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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SÉTIMA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2021. Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois 

mil e vinte um, 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 eleição das Comissões Permanentes para o biênio 

2021-2022, apresentação e encaminhamento de requerimentos e tratar assuntos de interesse 

legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Marcione Rocha Ribeiro-MDB – Presidente, 

Vereador Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB – Vice-presidente, Vereador Werles Santos Silva-DEM - 

Primeiro Secretário e Vereador Henrique Pereira da Silva Filho – PSC – Segundo Secretário. 

Presentes a Vereadora Edna Silva Santos-PT e os Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, 

Diones Gomes Dias (Capixaba) – MDB, Elenilson dos Santos Pessoa (Peteca) – PSDB, Evaldo Lima 

Machado-MDB, Gilmar Freitas da Silva (Mazinho) – DEM, José Maria Alves da Silva (Zé Caruaru) – 

MDB e Orlando Messias de Souza – MDB. As dez horas e quinze minutos o Senhor Presidente 

declarou aberta a sessão, cumprimentando e agradecendo a todos pela presença fazendo 

agradecimentos a Deus pela oportunidade de está se iniciando a primeira sessão ordinária da 

sétima legislatura, no ano de 2021, desejando que este mês seja de sucesso nesta casa. 

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

ao Vereador Evaldo Lima Machado. Este, manifestou gratidão a Deus e cumprimentou 

Vereadores e população presente. Informou ter feito requerimento que ainda não foi protocolado 

a respeito da construção da estrada vicinal Planalto, a respeito do que tem falado com o secretário 

Gilson Macedo, no sentido de fiscalizar o serviço que está sendo concluído pela empresa, sendo 

sete quilômetros de piçarramento, tendo em vista que é muito cobrado pelos moradores, 

devendo verificar o contrato para vê se o trabalho está correto, informando que irá convocar uma 

reunião com o secretário naquela vicinal. Mencionou ter sido realizada na época do presidente 

João Martins uma sessão itinerante na Comunidade Novo Paraíso a respeito da criação daquele 

distrito, estando com o projeto, propondo aos vereadores que o façam em conjunto, pois quem 

tem que ganhar é a região, sendo o momento para realizar, considerando que o povo já esperou 

muito. Agradeceu a Deus e disse que está nesta Casa para somar pelo bem do município de Placas, 

e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim – 

PSDB, quando manifestou gratidão a Deus por estarem juntos em mais um dia. Cumprimentou a 

mesa diretora, Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre trabalho no decorrer da semana, 

quando esteve conversando com o Banco SICREDI, pois há interesse de ambos os lados em trazer 

cooperativa para o município, que tem investido na agricultura nos municípios vizinhos, e 

participou de audiência, juntamente com a Chefe de Governo da PMP e secretário de Agricultura, 

com o superintendente do INCRA, quando foram expostos os projetos no sentido de firmar 

convênio com o município, informando haver dois programas que podem ser realizados 

convênios, sendo: Titula Brasil para área onde não há assentamento e cooperação técnica e 

fomentos para as áreas de Projetos de Assentamento, informando que a prefeitura já deu entrada 

na celebração desses convênios e será realizado eventos para esclarecimentos à população 

interessada. Questionado pelo Vereador Evaldo informou no que diz respeito aos projetos que o 

INCRA entra com o investimento e a parte técnica é responsabilidade do município, tendo o 

Vereador Evaldo proposto se criar um projeto para cobrança de taxa como IPTU, com o que o 

vereador Denilson disse não concordar, porém lembrou na oportunidade ter sido falado a respeito 

da légua patrimonial da cidade e Vilas do município, a respeito do que será feito levantamento 



16 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 1ª Sessão Ordinária de 2021. 
 

pelo Poder Executivo e encaminhado para que essas áreas sejam repassadas ao município para 

que possa trabalhar e cobrar seus tributos devidos. Ainda se referindo ao Titula Brasil e 

Cooperação Técnica falou que é uma questão a se discutir e avaliar, pois ainda não tem o projeto 

em si. Mencionou ter estado na vicinal Duzentos e quarenta sul acompanhando os trabalhos que 

estão sendo realizados, agradecendo a Prefeita Municipal e secretaria de infraestrutura, e 

agradeceu. Após o Senhor Presidente registrou a presença e cumprimentou Dra. Mara, 

controladora interna da Câmara Municipal, Sra. Jaqueline e Secretária de Administração-Sra. 

