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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SESSÃO LEGISLATIVA NO ANO DE 2022, DA 

SÉTIMA LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS-PA. Aos vinte e seis dias do mês 

de agosto do ano de dois mil e vinte dois, 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, reuniu-se a Câmara Municipal para tratar de demais assuntos do interesse do 

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

Presidente, Vereador Werles Santos Silva-União Brasil - Vice Presidente em exercício e 

Vereador Henrique Pereira da Silva Filho-PSC – Primeiro Secretário em exercício. Presentes as 

vereadoras Érica Cristina Alves de Jesus-MDB e Edna Silva Santos-PT e os Vereadores Denilson 

Rodrigues Amorim-PSDB, Diones Gomes Dias-MDB,  Evaldo Lima Machado-MDB e Gilmar 

Freitas da Silva-União Brasil. Às dez horas e dezesseis minutos o Presidente declarou aberta a 

sessão, agradecendo todos presentes e a Deus pela oportunidade de mais um dia nessa casa 

juntamente com os demais. Apresentou a pauta para a sessão, constituída de projetos de lei 

para apresentação e encaminhamento para comissões permanentes, sendo: Projeto de Lei nº 

318/2022, que “Dispõe sobre a nomeação da creche pública Municipal localizada na Rodovia 

transamazônica, s/n, na Vila Aparecida Lote Dez com o nome de Yasmin Ferreira e dá outras 

providências” e Projeto de Lei nº 319/2022, que “Dispõe sobre a afetação e nomeação de bem 

público municipal localizado na Rodovia Transamazônica, BR 230 (Faixa) à 1,5 km do centro 

urbano, sentido município de Uruará, zona rural, Placas/Pa e dá outras providências”, 

determinando encaminhamento; requerimento para apresentação e encaminhamento para 

CCJ, nº 049/2022, de proposição do Vereador Henrique Pereira da Silva Filho, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, no sentido de que tomem 

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

Paraíso neste Município; e requerimentos para votação, sendo nº 047/2022, de Henrique 

Pereira da Silva Filho, que requer a Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de educação 

providências para a construção da Escola km 157, neste município, e nº 048/2022, de 

proposição do Vereador Henrique Pereira da Silva Filho, que requer a Prefeita municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessária para a construção do Vestiário 

do Campo do Novo Paraiso, neste Município. Prosseguindo agradeceu pela presença do 

Assessor Jurídico desta Casa, Dr. Felix, Assessor Jurídico da PMP, Dr. Rodolfo, Marizerte Cortez 

e outros. Registrou a presença da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues-MDB. Realizou 

inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a a Vereadora Érica Cristina Alves de 

Jesus, que em tribuna cumprimentou o Senhor Presidente, moradores do bairro São Francisco, 

Assessores Jurídicos e demais pessoas presentes, falando da satisfação por vê a casa cheia. 

Mencionou haver trazido uma boa notícia para os moradores do Bairro São Francisco a quem 

dirigiu seu pronunciamento. Ressaltou ser do conhecimento de todos que o Bairro São 

Francisco precisa de regulamentação, já que nasceu de uma invasão, de modo que muitos 

benefícios públicos deixam de ser aplicados devido a essa situação, a respeito do que disse 

que juntamente com o vereador José Maria procurou a Prefeita para saber em que pé estava a 

situação do bairro e cobrar providencias, sendo informados que está se empenhando ao 

máximo para poder regularizar aquela área, que já está em contado com o atual proprietário 

da área e que em breve todos os moradores conseguirão regularizar seus terrenos e casas e 
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que esse processo já começou, pois até então o bairro era considerado área rural, mas agora 

já se encontra como área urbana e os documentos já estão no cartório de registro de imóveis 

podendo dar continuidade ao processo de regularização. Falou que o primeiro passo foi dado 

e a gestão vem se empenhando para o quanto antes finalizar todo processo e deixar a situação 

do bairro em dias, dizendo que como vereadora ajudará no que for preciso para que cada 

morador tenha o documento de seu terreno o quanto antes. Sabe que existem muitas 

dificuldades, mas com o empenho da Prefeita logo será resolvido. Agradeceu os moradores do 

bairro, presentes. Informou que no mês de setembro haverá desfile de sete de setembro, 

agradecendo a Secretária de Educação pelo empenho. Agradeceu ainda a Secretaria de 

