
121 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 17ª Sessão Ordinária de 2020. 
 

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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos oito dias do mês de setembro 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 Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro-PSDB - primeiro secretário. Presentes as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e 

Raimunda Nascimento Rodrigues-MDB e os Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo 

Lima Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro-MDB e Nelson Fetisch-PSC. A hora regimental o 

Senhor Presidente declarou aberta a sessão, cumprimentando a todas as pessoas presentes e 

pedindo a proteção de Deus. Apresentou a pauta para a sessão. Realizou inscrição para uso da 

palavra na tribuna, concedendo-a a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues. Esta na tribuna 

cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Lembrou ter sido celebrado no 

dia de ontem, 07 de setembro, o Dia da Independência, um ano depois de o nosso município ter 

feito um desfile que ficou na história. Falou o que é, o que se comemora neste dia, esclarecendo 

ser uma data comemorativa importante por ser um dos principais acontecimentos da história do 

país, quando em 1822 Dom Pedro deu inicio a essa trajetória de comemoração. Falou que em 

2019 Placas fez o desfile que ficou na história, com a participação de pessoas que fazem a história 

desse município que são os pioneiros e milhares de alunos festejando a independência, e neste 

ano, a pandemia do coronavírus tirou esse direito de festejar, de comemorar e mostrar para os 

alunos o que é independência, o que é ser independente, ensinando o que é ser patriota. Falou 

que todos os anos tem novas turmas chegando no ambiente escolar e deve ser ensinado desde o 

pré-escolar a respeito, o que não pode ser feito neste ano por causa de uma pandemia que tirou 

não só o direito de festejar, mas tirou vidas e também o direito de fazer a festa em comemoração 

ao aniversário da cidade, de confraternizar, devendo ser tudo diferente, se adaptando ao 

ambiente virtual, não tendo o calor humano, ao qual estamos acostumados. Disse ter 

comemorado esse 7 de setembro fazendo visitas nas vicinais, na vicinal Goianos e na BR 163 na 

casa de pioneiros da região, onde foi muito bem recebida e acolhida e que estão produzindo e 

contando a história do município. Disse que a Prefeita estava empolgada pensando que poderia 

comemorar o aniversário do município, mas não foi permitido, pois a cada ano que se passa, vê o 

município crescer, se desenvolver, quer festejar junto com as pessoas que fazem o município 

crescer e não se teve essa oportunidade neste ano. Falou que as vezes se prende tanto ao lado 

negativo que esquece de vê a evolução, mas quem está aqui há vários anos, vê e sabe contar a 

história desse município que ainda é novo, que hoje está bem melhor que antes, evoluiu, cresceu 

e está crescendo, tendo motivos para festejar, para comemorar, mas da maneira que a pandemia 

está nos proporcionando, no modo virtual, que aos poucos estão se adaptando. Informou que a 

Vila Lote Dez, através da associação AMPROCAP convida todos para participar da I Festa do 

Produtor Rural no dia dezenove de setembro, quando também haverá palestras, show de prêmios 

e festa dançante. Agradeceu a Deus por mais essa oportunidade. Parabenizou o município que 

completará vinte sete anos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha 

Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais esse 

dia e por poder falar das demandas e das andanças no decorrer da semana, dizendo que o 

trabalho não para, ressaltando haver dois requerimentos na pauta, sendo um para apresentação e 
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outro para votação, porque o trabalho precisa continuar, estando em um período de pré-

campanha, mas também cuidando dos interesses da comunidade, porque ainda estão em um 

mandato. Parabenizou a gestão municipal pelo serviço realizado no centro da cidade, que disse 

está muito lindo, tendo sido colocado luminárias de led, dizendo que não somente o centro 

precisa de iluminação pública, assim como os bairros, dizendo ter procurado o setor responsável 

que informou que as luminárias de led serão colocadas nas principais avenidas, como a do 

Mercado Municipal, a Boa Esperança que será de led até a Escola Irani de Andrade, travessa 

Osvaldo Tomaela até próximo a AVEPLA e outra avenida principal que corta o bairro São Francisco 

que também será contemplada com luminárias de led, informando que além destas, o setor 

informou que serão compradas mais de oitocentas luminárias para serem colocadas em todos os 

bairros da cidade, sendo conquista importante para o município, o trabalho está acelerado e a 

cidade está ficando muito bonita, acreditando que dentro de quarenta dias será muito gratificante 

andar pelas ruas da cidade, a qualidade na segurança pública irá aumentar, as pessoas poderão 

trafegar até as igrejas e praças em uma cidade iluminada, parabenizando. Parabenizando ainda 

pelo serviço de asfaltamento da cidade que está sendo realizado a todo vapor. Falou que teve uma 

semana bastante proveitosa, quando esteve no interior do município, destacando ter estado na 

vicinal Arrependido, reunindo com várias pessoas; esteve nas vicinais Pajoba, Elmo, 240 sul, 