Natália, convidando-as a participar sempre das sessões, e passou a palavra ao Vereador Diones 

Gomes Dias (Capixaba). Este, na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas 

presentes. Informou ter visitado algumas vicinais na semana anterior, vendo o estado de 

calamidade que se encontram, dizendo que tem acompanhado os trabalhos do governo, estando 

satisfeito com o que está sendo realizado. Enfatizou ter constatado que a vicinal Macanã precisa 

de serviços com urgência, tendo procurado o Secretário de Infraestrutura e o governo, 

considerando a situação que a mesma se encontra, devendo recuperar toda a vicinal, 

considerando que já está há quatro anos sem recuperação na sua totalidade, colocando-se a 

disposição do governo, assim como o Vereador José Maria, que também esteve na localidade, 

para fazer levantamento da situação da estrada para melhor agilidade. (Registra-se a presença da 

Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues-MDB). Continuando o Vereador informou está 

entrando com requerimento, esperando a aprovação dos senhores para problema na vicinal Pulu, 

que enfatizou está bem recuperada, parabenizando o governo, porém há alagamento do Rio 

Curuatinga que interrompe o trânsito naquela vicinal de quinze a trinta dias, devendo buscar 

meios de resolver, entendendo não ser um serviço fácil, mas que precisa de solução, colocando-se 

a disposição do governo para buscar essas soluções. Referiu sobre a vicinal da Sessenta, que 

enfatizou está boa, local onde foi o vereador mais votado, agradecendo, porém disse que tem 

uma ponte que necessita de serviços, a respeito do que está solicitando. Falou que o município 

terá grande desenvolvimento com esta Casa trabalhando em conjunto, mencionando haver outras 

solicitações que serão apresentadas no momento oportuno. Colocou-se a disposição. Agradeceu a 

todos que ajudaram a chegar nesta Casa, aos que estão mandando mensagens, ligando e 

cooperando, informando dos problemas e apresentando parcerias, e agradeceu a oportunidade. 

Em seguida foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou a Mesa Diretora, 

Vereadores e pessoas presentes, agradecendo-as. Registrou alguns trabalhos realizados na vicinal 

Santa Rosa e parceria do Vereador Capixaba (Diones Gomes Dias) para resolver problema na 

estrada, tendo sido feito um oficio e o trabalho foi realizado nos dez primeiros quilômetros da 

vicinal, ressaltando ter sido um trabalho de urgência e que agora é preciso trabalhar a questão da 

ponte, a respeito do que conversou com a Prefeita Municipal e Secretário de Infraestrutura e está 

sendo encaminhada a situação. Registrou ter estado na Vicinal do Ângelo, no domingo, onde teve 

apoio significativo e resolveu está sempre conversando com a comunidade, que está satisfeita 

com a situação da estrada, conforme o Vereador Peteca (Elenilson dos Santos Pessoa) também 

constatou, tendo algumas demandas com pontes e cabeceiras, mas algo que pode dialogar 

diretamente com o governo e acredita que irá se realizar. Mencionou que várias reuniões 

aconteceram nesta Casa, todas muito proveitosas, dentre essas, reunião da comissão de 

acompanhamento ao COVID-19, da qual é presidente, o Vereador José Maria é relator e o 

vereador Denilson é membro, e conversando com o Secretário de Saúde este colocou as 

dificuldades e pediu apoio, dizendo ser uma secretaria que precisa do apoio do legislativo, 
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mencionando que uma das conversas que a deixou muito contente foi de um trabalho que irá 

fazer  que é a organização de grupos de voluntários para orientação às pessoas nas ruas, um 

trabalho pedagógico, educativo de orientação ao uso da máscara e álcool em geral e sobre a 

necessidade de se manter o distanciamento social e sair à rua somente quando for realmente 

necessário, tendo proposto que fosse a outros profissionais para que se crie condições de ser 

voluntários, dizendo que não fará mal o legislativo tirar um dia para ser voluntário nessa causa, 

falar com as pessoas, orientar e acima de tudo dá o exemplo, pois não adianta criticar, cobrar o 

uso de máscara, se como representante  do povo não estiver fazendo o que realmente manda o 

protocolo da saúde pública. Disse que o secretário gostou da ideia, tomando conhecimento que 

esse trabalho já está sendo realizado. Informou que a educação também esteve reunida, 

ressaltando que talvez as dificuldades não sejam tantas quanto na saúde, mas está sendo muito 

difícil nessa área, pois as famílias estão em casa, muitas vezes com total despreparo, sem saber se 

quer ler, ensinando seus filhos de todas as faixas etárias, dizendo que a dificuldade que a 

educação vem passando é muito grande, precisando ser solidários às famílias e aos professores, 

pois tem formação pedagógica para trabalhar presencial, nunca tiveram nenhuma metodologia 

para trabalhar semi-presencial, on-line ou remota, dizendo que tudo que os professores estão 

fazendo nessa era, nesse tempo de pandemia, é novo, mas se Deus assim permitir sairemos dessa. 

Mencionou que esteve reunida, on-line, pois todos os anos os católicos fazem o estudo da 

campanha da fraternidade e não por acaso o tema neste ano é “Cristo é a nossa paz” e o lema é 

“Fraternidade e diálogo, compromisso e amor” e no estudo, pessoas que estão representando a 

sociedade, quando andam pelos bairros, pelas vicinais ouvem muito clamor, de pessoas sem 

trabalho, que estão passando necessidade, que não tem como sobreviver. Colocou seu mandato a 

disposição para ajudar a tornar este, um município melhor, ajudando a fazer gestão neste 

município para que a justiça social seja realmente de paz e de amor e que todas as pessoas 

possam sair dessa situação de calamidade pública e viver uma eterna fraternidade, e agradeceu. A 

seguir o Senhor Presidente cumprimentou o amigo Jeferson e passou a palavra ao Vereador 