Infraestrutura pelo empenho no trabalho nas estradas vicinais, informando que logo entrará 

na vicinal 240 sul, tão logo saia da vicinal 235. Agradeceu mais a Assistência Social pelo 

trabalho desenvolvido e a Prefeita Municipal que tem feito muito pelo município e fará muito 

mais. Desejou um excelente final de semana deixando seu abraço, e agradeceu a 

oportunidade. A seguir o Senhor Presidente cumprimentou pessoas presentes, destacando a 

presença de moradores do Bairro São Francisco.  Falou sobre a importância da regularização 

do Bairro São Francisco para que os moradores possam receber o documento de seus terrenos 

e o bairro possa receber investimentos do poder público, obras estruturantes, dizendo que 

quando isso acontece há uma valorização. Parabenizou a pessoa do Senhor Valdir e moradores 

do bairro pela conquista, uma luta de anos, esperando que em breve aconteça a doação para 

a prefeitura, a qual passará a titular os terrenos para que os moradores de fato tenham direito 

sobre seus terrenos e possam cobrar por serviços públicos, sendo que alguns já existem, mas 

precisa receber mais investimentos e os órgãos públicos estejam mais próximos, mencionando 

ser o bairro São Francisco o que tem melhor estrutura e é o maior de todos os bairros do 

município, precisando de uma atenção especial. Cumprimentou a ACS e passou a palavra ao 

Vereador Gilmar Freitas da Silva (Mazinho) que em tribuna cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes nesta sessão, falando da satisfação pela presença dos moradores do Bairro 

São Francisco, agradecendo a vereadora pelas informações e dizendo da alegria pela 

legalização do bairro, que ajudou a desbravar e onde hoje residem varias famílias e isso trás 

alegria em saber que esta gestão municipal trará grande avanço para o bairro, assim como em 

todo município. Referiu sobre o período eleitoral, quando todos os eleitores terão a liberdade 

de expressar quem são seus candidatos, ressaltando que devem trabalhar com aqueles 

candidatos que irão dar continuidade ao crescimento do município. À gestão municipal que 

tem avançado na cidade, tem seu apoio para ajudar a continuar crescendo cada vez mais, 

trazendo boas informações e desenvolvimento, tanto na zona urbana, como na rural. Disse 

que demanda sempre existirá e o vereador, assim como o Poder Executivo terá seu papel em 

trazer melhorias para o cidadão placaense. Declarou seu apoio ao Deputado Eraldo Pimenta, 

acreditando que continuará contribuindo com o município, bem como ao Governador Helder e 

ao Priante que tem contribuído com maquinários, emendas para a Saúde e educação. Referiu 

sobre visita a vicinal do São Paulo, onde está se organizando para dar início ao trabalho de 

recuperação e construção de pontes naquela vicinal, tendo a empresa concluído trabalho de 

mais de trezentos metros de pontes na vicinal 60 e em breve iniciará os trabalhos na vicinal do 

São Paulo e assim continuar apoiando quem os apoia, levando e trazendo melhorias para este 
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município, e agradeceu. A seguir o Vereador Werles Santos Silva em tribuna cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença de moradores do Bairro São 

Francisco, os quais estão a procura de legalização. Agradeceu a DEUS pela oportunidade de 

está presentes nessa sexta feira em mais um dia de trabalho, desejando que estejam sempre 

com saúde, dispostos a lutar pelo desenvolvimento do município. Registrou ter visitado vários 

lugares desse município no decorrer da semana, como as obras do asfalto no lado Sul da 

cidade, o estádio de futebol no Bairro Alto Pará, destacando ser um requerimento de sua 

autoria, na Vicinal 240 Norte e Vicinal 235 Norte acompanhando os trabalhos, sendo um 

requerimento de sua autoria e na Vicinal Sessenta, de onde recebe muitas cobranças, assim 

com as demais vicinais que precisam ser recuperadas, considerando que o município de Placas 

cerca de setenta por cento é agrícola, dando sustentabilidade para o desenvolvimento do 

município sendo importante os agricultores terem boas estradas para que assim possam 

escoar seus produtos. Referiu ter estado, juntamente com a Vereadora Edna no bairro São 

Francisco, maior bairro desta cidade, participando de duas reuniões e outra ocorreu nesta 