Planalto e vicinal 57 casada e Vila 221, visitou famílias na cidade, assim como os demais também 

buscam construir juntos um novo projeto, traçar novas metas para o futuro do município e para 

isso é preciso conversar com a comunidade, ir até as lideranças, até as comunidades, fazendo uma 

prestação de contas do seu trabalho e pedindo o seu emprego de volta, precisando continuar no 

seu trabalho, sendo servidor público, dizendo que sempre fala que o diferencial é que vereador 

tem muitos patrões e precisa agradar estes, ressaltando que recebeu voto de trezentos de doze 

patrões e a partir disso passou a ser funcionário de mais de trinta mil habitantes, sendo uma 

responsabilidade muito grande. Falou ser um processo democrático bom de se viver, que 

particularmente está amando esse processo de pré campanha que está bom de se fazer porque a 

pandemia obriga está num contato mais casa a casa, corpo a corpo, considerando está mais 

complicado passar o recado de forma coletiva, acreditando que nesta eleição não terá comícios. 

Enfatizou estarmos em um mês importantíssimo, mês de emancipação do município e orgulha-se 

por fazer parte da história desse município, por ser filho dessa terra, por está no legislativo e 

contribuindo e comemorando neste mês os vinte sete anos do município de Placas, quando não 

será realizado festa, mas tem vários motivos para comemorar pelas conquistas que o município 

está tendo, em obras, em avanço, em melhoria da qualidade de vida, dizendo que não há presente 

ou festa melhor do que vê no rosto de cada um, o contentamento pelas conquistas, dizendo que é 

preciso dá continuidade nessa engrenagem que está a todo vapor e não pode ser interrompida, 

mas precisando colocar esse processo nas mãos de Deus, pois é quem constitui as autoridades, 

uns usam de forma positiva, outros de forma negativa, cada qual usando da forma que lhe 

convém. Falou que até o próximo dia dezesseis haverá todas as convenções quando serão 

decididos os nomes que estarão disputando as eleições municipais para o mandato 2021 a 2024. 

Agradeceu a Deus e pediu que abençoe mais uma semana de trabalho, e agradeceu a 

oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Relatou o descaso com que a gestora do município trata a 

população de Placas, mencionando a respeito da vicinal Bacabal, de onde moradores estiveram 

por três dias acampados na Prefeitura, reivindicando máquinas para recuperação da estrada, 
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tendo a prefeita enviado uma PC para a localidade, trabalhando apenas dois dias, voltando a 

funcionar, não havendo aproveitamento, dizendo que quando a máquina foi para a vicinal foi 

marcado uma reunião e a Prefeita não compareceu, questionando o motivo de a prefeita 

menosprezar os moradores das vicinais. Disse que se não vai atender a solicitação dos moradores, 

pois reivindicavam além de PC, patrol, caçamba, carregadeira, considerando que a vicinal está em 

péssima condição, que não faça o pessoal de besta marcando reunião e não comparecendo ao 

local. Informou ter sido marcado uma reunião na vicinal Cinquenta e nove para o último dia cinco 

e convidado a Prefeita, que não compareceu, sendo remarcada pelo gabinete da Prefeita para o 

dia sete de setembro, no feriado, quando estaria no município, mas os moradores da vicinal 

vieram a Prefeitura e a Prefeita havia saído, não os recebendo, questionando até que ponto se 

acha interessante para fazer isso com as pessoas, que deixaram seus afazeres e caminharam até 

quarenta e cinco quilômetros para vir a cidade e a Prefeita não tirar um tempo para atender as 

pessoas. Disse que há questionamentos se a Prefeita não atende porque estaria presente à 

reunião, dizendo não ser inimigo desta, tendo documentos de desvio de dinheiro, mas na reunião 

não seria tratado a respeito disso, mas somente de máquinas para atender a vicinal. Mencionou 

ter estado na semana anterior na vicinal Cento e cinquenta e um, onde no governo do prefeito 