Elenilson dos Santos Pessoa (Peteca). Este na tribuna Cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores 

e pessoas presentes. Informou sobre visitas realizadas na semana anterior na vicinal do Nonato, 

onde teve grande apoio e encontra-se praticamente intrafegável, ressaltando ser uma grande 

produtora e os moradores estão tendo dificuldade para escoar a produção, havendo pinguelas em 

estado critico, já tendo falado com o secretário municipal; na vicinal Pulu formou um mini atoleiro 

que está dificultando a passagem dos moradores, serviço que pode ser resolvido com meio dia de 

trabalho de uma carregadeira e uma caçamba; na Mirasselva, grande produtora de cacau e gado, 

ladeiras estão precisando de piçarramento; na Cinquenta e Sete onde esteve com o Vereador 

Raimundo; e na Vicinal Ângelo onde esteve no sábado, não como vereador, mas no exercício de 

sua função de concurso, operador de máquinas, consertando uma bueira que estava danificada, 

sendo muito bem recebido. Agradeceu a Deus pelas pessoas presentes, e a oportunidade. Em 

seguida foi a tribuna o Vereador Gilmar Freitas da Silva, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes à Sessão. Referiu sobre a regularização fundiária, a respeito do que o Vereador 

Denilson colocou, a respeito do que esteve reunido com o Superintendente do INCRA e com o 

Secretário Neilson, manifestando-se favorável a regularização fundiária, lembrando que por ser 

uma pauta tensa, muitos não querem falar sobre ela, destacando a situação da Terra Indígena 

Cachoeira Seca, comunicando ter recebido informação de que Audiências Pública serão realizadas 

nos municípios de Placas, Uruará, Altamira e Brasil Novo para discutir a respeito da regularização 
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fundiária, que é uma das prioridades do nosso município, pois o produtor com a terra regularizada 

vai desenvolver o município em todas as áreas, cabendo a esta Casa formar uma comissão para 

acompanhar os trabalhos, situação que já havia falado com o Presidente que chegaria ao 

município. Falou que desde o ano de 2011 quando foi publicado um decreto que se alastrou pelos 

assentamentos no município, como PA Rio das Pedras, PA Macanã e outros PA’s, cabendo a esta 

Casa formar uma comissão para esse debate, que disse não será fácil, considerando que haverá 

produtores em assentamentos que não vão se enquadrar nesse projeto do governo federal, 

porém manifestou-se favorável aquilo que seja para benefício do pequeno, médio e grande 

produtor. Enfatizou que vem trabalhando desde o inicio do mandato, mesmo quando se passou 

por um momento difícil em saúde, mas formou-se uma comissão, passando o dia em reunião 

discutindo a respeito da saúde, se empenharam e apoiaram e continuarão apoiando o cidadão 

placaense. Registrou repúdio a algumas situações que vem acontecendo neste município, 

conforme foi procurado por várias pessoas, de vídeos expondo a vida de cidadãos deste município, 

acreditando que esta Casa deve tomar conhecimento por ser uma casa de leis, ressaltando está 

com o seu nome compondo a comissão de Constituição e Justiça, repudiando qualquer situação 

que exponha a vida dos cidadãos, pedindo que esta Casa tome uma atitude, tendo o Delegado de 

Polícia feito um vídeo se manifestando a respeito, precisando haver uma investigação seriamente. 

Pediu o apoio dos Senhores Vereadores a respeito, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador 

José Maria Alves da Silva (Zé Caruaru), quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Referente a comissão criada nesta Casa para acompanhamento das ações de combate ao COVID-

19 reforçou ter sido realizado reunião com a participação da prefeita municipal e secretário 

municipal de saúde, quando os mesmos relataram sobre a situação e os recursos, ficando acertado 

que dentro de quinze dias seria repassado relatório a referida comissão, a qual é composta pela 

Vereadora Edna-Presidente, José Maria-relator e Denilson-membro e a comissão aguarda o 

relatório. Falou que recebe muitos questionamentos das ações da secretaria, dos recursos que 

entra e seu destino, devendo dá resposta a população. Informou haver protocolado requerimento 

nesta casa requerendo a recuperação da vicinal Cinquenta e nove e ramais, precisando que esta 

casa aprove e que o serviço seja realizado, principalmente nos dez últimos quilômetros e ramais, 

destacando alguns ramais que estão mais prejudicados. Informou ainda que a pedido seu e do 

vereador Raimundo foi recuperado os pontos críticos dos primeiros dez quilômetros, agradecendo 

a secretaria pela atendimento, ressaltando está se fazendo planejamento juntamente com a 

secretaria para as demais ações. Informou que juntamente com o Vereador Capixaba (Diones 

