui, transformação que é visível a todos que por 

aqui passam, ressaltando se sentir orgulhoso por fazer parte desse momento, integrando o 

legislativo e compondo a base do governo da prefeita Raquel, orgulhoso por ter contribuído para 

esses acontecimentos, para que os recursos destinados através de emendas parlamentares e do 

governo federal fossem aplicados com responsabilidade e que obras fossem concluídas, o que tem 

sido feito por essa gestão. Lembrou que ficou do governo Leonir dois postos de saúde em fase de 

conclusão, os quais foram equipados e colocados para funcionar nesse governo, com atendimento 
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médico, enfatizando ter oito médicos atendendo no município, destacando o atendimento médico 

na Vila Aparecida, onde conversando com moradores da região, estes demonstraram satisfação 

por não precisar trazer para a cidade os pequenos procedimentos; na região do km 221 vê a 

mesma satisfação; e na região do Novo Paraíso o posto de saúde possui aparelho de ultrasson, o 

que antes não tinha nem na sede do município. Disse ter conversado com um senhor da vicinal 

São João, o qual relatou a felicidade pelo atendimento no Hospital Municipal que comparou a 

hospital particular, dizendo que esses funcionários estão trabalhando com esse ânimo porque está 

sendo oferecido qualidade e condições de trabalho para que estejam empenhados naquilo que 

está fazendo. Falou que nisso a gestão tem assistido, assim como esta Casa para que as coisas 

aconteçam, tem feito com que os benefícios cheguem às comunidades. Falou que a melhoria na 

qualidade de vida da população é notória, o comercio tem crescido, a agricultura tem dado passos 

largos importantes, havendo muita coisa para se fazer, mas hoje há várias vicinais que qualquer 

carro pequeno entra, como 235 sul e norte, 240, 59, 60, 57 casada e 57 solteira, 58 solteira, 

Pajoba, Arrependido, São Paulo, Ângelo (até o rio), Poeirinha, Pulu, Dez sul e norte, Santa Rosa, 

Lama, Goianos, São João e Planalto. Disse que vicinal boa não tem, porque o inverno foi muito 

forte e o solo é prejudicado, que a realidade da região é fazer estrada no verão para acabar no 

inverno, porém disse que o aceleramento de trabalho que está tendo neste ano precisa acontecer, 

podendo se falar que é devido ano eleitoral, porém disse que o mandato está em evidência e é 

preciso trabalhar até o último dia, precisando haver o aceleramento, levar o benefício a quem não 

recebeu, devendo correr contra o tempo, porque amanhã não se sabe quem estará nesta casa, 

pois irão passar por um crivo, um processo democrático, em que a comunidade no dia quinze de 

novembro estará fazendo novas escolhas ou dando continuidade aos que aqui estão, dizendo que 

se o povo entender que continuar é bom, o que acredita ser ótimo e que Placas dará um salto 

muito alto, dará oportunidade de trabalho tanto para o Executivo como para o legislativo, 

vereadores que terão o mandato avaliados pela população. Disse que conversando com um pré-

candidato falou que ele será avaliado pela comunidade pelo que fez nos seus quarenta e três anos, 

ressaltando já ter visto luta difícil, mas para o legislativo nunca viu igual, mencionando ter ouvido 

do Deputado Eraldo que o cidadão que em um município pequeno tem cento e vinte votos deve 

carrega-lo no colo, pois é bom de voto, pois tirar essa quantidade de votos em município pequeno 

não é fácil, ainda mais com a quantidade e qualidade de candidatos que terá no município, filhos 

de Placas que estão colocando o nome para contribuir e que o povo terá um grupo seleto de 

escolhas de várias áreas, o povo terá muitas opções de escolha e como um desses, respeita o 

processo democrático, conversa e é amigo de todos porque a política é momento passageiro, hoje 

estão vereadores, mas precisam manter a vida social no que lugar que mora, sendo preciso 

respeitar as escolhas que o povo fizer. Desejou boa sorte a todos. Falou que até dia dezesseis 

terão a definição de quem estará na disputa do Legislativo e Executivo municipal. Parabenizou o 

amigo Grilo pelo aniversário ocorrido no dia de ontem, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Mencionou ter estado na vicinal Mirassela, em um trecho onde os moradores clamavam para que 

fosse feito de esteira, onde há uma varação para a vicinal São Paulo e reuniu com moradores, a 