Leonir foi construída uma escola pelos moradores em parceria com a Prefeitura, porém disse que 

não tinha fogão e tão pouco os utensílios para fazer a merenda dos alunos, tendo já neste governo 

feito várias cobranças e sido oficiado pela professora e direção da comunidade e relacionado tudo 

que a escola precisava, porém vendo que nada havia sido providenciado voltava a secretaria e a 

documentação havia sumido, fazendo as cobranças novamente, dizendo ter chegado a um ponto 

que propôs que se não arrumasse o material iria ao Ministério Público, pois as crianças caminham 

mais de quatrocentos metros para ir a uma casa, onde uma senhora prepara a merenda. Disse que 

ao ir na localidade na semana anterior se surpreendeu ao tomar conhecimento que a prefeita 

esteve visitando a escola e que havia falado que enviou os materiais para a escola e que (vereador 

Nelson) havia desviado o material. Disse que depois de ameaçar levar a situação ao MP, foi 

providenciado o material, mas como o município não tinha um carro para levar, se dispôs a leva-

los, tendo tudo anotado o que levou e que chegou na escola, tendo sido registrado a entrega de 

todo o material e fotografado, levando, inclusive, mais do que havia sido solicitado, levando 

gasolina, óleo queimado e corrente de motor serra para tirar madeira para a escola, questionando 

a razão de a Prefeita querer denegrir a sua imagem, já que não tem nada para provar que sumiu 

com esse material e quando relataram que havia levado mais coisas do que havia pedido, não teve 

argumentos e não quis ver os papeis que provam a entrega de todo o material, situação que lhe 

entristece, porque muito lutou para conseguir o material para a escola, foi levado e a prefeita 

querer dizer que desviou esse material, dizendo que sua conduta não é igual a dela que desvia o 

recurso público do município de Placas e que se tivesse roubado hoje estariam chamando de 

ladrão. Disse doer na consciência por ter apoiado essa senhora (a Prefeita Municipal) e hoje marca 

reunião e não comparece e moradores vem a prefeitura e ela não comparece. Falou que se sua 

presença em reunião lhe incomoda que leve as máquinas para vicinais onde tem requerimento, 

que não reunirá a população para cobrar e a prefeita antes de falar que desviou coisas de escola 

deveria lavar a boca com sabão porque não tem necessidade de desviar recursos do município, 

como ela costuma fazer, ressaltando ter provas desses desvios, enquanto tenta denegrir sua 

imagem dizendo que desviou material de escola, o que disse não ter esse costume, nem precisão, 

principalmente material de escola que há mais de dois anos cobrava, somente sendo atendido 
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quando mencionou envolver o Ministério Público, lamentando essa situação. Sugeriu que a 

Prefeita vá à escola, confira o que foi entregue que está registrado em ata, ressaltando ser a sua 

revolta, pois tenta se promover tentando denegrir a sua imagem. Pediu a algum vereador que for 

naquela vicinal que passe na escola e confira a relação do que foi solicitado e do que levou, e 

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

cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Registrou agradecimentos a Deus por está 

ocupando esse espaço nesta Casa e por ao longo de sua vida ter sido reconhecido pela população 

de Placas e sempre retornado. Falou que com exceção do presidente desta Casa, todos os demais 

serão candidatos a vereador, dizendo não ser fácil se submeter à aprovação da população o seu 

trabalho. Falou ter sido eleito pela primeira vez em 1996, reeleito em 2000, ficou afastado por 

quatro anos quando se candidatou a vice-prefeito e posteriormente a prefeito, retornando em 

2009 ao governo, não se elegendo, retornando a esta Casa em 2009 e reeleito em 2013 e 2017, 

sendo quase vinte anos de vida pública, o que disse não ser fácil, pois vereador é espelho da 

população, precisando ter, além da vida ilibada, um trabalho social, agradecendo a Deus pelas 

pessoas o procurarem para lhe ajudar, o que o deixa feliz, compartilhando dessa alegria com a 

população de Placas. Disse que sempre faz o social, ajuda a população, o que pode ser 

comprovado por pessoas que vão a sua residência, pela quantidade de pessoas que atende 

diariamente, dizendo da alegria de servir a população e ficando feliz com os resultados 

conseguidos através de sua ajuda, da forma que quer continuar ajudando. Informou que colocará 

seu nome a disposição novamente e se for da vontade de Deus e das pessoas que acreditam 

estará a disposição para continuar representando a classe evangélica e a população que tanto 

precisa. Parabenizou a prefeita pelos inúmeros trabalhos, como saneamento básico, iluminação 