Gomes) esteve na vicinal Macanã, constatando que a vicinal está intrafegável, não dando 

condições aos moradores para tirarem a produção. Disse que está com esse governo, em quem 

confia e tem presenciado as atitudes no sentido de resolver esses problemas estando confiante 

que aquela vicinal receberá imediatamente o atendimento do governo para sua recuperação, 

querendo muito em breve acompanhar os serviços naquela vicinal, dizendo da importância dos 

vereadores acompanharem esses serviços. Mencionou haver requerido, juntamente com a 

vereadora Edna o serviço de limpeza do bairro São Francisco e serviços de recuperação de 

algumas ruas que estão danificadas, dizendo da necessidade de se dar atenção àquele bairro, 

considerando já ter dificuldade com a iluminação pública e ruas estreitas, prejudicando ainda 

mais. Agradeceu as pessoas presentes, colocando-se a disposição da população do município, e 

agradeceu a oportunidade. O Senhor Presidente cumprimentou o amigo Diego Safadão, desejando 

boas vindas, assim como do filho da vereadora Edna. Falou vê o pronunciamento dos Vereadores 
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ficando feliz, pois ao menos oitenta por cento da população do município foi visitada nesses 

sessenta dias, dando um norte de que o povo está bem representado e passou a palavra ao 

Vereador Henrique Pereira da Silva Filho. Este na Tribuna cumprimentou a mesa diretora, 

Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou a alegria por está nesta Casa neste dia para falar sobre 

as batalhas dos vereadores em cada canto deste município. Disse ter solicitado a Senhora Prefeita 

a construção de um elevado e caixa d`água na Vila Novo Paraíso, considerando que  a comunidade 

está precisando, tendo em vista a situação que a atual se encontra, não permitindo o uso 

adequado e a comunidade precisa de água de qualidade. Outra solicitação foi para construção de 

uma área no posto de saúde da Vila, que é pequeno e dessa forma poderá acomodar melhor as 

pessoas que procuram atendimento naquele local, pedindo o apoio dos Senhores Vereadores no 

sentido de aprovar as solicitações que beneficiam a região que é tão carente, que precisa de 

apoio. Referiu sobre a Escola na Vila Novo Paraíso para a qual foi destinado recurso através do 

Partido dos Trabalhadores, pedindo a vereadora Edna Silva que verifique como está a situação, 

lembrando ter sido informado pela senhora Prefeita que o recurso já havia chegado, devendo 

verificar com o Secretário de Educação a respeito da compra de terreno que estava dependendo 

de documentação que na vila não tem, precisando urgentemente correr atrás dessa situação para 

que o recurso não volte e possa atender a comunidade do novo Paraíso, as famílias que tem filhos 

para estudar, precisando desse apoio, precisando lutar por isso, que é um desafio e os moradores 

precisam do apoio dos senhores vereadores. Informou ter solicitado ao Secretário a respeito da 

iluminação pública para aquela comunidade, tendo sido informado que já está sendo 

providenciada a compra de lâmpadas para substituição, agradecendo pelo apoio. Informou ainda 

que na vicinal do km 145 caiu uma ponte, conseguindo refazê-la com o apoio dos madeireiros, 

mencionando que a região irá precisar de recuperação de estradas vicinais, mas por enquanto está 

chovendo muito e os moradores estão se organizando, mas posteriormente irão precisar do apoio 

do Poder Executivo. Falou que está nesta Casa para fazer o seu papel, acreditando em Deus que 

nos quatro anos estarão fortes para lutar pelo município, e agradeceu a oportunidade. O Senhor 

Presidente cumprimentou os amigos João, Maria Eliene e Fernando e passou a palavra ao 

Vereador Orlando Messias de Souza. Este na tribuna manifestou gratidão por está participando 

nesta primeira Sessão Ordinária desta Casa para informar sobre os trabalhos prestados e fazer as 

cobranças necessárias, comum ao trabalho do vereador. Cumprimentou a população presente e 

senhores Vereadores. Ressaltou já ter sido falado sobre estradas vicinais, pontes, pinguelas, 

atoleiros, sendo de grande importância, referindo sobre os conflitos agrários no município, a 

respeito do que já mencionou em outra legislatura, dizendo que o assunto é tão polêmico que 

acaba por ficar exposto a situações futuras, mas eleito pelo povo para cuidar dos problemas do 

município, dentre estes, os problemas sociais do município, dizendo que essa situação é um 

problema social, que os vereadores tem que começar essa discussão, lembrando que o vereador 

Denilson falou sobre a documentação de terras, mencionando que na Vicinal Pulu tiveram 

prejuízos de vidas devido a conflitos agrários. Disse que não tem conhecimento, mas tem a 

responsabilidade de falar, que não estão nesta Casa para punir ninguém, pois não tem como 

trazer as vidas que foram ceifadas devido aos problemas agrários naquela vicinal, dizendo que o 

nosso município está igual a região de Pacajá, pois em pouco tempo cerca de seis vidas foram 

tiradas. Disse que abordar esse assunto é evitar que mais problemas aconteçam e para isso é 

preciso pedir a regularização fundiária da região, sem que ninguém tome prejuízos, e espera poder 

contar com esta Casa para que pacificamente comecem a trabalhar a situação para que as pessoas 
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que estão pleiteando um pedaço de terra tenha a vida para trabalhar, dizendo que se providências 