Casa. Falou que na reunião foi escolhida uma comissão de frente para os encaminhamentos, 

falando da importância da noticia dada pela Vereadora Erica. Mencionou que após visita ao 

bairro fez oficio ao Deputado Ilton Aguiar solicitando um sistema de abastecimento de água, 

porém o bairro não estava apto a receber esse cadastro por conta de não está regularizado, 

sendo considerado invasão, mas conseguiu um terreno doado para construção do sistema, 

sendo cadastrado e o poço já está perfurado, faltando a empresa construir o elevado, 

torcendo para que seja concluído e possa beneficiar com água de qualidade. Agradeceu o 

Deputado Celso Sabino pela emenda de quinhentos mil reais ao Fundo Municipal de Saúde 

para compra de duas ambulâncias, Deputado esse que trás benefícios para este munícipio, 

dizendo que onde tem investimentos tem desenvolvimento. Falou que assim como este, 

outros deputados também tem feito investimentos nesse munícipio. Disse acreditar que os 

moradores do bairro sempre aguardaram uma resposta e que o dever do vereador é está 

fiscalizando, buscando e cobrando junto com a população. Falou que sempre estará a 

disposição. Disse que o povo que os elegeu sempre serão fiscais de cada um dessa casa. 

Convidou todos para que sempre venham prestigiar as sessões. Desejou um excelente final de 

semana a todos, e agradeceu a oportunidade. Em seguida passou o Senhor Presidente, 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro a presidência ao vice-presidente em exercício e fez uso da 

tribuna, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Disse que não deixaria de 

fazer uso da tribuna quando se trata de um tema tão importante que é a regularização de um 

bairro urbano, dentro da cidade, pois isso é desenvolvimento, sendo importante regularizar 

para que as pessoas fiquem despreocupadas e sabendo que estão em suas propriedades é 

uma conquista muito importante, não sendo uma conquista do poder público, do Executivo 

Municipal, dos vereadores, mas sim uma conquista e luta das pessoas que ali residem. Falou 

que é preciso conhecer a historia daquele bairro e de onde tudo começou, citando que o Sr. 

Quincas, presente nesta sessão, foi um dos primeiros a ter uma casa naquele local construída 

com taboas de refugo de jatobá, o que pode ser confirmado por pessoas presentes a essa 

sessão. Falou que nesse momento começou a história de alguém que sonhava e acreditava no 

município, mas que precisava de um local para construção de uma casa, para criar seus filhos, 
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dar educação e ajudar o município a se desenvolver, pois o grande protagonista do 

crescimento de um município é a expansão dos bairros, mencionando que no início um 

terreno naquela localidade se trocava por um saco de arroz ou um saco de milho e começava a 

construção de mais uma casa, onde nem rua tinha, apenas um caminho para passar a pé, onde 

não tinha energia e os que tinham mais condições puxava um gato e um doava água gelada 

para o outro e assim iniciou-se a historia daquele bairro. Falou aos que estão na vida pública, 

que conhecem a história desse bairro, não podem esquecer onde tudo começou, com muita 

luta e muito desafio, enquanto moradores ouviam que “hoje está construindo a casa, mas 

amanhã podem derrubar tudo” por determinação da justiça, mas muitos que estão presentes 

continuaram e construíram, pois acreditam no município e no seu potencial. Mencionou que 

no mandato do então Prefeito Santo Pereira começou a expansão de rede elétrica no bairro 

São Francisco e partir disso muitas pessoas começaram a acreditar que estavam no lugar 

certo, que poderiam construir um lar e criar seus filhos com educação, período que também 

foi construída uma escola naquele Bairro, mesmo sabendo que não era regularizado, pois 

queria  a melhoria  e a qualidade de vida das pessoas que ali residiam, quando era área rural. 

