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ATA DA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ABERTURA DOS TRABALHOS 

ORDINÁRIOS NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017. As dez horas e quinze minutos do dia vinte do 

mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 em Sessão Solene 

para abertura dos trabalhos ordinários na Sessão Legislativa de 2017. Constituída a Mesa Diretora 

pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues - Presidente, Vereador Werles Santos Silva - Vice-

Presidente e Denilson Rodrigues Amorim – Primeiro secretário.  Presentes os Vereadores Evaldo 

Lima Machado, José Ferreira de Carvalho, José Sandeney Marques Monteiro, Marcelo Wilton 

Rodrigues Leal, Marcione Rocha Ribeiro, Nelson Fetisch, Raimundo Ribeiro da Silva e Vilmar 

Ferreira da Silva. O Senhor Presidente ainda convidou para compor a Mesa nesta Sessão Solene a 

Prefeita Municipal – Sra. Leila Raquel Possimoser Brandão, Comandante da Unidade Integrada de 

Placas - Sargento PM Siqueira, Representando as igrejas evangélicas - Pr. Maurício (não está), 

Secretário Municipal de Infraestrurura – Sr. Orlando Messias de Souza e Secretário Municipal de 

Administração – Sr. Maxweel Rodrigues Brandão. Declarou aberta a Sessão, agradecendo a 

presença de todos.  Executou-se os Hinos Nacional e de Placas. Após o Senhor Presidente 

cumprimentou pessoas que chegaram depois da abertura da Sessão, destacando a presença da 

Secretária Municipal de Educação, do ex-Vereador Paulo Sousa e presidentes de partidos políticos 

e passou ao uso da palavra na Tribuna, concedendo-a ao Sargento PM Siqueira -  Comandante da 

Unidade Integrada de Placas. Na tribuna falou que recentemente assumiu o comando dessa 

unidade e da honra de está participando dessa solenidade, dizendo está disposto a honrar com as 

suas obrigações e está aqui para trabalhar por toda comunidade de Placas, e agradeceu a 

oportunidade. Após o Senhor Presidente enfatizou ser a segurança um problema sério em nossa 

região, colocando esta Casa a disposição para apoiar o trabalho da policia, agradeceu a presença 

do Secretário Municipal de Esportes – Sr. José dos Santos Oliveira (Índio) e passou a palavra ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura – Sr. Orlando Messias de Souza. Este na tribuna 

cumprimentou e agradeceu pelo convite, ressaltando ser essa a primeira Sessão desse mandato, 

tendo os Vereadores uma batalha árdua pela frente, cheia de desafios. Falou que hoje tem dois 

grandes desafios que são as estradas vicinais e os maquinários que receberam todos sucateados, 

tudo isso associado ao inverno que está rigoroso, ao desafio com relação ao transporte escolar, 

mas que irá trabalhar para junto com a administração, se não resolver, pelo menos amenizar os 

problemas, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi concedida a palavra ao Secretário Municipal 

de Administração – Sr. Maxweel Rodrigues Brandão. Na tribuna, cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Falou que nesse momento se inicia os trabalhos dessa Casa, com a qual estará 

trabalhando lado a lado para tentar solucionar os problemas desse município. Falou que a Prefeita 

com cinquenta e um dias de administração está organizando a Casa e se preparando para o grande 

desafio que é administrar o município. Colocou-se a disposição dos vereadores e de cada cidadão, 

dizendo que estarão juntos, Executivo e Legislativo procurando fazer o melhor para o povo e para 

nossa gente, informando que a partir de março, por determinação da Senhora Prefeita, se iniciará 

os trabalhos nos pontos mais críticos para garantir a trafegabilidade nesse momento quando se 

iniciam as aulas, ressaltando já ter sido feito levantamento pela Secretaria de obras 

(Infraestrutura) de todas vicinais, levantando os pontos críticos, tendo em vista que as aulas se 

iniciarão no próximo dia vinte e sete para que seja garantida a trafegabilidade nesse momento tão 

importante no inicio das aulas. Disse que outras ações virão, e agradeceu a oportunidade. Adiante 
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o Senhor Presidente agradeceu o secretário pelos esclarecimentos, quando sabem que o 

momento não é fácil, porém acredita que tem pessoas responsáveis para tirar o município dessa 

situação e fazer uma boa administração e franqueou a palavra aos Senhores Vereadores, 

passando-a ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro. Na tribuna, cumprimentou e agradeceu aos que 

tiraram um tempo para está acompanhando o inicio dos trabalhos nessa Casa de Leis, observando 

que duas sessões já foram realizadas neste ano, porém extraordinárias e hoje iniciando uma 

batalha, um trabalho que não é fácil, agradecendo o presidente do Partido dos Trabalhadores, a 

secretária Municipal de Educação e Secretária Adjunta e secretários de Infraestrutura e de 