não forem tomadas daqui mais algum tempo não terão pessoas para serem donas daquelas terras, 

porque umas terão a vida ceifadas e outras irão embora com medo, dizendo não ter coragem de 

comprar uma propriedade naquela região, por medo, mas não significa que tem que se calar 

diante do problema, porque precisam falar, trazer à tona a situação e pedir ao INCRA as 

providencias para regularizar a situação da vicinal, e agradeceu. A seguir o Senhor presidente 

ressaltou que a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues reside distante, tendo chegado 

alguns minutos atrasada, concedendo-lhe a palavra. Esta, na tribuna cumprimentou Vereadores e 

as pessoas presentes que vieram acompanhar os trabalhos neste inicio de semana. Agradeceu a 

compreensão do presidente e vereadores por permitir que fizesse uso da palavra na tribuna e 

poder prestar contas dos trabalhos realizados no decorrer da semana. Ressaltou ser a primeira 

sessão ordinária na sessão legislativa, no entanto estão desde a primeira semana de dezembro, 

depois de eleitos visitando e recebendo as cobranças das comunidades, o que é gratificante. Falou 

que ao vê as postagens dos colegas vereadores fica feliz por vê que o município está bem 

representado e que o povo não escolheu em vão treze representantes para o município que tem 

buscado solução para os problemas. Referiu sobre vicinais as quais visitou, sendo Dez norte, Dez 

sul e final da Santa Rosa onde máquina iria realizar trabalho, porém quebrou, não realizando, 

ressaltando que a vicinal encontra-se intrafegável, devendo providenciar com urgência o serviço, 

pois o povo que ali reside necessita. Disse está sempre acompanhando os trabalhos do município, 

manifestando-se feliz por vê os colegas vereadores também realizando esse trabalho e feliz 

também porque a gestora municipal tem viajado incansavelmente buscando recursos, 

investimentos para o município, significando que todos estão empenhados em dá uma qualidade 

de vida melhor aos nossos munícipes, o que dá forças para a cada dia visitar, buscar, levar os 

problemas e arrumar a solução ou ao menos amenizar a situação, como acontece com as estradas 

vicinais no período do inverno para garantir a trafegabilidade, ressaltando ser grande a demanda, 

assim como a Vila Aparecida, onde gera pontos críticos que fica até intrafegável, recorrendo ao 

Secretario de Infraestrutura, dizendo que agora são treze vereadores e as máquinas não são 

suficientes para atender toda a demanda trazida por todos os vereadores, mas continua cobrando 

e insistindo porque precisa dá trafegabilidade e uma vida melhor para o nosso povo. Referiu, 

conforme já mencionado pelo vereador Mazinho dos crimes da internet, louvando a atitude do Dr. 

Djalma pela publicação de vídeo falando a respeito desse crime. Disse que procura ajudar a 

resolver problemas referente a estradas vicinais, mas também é procurada quando acontece esses 

fatos horríveis, repudiante, nos meios de comunicação, nas redes sociais, de vídeos com os 

chamados “cornos de Placas”, e “as marmitas de Placas” entre outros, e tem pessoas conhecidas 

que nem sabe que sua imagem está sendo exposta dessa maneira, ressaltando que inclusive 

funcionários desta Casa tiveram suas imagens expostas nas redes sociais, dizendo ser ruim e 

angustiante está acompanhando esses fatos, parabenizando o Dr. Djalma pela atitude, pedindo as 

pessoas que tiveram suas imagens expostas que registrem BO, porque é possível chegar a origem 

dessa história, dizendo que os meios sociais são excelentes, mas também podem detonar com a 

imagem de pessoas, sendo necessário tomar providências urgentes, mencionando que no período 

da campanha fizeram uma montagem com um vídeo seu com uma música meio que satânica, 

levando na esportiva, mesmo tendo descoberto a origem, mas há pessoas “sem noção” que 

compartilham algo sem saber o que está compartilhando e esses também tornam-se criminosos 

por está compartilhando algo que não sabe de onde veio, devendo ser chamado a atenção dessas 
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pessoas para que saibam o que podem compartilhar nas redes sociais. Ratificou a necessidade das 

pessoas que tiveram sua imagem prejudicada de se fazer um BO para que possa chegar aos 

responsáveis para que as “pessoas sem noção” não compartilhem algo que não sabem sua origem. 

Desejou uma excelente semana de trabalho a todos, estando a disposição para ajudar a solucionar 

os problemas do município, pois foram colocados nesta casa para representar o povo do 

município, que muitas vezes precisa apenas de trafegabilidade, e agradeceu a oportunidade. Após, 

o Senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Henrique Pereira, o qual pediu que seja 

realizada a coleta de lixo na comunidade Novo Paraíso, que está sem coleta há alguns meses e a 

comunidade está precisando desse apoio. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos 

Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes e agradeceu a Deus pela 

oportunidade de está em mais uma sessão. Ressaltou ser a primeira sessão ordinária, mas os 

trabalhos vêm acontecendo desde o primeiro dia de mandato. Referiu a respeito da regularização 

fundiária no município, conforme já mencionado por outros vereadores, mencionando ter 

participado de reunião em Altamira, juntamente com outros vereadores e secretário de 