Prefeita Municipal e Secretário de Infraestrutura, tendo sido feito uma parceria com o proprietário 

de um trator que estava na vicinal e na manhã de hoje o trabalho foi iniciado, esperando que seja 

feito com a maior rapidez possível. Mencionou ainda ter estado no sábado na vicinal Nonato, onde 

precisa ser recuperada, esta, assim como várias outras, mas esteve de carro baixo e entrou de 
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forma tranquila, situação que não é igual no período das chuvas. Falou que há dias havia 

prometido fazer uma visita a vicinal, onde esteve conversando com comunitários que almejam a 

recuperação da vicinal, não querendo patrolamento em toda a vicinal, apenas o empiçarramento 

das ladeiras. Esteve na vicinal Cinquenta e sete onde tem um esteira que já quebrou por duas 

vezes na localidade e está aguardando chegar as peças que estão vindo de fora, devendo chegar 

nos próximos dias para dá continuidade ao trabalho que o povo tanto precisa. Referiu sobre a 

iluminação pública, a respeito do que muito tem sido cobrado e hoje percebe a diferença em 

virtude do trabalho que está sendo feito, esperando que seja concluído, havendo ainda alguns 

bairros que estão às escura, mas feliz pelo serviço está em andamento, por vê o trabalho 

acontecendo. Falou que tem acompanhado o governo da Prefeita Raquel e tem levado as 

demandas da população até a prefeita e muitas das situações tem sido resolvidas, dizendo que 

não se consegue resolver todas as demandas do município de uma só vez, mas vê as coisas 

acontecendo, concordando que o município tem dado um salto muito importante com várias 

obras, destacando a reforma e ampliação da Escola Tancredo Neves que a Prefeita foi atrás desse 

beneficio, assim como de outros, do governo federal, do governo do estado, de modo que se não 

correr atrás não virá benefícios para o município, como o asfalto, que enfatizou ser realidade, 

tendo sido feito uma avenida e será construído mais dez quilômetros e a empresa está 

trabalhando a todo vapor, vendo o avanço para que se conclua. Destacou a urbanização da frente 

da cidade, obra concluída e marco desse governo que tem aplicado os recursos recebidos de 

forma responsável; quadra poliesportiva também concluída ao lado Câmara; mercado municipal 

também concluído; praça em fase de conclusão ao lado do mercado municipal, havendo muitas 

obras concluídas e muitas para serem concluídas; reforma de várias escolas nesse período de 

pandemia, como Almir Gabriel, duas na vicinal Sessenta, escola na vicinal Pulu, escola na vicinal 

São Paulo, reformada ou em andamento; o sistema de água que está sendo concluído, duas 

creches com oitenta por cento concluída; e campo de futebol no bairro Alto Pará sendo construído 

e em breve será entregue aos desportistas. Falou que esse é o marco do governo da Prefeita 

Raquel e tem acompanhado, vê o contentamento da comunidade, entendendo que não vai 

agradar a todos, mas muitas coisas boas estão acontecendo e irá acontecer e como legislativo faz 

parte dessa trajetória e dessas conquistas, visitando as comunidades, trazendo as demandas ao 

executivo, pois consegue ter esse melhor contato com a comunidade. Falou que ainda tem muito 

para ser feito e nesse sentido tem cobrado para que as coisas aconteçam. Desejou a todos uma 

ótima semana, e agradeceu. Após passou-se a Ordem do Dia. O Senhor Presidente apresentou 

Requerimento nº 019/2020, de proposição dos Vereadores Vilmar Ferreira da Silva e Werles 

Santos Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Administração 

providencias para a manutenção da iluminação pública da Vila Bela Vista, km 221, neste 

município; Requerimento nº 020/2020, de proposição dos vereadores Vilmar Ferreira da Silva e 

Werles Santos Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de infraestrutura 

providências para a limpeza e empiçarramento das ruas, a abertura de 100 metros de esgoto na 

Comunidade Bela Vista, km 221, neste município; Requerimento nº 021/2020, de proposição do 

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

Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal Panorama e acesso aos ramais do 

Bacabal, neste município; Requerimento nº 022/2020, de proposição do Vereador Nelson Fetisch, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a 

recuperação da Vicinal 235 sul, neste município; Requerimento nº 023/2020, de proposição do 
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Vereador Marcione Rocha Ribeiro que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para a recuperação de ramais de varação das vicinais 240 sul e 59, 

neste município; e Requerimento nº 024/2020, de proposição dos vereadores Werles Santos Silva 

e Denilson Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita Municipal providências para a ação do 

sistema de abastecimento da Vila Comunidade Nova Esperança, km 235 norte, município de 

Placas-Pa, determinando encaminhamento a Comissão de Constituição e Justiça para análise e 

parecer. Após passou a apreciação dos requerimentos 017/2020 e 018/2020. A presidente da CCJ 

apresentou Parecer favorável pela tramitação dos referidos requerimentos. Colocado em 

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

seguida o Vereador Nelson Fetisch defendeu na tribuna o Requerimento nº 017/2020, que requer 

a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação 

da estrada e ramais da vicinal 59, neste município. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir o Vereador Werles Santos Silva 

defendeu na tribuna o Requerimento nº 018/2020, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura, providencias para a recuperação da Vicinal do km 235 

norte, neste município. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Após, o Senhor Presidente observando não haver nada mais a tratar 

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

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

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