pública, dizendo que a Prefeita não tem prometido, tem feito, como praças, outras obras 

inauguradas e vicinais, destacando a vicinal Pulu, onde o povo está satisfeito. Informou ter sido 

feito o ramal que liga a vicinal Nonato e posteriormente será feita a vicinal. Disse não ser fácil, pois 

máquinas quebram, mas estão lutando, vereadores andando pelo município, dizendo que Placas 

está de parabéns, pois está defendendo a necessidade da população; na área da saúde há médicos 

em todas as comunidades, deixando a população satisfeita; na educação, acredita que em breve 

terá retorno das aulas no município, mas almejam por isso, pois é preciso colocar o município para 

andar. Falou que na Transamazônica as pontes sendo construídas e acredita que o asfalto será 

feito, porque as estradas jamais foram tão assistidas como agora estão sendo pelo Governo 

Federal. Falou ainda que o município está sendo assistido com dificuldades, porque a gestão não 

dá conta de atender tudo, mas fazendo para atender a população que tanto precisa. Informou que 

o prazo para a declaração de ITR encerra em trinta de setembro. Informou que mudanças estão 

surgindo na área da telefonia rural, celular, em benefícios, devendo está atentos para poder levar 

informações a população, dizendo ser um trabalho que faz, trabalha o social e tenta ajudar o povo 

do município. Falou, conforme dito pelo Vereador Marcione, também é empregado e quer voltar 

para continuar trabalhando pela população. Disse que a população reconhece quem trabalha e 

quem tem compromisso com o povo. Falou que há pré-candidatos falando mal dos vereadores, 

dizendo que a população não aguenta mais isso, mas quer vê trabalho, não candidatos falando uns 

dos outros, mas devem ter regras, ética e fazer um trabalho voltado para a sociedade, que está de 

braços abertos para receber a todos que os visitam, e agradeceu. Após passou a Ordem do Dia. O 

Senhor Presidente apresentou o Requerimento nº 025/2020, de proposição da Vereadora 

Raimunda Nascimento Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 
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Infraestrutura providências para a reinstalação e revisão da iluminação pública da Vila Aparecida, 

Lote 10, neste município; e Requerimento nº 026/2020, de proposição do Vereador Marcione 

Rocha Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para a instalação de 15 luminárias na Vila Bom Sucesso, neste município, e 

determinou encaminhamento a comissão de Constituição e Justiça para análise e parecer. Após 

passou a votação de requerimentos, solicitando ao relator da CCJ que apresente parecer, o que o 

fez, tendo a comissão se manifestado favorável pela tramitação dos requerimentos 019, 020, 021, 

022, 023 e 024/2020. Colocado em discussão o parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Em seguida o Vereador Werles Santos Silva, na tribuna, 

cumprimentou as pessoas presentes e registrou sentimentos à família do Senhor Delcides, e 

defendeu o Requerimento nº 019/2020, de proposição sua e do Vereador Vilmar Ferreira da 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; e Requerimento nº 

020/2020, também de proposição sua e do Vereador Vilmar Ferreira da 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. Colocado em discussão ambos os requerimentos. Ninguém discutiu. Colocado em 

votação. Aprovado por unanimidade. O Vereador Nelson Fetisch defendeu na tribuna o 

Requerimento nº 021/2020, 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 e o Requerimento nº 022/2020, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal 235 sul, neste 

município. Colocado em discussão ambos os requerimentos. Manifestaram-se os vereadores José 

Sandeney e Denilson. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro defendeu na tribuna o Requerimento nº 023/2020, 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. Colocado em discussão. 

Manifestaram-se os vereadores José Sandeney e Nelson Fetisch. Colocado em votação. Aprovado 

por unanimidade. O Vereador Werles Santos Silva defendeu na tribuna o Requerimento nº 

024/2020, de proposição sua e do Vereador 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. Colocado em discussão. O Vereador Denilson 

manifestou-se a respeito. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após, o Senhor 

Presidente colocou em votação, uma a uma, a ata da décima terceira e décima quarta Sessão 

Ordinária, as quais foram aprovadas por unanimidade. O Senhor Presidente informou sobre 

convenção do PSC que acontecerá no próximo domingo, convidando todos para participar. Pediu a 

Deus uma semana abençoada e proteção a todos. O Vereador Denilson lembrou que após a sessão 

os vereadores irão sentar com o Dr. Rodolfo, assessor jurídico da Prefeitura, a respeito do REFIS e 

LOAS, devido a constrangimento criado, devendo ser resolvido. 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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