Infraestrutura, representando o governo, cujo objetivo foi reunir todos os prefeitos dos municípios 

atingidos pelas reservas Cachoeira Seca e Paquiçamba. Falou que são muitos questionados a 

respeito da linha vermelha no município, de famílias que ali residem há muito tempo e estão 

sendo prejudicadas, mencionando que esteve presente a procuradoria da república e 

representantes do governo de cada município dessas áreas, destacando a situação do município 

de Uruará, que está com a economia prejudicada em quarenta por cento devido a essa área. Disse 

que retornando dessa reunião pararam em Uruará com comissão que faz parte dessa área naquele 

município, tendo sido sugerido que fosse feito nos municípios audiência pública para que a 

população pudesse está mais perto, assim como para que as lideranças, os poderes tenham 

posicionamento diante da situação que tem atingido os municípios da região. Falou que trata-se 

não só de regularizar a situação dessas pessoas que residem nessa área, mas da situação 

complicada, no que diz respeito a regularização de terras no município. Pediu o apoio dos 

senhores vereadores para que continuem fazendo o trabalho nessas áreas, ajudando na economia 

de nosso município. A respeito dos trabalhos em vicinais falou que já vem acontecendo há algum 

tempo, como na 235 norte, onde esteve juntamente com os Vereadores Denilson e Diones, 

ajudando a resolver e a cobrar a solução de alguns problemas. Agradeceu a colaboração da 

Prefeita Municipal e do Secretário de Infraestrutura. Registrou ter visitado a vicinal do km 240 

Norte, para a qual tem requerimentos que serão apresentados. Esteve ainda na Vicinal Sessenta. 

Falou que são treze vereadores, cada qual com sua demanda e o município está sendo 

representado por cada liderança que compõe esta Casa. Disse ter sido procurado por pessoas 

quanto a situação que vem acontecendo em redes sociais no município (vídeos difamatório), 

tendo conversado com alguns vereadores, dizendo que o que podem fazer é ajudar nas cobranças 

para que a justiça chegue aos responsáveis. Ressaltou a demanda ser grande e o tempo na tribuna 

limitado, mas fazem as cobranças no sentido de que o governo municipal possa resolver a 

problemática. Mencionou que desde o governo anterior sempre cobrou pela melhoria na 

iluminação pública, tendo sido resolvido parcialmente, mas espera que as melhorias continuem 

para que toda a cidade tenha uma boa iluminação. Agradeceu aos colegas de trabalho, esperando 

continuar trabalhando nessa união para que possa continuar resolvendo os problemas do 

município. Agradeceu a população presente, e a oportunidade. Após o Senhor Presidente, antes 

de conceder a próxima oportunidade apresentou as assessoras legislativas dos Gabinetes, as 



22 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 1ª Sessão Ordinária de 2021. 
 

quais, na ausência dos vereadores estarão atendendo algumas demandas da população, sendo: 

Geice, assessora do gabinete da Vereadora Edna e dos Vereadores José Maria e Diones; 

Francilene, assessora do gabinete da Vereadora Raimunda e os vereadores Orlando e Evaldo; 

Eliete, assessora do gabinete dos vereadores Raimundo, Denilson e Peteca(Elenilson); e Layane, 

assessora do gabinete dos Vereadores Henrique, Mazinho (Gilmar) e Werles, estando a disposição 

todos os dias da semana. Apresentou ainda o Senhor Beto Dantas, que está responsável pelo 

portal, a Dra. Mara, a Secretária de Controle Interno, Sra. Marcia, Diretora e Tesoureira, o Sr. 

Sidney (Grilo), responsável pelo sistema de som, Sr. Francisco, motorista e Jeda (Jedaias), um dos 

agentes de Segurança. Disse que sempre pregou que seriamos uma família nesta Casa e irão 

colocar em prática tal situação, um ajudando o outro e terá certeza que o trabalho terá sucesso, 

fazendo um trabalho diferenciado nessa legislatura e no seu mandato, e passou a palavra ao 

Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Este, na tribuna cumprimentou vereadores e pessoas 

presentes. Referiu, como já colocado por outros vereadores, a respeito de imagens envolvendo 

crianças e adolescente, a respeito do que, em conversa com o conselheiro tutelar Fernando, foi 

informado que já está sendo tomado providencias junto ao Ministério Público, ressaltando que 

imagens de crianças e adolescentes foram expostas e o MP leva muito a sério a situação, 

ressaltando ter vídeos com pessoas adultas, de forma escandalosa, repudiando a atitude, 

esperando que os responsáveis sejam punidos e que as autoridades tomem as providencias o mais 

rápido possível. Registrou ter recebido pela manhã moradores da Vicinal Pajoba, vicinal que foi 

recuperada em 2020, porém não foi colocado piçarra nas ladeiras e o povo está cobrando por esse 

serviço, pois com as chuvas desse período a situação fica difícil, informando já ter cobrado do 