Disse ter acompanhado toda essa trajetória e viu muitas construções se erguendo e as ruas 

crescendo e novas casas sendo construídas. Mencionou que no governo do Sr. Leonir Hermes 

expandiu-se a rede elétrica e lâmpadas foram colocadas nos postes. Disse que quando ainda 

era chefe de gabinete veio o cadastramento no ano de 2014 para a construção de quatro 

postos de saúde no município e um foi destinado para o bairro São Francisco e sendo iniciado 

nessa gestão e concluído no governo da Prefeita Raquel Possimoser, que colocou médico e 

profissionais qualificados para atender. Disse que o bairro tem potencial para crescer muito 

mais e precisa receber outras obras estruturais e precisa ser visto com outros olhos, esquecer 

esse negócio de invasão, pois é bairro São Francisco e precisamos ter o cuidado de está 

assistindo para que o mais breve possível tenha em mãos a documentação dos terrenos e 

possam de fato dizer que é proprietário e que essa casa de leis será parceira para que esse 

sonho seja concretizado e isso irá acontecer quando o setor de terras começar e emissão dos 

títulos definitivos de cada área e estarão ajudando para que isso se torne possível, pois 

estarão presentes no futuro desse município e ainda irão contribuir na melhoria da qualidade 

de vida dos que residem naquela localidade e transformar o Bairro São Francisco em um lugar 

prazeroso para se viver, onde os filhos tenham qualidade de vida e possam ter acesso ao 

asfalto. Falou que a qualidade de vida, o investimento, as coisas que achamos tão difícil, como 

o asfalto, e quando vê já está acontecendo e muitas famílias sendo contempladas e felizes, de 

modo que basta o desejo e a vontade de se fazer. Disse reconhecer o esforço e o trabalho da 

Prefeita Raquel para melhorar a qualidade de vida, o que é um obrigação de todo servidor 

público quando eleito, fazer o que tem que ser feito para melhoria da qualidade de vida, pois 

se isso não acontece o município não desenvolve e não cresce e a Prefeita Raquel está dando 

uma grande parcela de contribuição no desenvolvimento do município, porém observou que a 

vida do município não se encerra em 2024, ela continua e os vereadores como servidores 

públicos precisam trabalhar para continuar contribuindo, dizendo que escolheu a vida pública, 

servir o povo, cobrar  e fazer parte da vida do município e que pretende continuar por muitos 

e muitos anos, pois foi uma missão dada e confiada. Falou que cada um foi escolhido para sua 
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área, várias profissões e na política precisa-se de alguém que realmente se importe com o 

bem estar e a vida do povo que mora nesse município e que ama seu local. Disse que se criou 

aqui e sabe toda historia, conquista e dificuldade desse município, que muitos passaram, 

destacando pioneiros presentes que fez historia e ajudou a construir esse município, as novas 

gerações estão chegando e precisamos dar continuidade e andamento e desenvolvimento 

desse município, que particularmente tem um amor muito grande e orgulho de morar nessa 

terra, lugar maravilhoso de se viver, onde todo mundo se conhece, se respeita, mencionando 

que quando chega alguém estranho sabe que não é daqui, pois todos se criaram juntos e 

todos se conhecem, o que faz com que se dê importância ao lugar onde mora, é querer ver o 

bem estar de todos. Falou que quem chega em Placas hoje não sabe como alguns moradores 

fizeram para construir suas casas, mas quem é dessa terra, que nasceu e se criou aqui sabe 

muito bem a trajetória de cada um. Disse ser um grande apostador e acredita muito no 

potencial desse município. Parabenizou os moradores do bairro São Francisco pela luta e pela 

coragem e a determinação, dizendo que de mãos dadas iremos transformar aquele bairro em 

uma realidade de desenvolvimento e depois disso vem outros passos que serão dados. 

Desejou um excelente final e semana a todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir passou a 

Ordem do Dia, passando a apreciação de requerimentos. A vereadora Edna Silva Santos, 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, apresentou em tribuna parecer favorável 

pelo prosseguimento da tramitação dos requerimentos nº 047/2022  e nº 048/2022. Colocado 

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

dos presentes. Em seguida o Vereador Henrique Pereira da Silva Filho defendeu em tribuna o 

Requerimento nº 047/2022, que requer a Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de 

Educação providências para a construção da Escola km 157, neste município. Colocado em 

Discussão o requerimento. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade dos presentes. O Vereador Henrique Pereira defendeu ainda o Requerimento nº 

048/2022, que requer a Prefeita municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências necessária para a construção do vestiário do campo do Novo Paraiso, neste 

Município. Colocado em Discussão. O Vereador Werles manifestou-se favorável. Colocado em 

votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir o Senhor Presidente observando 

não haver nada mais a tratar desejou um excelente final de semana e um próxima 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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