Secretário de Infraestrutura, Sr. Gilson, que colocou-se a disposição para logo providenciar o 

atendimento, reiterando o pedido. Mencionou ter estado no decorrer da semana na vicinal 

Cinquenta e oito, onde o vereador Denilson também esteve, onde duas ladeiras foram 

recuperadas, agradecendo o Secretário Gilson por ter enviado a máquina para fazer o serviço de 

imediato. Mencionou, como já falado pelo vereador Peteca (Elenilson) que máquina está 

trabalhando na Vicinal Cinquenta e sete, agradecendo a Prefeita Municipal e Secretário de 

Infraestrutura, tendo ciência que no decorrer do inverno o trabalho é um pouco lento devido as 

chuvas, mas está sendo feito. Mencionou ter estado na secretaria de educação, sendo informado 

pelo secretário que as aulas remotas irão começar, parabenizando toda equipe da educação que 

está à frente desse trabalho, pois é preciso que os alunos voltem a estudar. Mencionou ainda ter 

estado com a Secretária de Assistência Social, cujos trabalhos desta secretaria está retornando 

com todas as precauções, parabenizando a equipe da assistência. A respeito de Sessão itinerante, 

ressaltou a importância, pois irão até as comunidades, dá oportunidade a população para que 

possam participar das sessões, manifestando-se favorável a essa proposta. Desejou um bom dia a 

todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir o Senhor Presidente, Vereador Marcione Rocha 

Ribeiro passou a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, quando cumprimentou vereadores 

e pessoas presentes. Falou que assim como os demais, usa a tribuna para fazer a prestação de 

contas semanal, ressaltando que alguns vereadores andaram por todo o município e quem ganha 

com isso é o povo. Referiu sobre as várias pautas apresentadas pelos vereadores, dentre estas, 

publicações que vão de encontro a integridade e a moral de várias pessoas e famílias do 

município, mencionando ter estado juntamente com a Vereadora Edna e o Conselheiro Tutelar na 

delegacia, em reunião com o Delegado, acompanhados de várias mães que se sentiram ofendidas 

com o que está acontecendo, mencionando que o pedido ao Delegado foi que registrasse o 
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quanto de BO fosse possível, tendo este garantido que estaria tomando as providências a respeito. 

Disse que esta Casa irá convidar as polícias Militar e Civil para discutir, não só essa pauta, mas para 

tratar de forma geral a respeito da segurança pública no município. Mencionou ter estado na 

vicinal 240 sul onde está sendo feito trabalhos paliativos, onde o vereador Denilson também 

esteve e onde ambos têm propriedade, dizendo que o serviço está ficando bom, precisando 

colocar piçarra em algumas ladeiras, mas acreditando que essa ação será feita pela secretaria de 

infraestrutura. Registrou ter estado nas vicinais do Arrependido, no lama, na Cinquenta e oito, 

onde duas ladeiras foram recuperadas, no Duzentos e trinta e cinco sul com o vice-presidente 

desta Casa, e no decorrer da semana esteve na Câmara Municipal quase todos os dias. 

Parabenizou a equipe da vigilância sanitária que está nas ruas da cidade fazendo barreiras de 

conscientização à população, sendo uma ação importante por parte da secretaria de saúde. 

Mencionou ter estado em reunião com a prefeita municipal, agradecendo por atendê-lo mesmo 

no domingo, quando informou que estaria na presente data viajando para Belém, onde tem 

reunião com os prefeitos que representam o PDRS-X e governador do Estado, tratando de pautas 

futuras para a região dos municípios que compõe o PDRS-X. Disse que a Prefeita está em busca de 

melhorias para o município e sempre em contato com esta Casa, desejando que esse bom diálogo 

possa permanecer entre esses poderes e que seja construído com todos os edis desta Casa. 

Informou que nesta quarta-feira terão reunião com o gerente regional do SICREDI, convidando 

todos vereadores para participar. Parabenizou o Vereador José Maria que aniversariou na última 

quinta-feira. Ressaltou está se iniciando mais um mês de trabalho, desejando êxito a todos, que 

continuemos a andar no município e a conversar com nosso povo. Falou que as ações da 

infraestrutura estão chegando em um tempo rápido nas comunidades, acreditando que poucas 

vicinais estão intrafegáveis e isso tem se dado pelas cobranças dos vereadores e demandas que 

tem levado às secretarias e o secretário tem atendido dentro das possibilidades, acreditando que 

com bom dialogo as coisas vão acontecer. Desejou a todos excelente semana e agradeceu a 

oportunidade. Após passou a Ordem do dia. O Senhor Presidente apresentou as indicações das 

Comissões Permanentes para o biênio 2021-2022, sendo: 1ª Executiva: Presidente: MDB-

Marcione Rocha Ribeiro, Relator: PSDB-Raimundo Ribeiro da Silva e Membro: DEM-Werles Santos 

Silv e PSC (Henrique Pereira da Silva Filho); 2ª Constituição e Justiça: Presidente: PT-Edna Silva 

Santos, relator: MDB- José Maria Alves da Silva e membro: DEM-Gilmar Freitas da Silva; 3ª 

Economia, Finanças e Orçamento: Presidente: MDB-Diones Gomes Dias, Relator: PSDB-Raimundo 

Ribeiro da Silva, e Membro: PSDB-Elenilson dos Santos Pessoa; 4ª Educação, Saúde e Redação 

Final: Presidente: MDB-Raimunda Nascimento Rodrigues, Relator: PT-Edna Silva Santos e 

Membro: PSC- Henrique Pereira da Silva Filho; 5ª Terra, Obras e Patrimônio: Presidente: PSDB- 

Elenilson dos Santos Pessoa, Relator: PSDB- Denilson Rodrigues Amorim e Membro: MDB- Evaldo 

Lima Machado; 6ª Meio Ambiente e Turismo: Presidente: SD- Werles Santos Silva, Relator: MDB-

Diones Gomes Dias e Membro: MDB- Evaldo Lima Machado. Informou que as comissões foram 

divididas dentro das proporções partidárias como determina o Regimento Interno e colocou em 

apreciação a proposição das Comissões Permanentes para o biênio 2021-2022. O Vereador 

Denilson questionou a respeito dos critérios utilizados para indicação dos Vereadores a funções 

nas comissões, destacando casos em que tem dois vereadores do mesmo partido ocupam a 

mesma comissão, dizendo que anteriormente os vereadores eram indicados as comissões e entre 

si escolhiam presidente e relator, ressaltando não saber se os vereadores estão de acordo, se foi 

reunido com todos, considerando que esteve viajando. O Senhor Presidente informou que as 



24 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 1ª Sessão Ordinária de 2021. 
 

comissões foram organizadas comtemplando todos os partidos e o MDB por conter a maior 

bancada houve o maior número de vereadores na composição, ressaltando que todos os partidos 

estão contemplados entre presidência e relatoria de forma proporcional aos partidos que compõe 

a casa, colocando em votação a indicação das Comissões Permanentes para o biênio 2021-2022, 

conforme apresentadas, sendo aprovadas à unanimidade dos presentes. Após o Senhor 

Presidente informou haver está na pauta os seguintes requerimentos: Requerimento nº 001/2021, 

de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues que requer a Prefeita Municipal e 

ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para o mais breve possível a recuperação 

da estrada vicinal Macanã, neste município; Requerimento nº 003/2021, de proposição do 

Vereador Diones Gomes Dias, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal 235 sul, neste município; Requerimento 

nº 004/2021, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal 

e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação das ruas do Bairro 

Boa Esperança, nesta cidade; Requerimento nº 005/2021, de proposição do Vereador Marcione 

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

providencias para a recuperação da vicinal 240 sul, neste município; Requerimento nº 008/2021, 

de proposição do Vereador Diones Gomes Dias, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para construção de ponte e aterramento das 

proximidades, na vicinal do Pulu, neste município; Requerimento nº 012/2021, de proposição do 

Vereador Gilmar Freitas da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a construção de uma quadra na Vila Bela Vista, km 221, neste 

município; Requerimento nº 013/2021, de proposição do Vereador Gilmar Freitas da Silva, que 

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

recuperação da estrada Vicinal São Paulo, neste município; Requerimento nº 015/2021, de 

proposição da Vereadora Edna Silva Santos e do Vereador Elenilson dos Santos Pessoa, que requer 

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

da Vicinal Nonato, neste município; Requerimento nº 016/2021, de proposição do Vereador 

Elenilson dos Santos Pessoa, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para recuperação e realização de tapa buracos em ladeiras na Vicinal 

Mirasselva, neste município; Requerimento nº 017/2021, de proposição Vereador José Maria 

Alves da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a recuperação da estrada e empiçarramento das ladeirase ramais da vicinal 59 

(cinquenta e nove), neste município; Requerimento nº 018/2021, de proposição Vereador José 

Maria Alves da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a recuperação de bueiro a cerca de 600 metros da faixa, na vicinal 59 (cinquenta 

e nove), neste município; Requerimento nº 020/2021, de proposição Vereador Werles Santos 

Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias 

para a recuperação e o rebaixamento e de algumas ladeiras na vicinal do km 240 norte, 

continuação da mesma Vicinal que dá trafegabilidade a comunidade água boa e aos demais 

moradores; Requerimento nº 021/2021, de proposição Vereador Werles Santos Silva, que requer 

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

estradas, ramais e pontes na vicinal 235 norte; Requerimento nº 023/2021, de proposição do 

Vereador Henrique Pereira da Silva Filho, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de infraestrutura providências para a construção de elevado e caixa d’água na Vila Novo 
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Paraíso, neste município; Requerimento nº 024/2021, de proposição do Vereador Henrique 

Pereira da Silva Filho, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de infraestrutura 

providências para a construção de uma área no postinho de saúde, da Vila Novo Paraíso, neste 

município, e determinou encaminhamento a Comissão de Constituição e justiça para análise e 

parecer. Informou que há outros requerimentos protocolados, mas devido a quantidade, colocou 

na pauta o número máximo de dois por vereador e os demais serão apresentados nas sessões 

seguintes, e após, 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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