Administração por terem honrado o convite dessa Casa, o que disse ser importante nesse 

processo que se inicia, dizendo ser grato a Deus por está iniciando os trabalhos nessa Casa, 

trabalhando dia após dia para que o cidadão placaense tenha dias melhores. Parabenizou o 

Executivo por algumas ações, parabenizando o Secretario de Infraestrutura pela coleta do lixo na 

cidade, devendo dizer o que está acontecendo, cobrando quando necessário, mas também 

elogiando quando as coisas estiverem acontecendo. Disse ter acompanhado juntamente com o 

Vereador Denilson o inicio de uma operação tapa-buraco na vicinal 240 (duzentos e quarenta), 

ressaltando ser importante, tendo em vista está se iniciando o ano letivo na cidade e na zona 

rural, devido ao processo licitatório, se iniciará na próxima semana. Agradeceu os Secretários de 

Saúde e de Educação e Chefe de Gabinete pelas vezes que esteve nessas secretarias e gabinete ter 

sido bem atendido. À Prefeita Municipal falou que o desafio é grande, esperando que essa Casa 

trabalhe em sintonia com o Legislativo para que o povo sinta o contentamento e veja que se 

elegeram para trabalhar pelo povo e que não vieram para essa Casa brincar de ser vereador, mas 

farão o papel que lhes compete e acredita que se essa Casa se empenhar fará um bom trabalho e 

que possam chegar ao final deste ano, não com todas as metas cumpridas, mas de modo que o 

povo de Placas se sinta tranquilo e veja que tem uma administração preocupada com o bem estar 

da comunidade, pois é o que buscam. Sabem que o momento não é fácil, quando o inverno está 

intenso e as vicinais estão em estado precário e sem condições de tráfego, mas com essa operação 

acredita que será possível o tráfego de veículos. Falou à Senhora Prefeita que seja acionada a 

defesa civil para que possam contribuir nesse momento que o município passa de um forte 

inverno, situação pela qual o município não passava há muito tempo. Falou que nessa Casa são 

“onze irmãos” e que possam trabalhar em sintonia e buscar o melhor para o povo de Placas. 

Colocou-se a disposição dos Secretários e da população para ajudar no que estiver ao seu alcance. 

Pediu a Deus que os guie e dê um ano de trabalho com êxito para que possam a cada dia levar o 

trabalho com seriedade e transparência, pois acredita que é isso que o povo espera do Legislativo, 

para que o povo possa acreditar nessa Casa e saber que tem onze representantes que estão 

representando bem a população placaense e com trabalho querem passar essa segurança para o 

povo de que existe um legislativo municipal preocupado com o bem estar do município. Deixou 

seu abraço e cumprimentos a todos os moradores das vicinais e demais pessoas presentes. Pediu 

as bênçãos de Deus e que possam conduzir com responsabilidade e compromisso, pois é o que o 

povo de Placas espera. Parabenizou a atitude da Senhora Prefeita por ter atendido ao convite 

dessa Casa e por está sempre atendendo a população na Prefeitura, demonstrando compromisso 

e responsabilidade com o cidadão placaense que merece o respeito de todos. E agradeceu. A 

seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Ressaltou está iniciando mais um ano de trabalho e que foram eleitos para 

prestar um serviço para o bem comum de todos, trabalhando e observando os princípios éticos e 
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morais, fazendo um bom trabalho para o bem comum do povo placaense. Parabenizou a prefeita 

pelos trabalhos que estão se iniciando, se desenvolvendo muito bem, como abertura de ruas no 

Bairro São Francisco que estava em situação crítica. Falou do compromisso que a Prefeita, os 

secretários e os Vereadores terão com a população. Agradeceu as pessoas que compareceram, 

quando está sendo iniciado esse trabalho, convidando a voltar mais vezes para acompanhar os 

trabalhos dessa Casa. Agradeceu os secretários presentes e a oportunidade. Adiante foi a tribuna 

o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou a todos os presentes. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade concedida de estar iniciando esse ano de trabalho legislativo. 

Cumprimentou os Senhores Vereadores e pessoas presentes. Falou que está se iniciando o 

trabalho da Câmara Municipal e com trabalho digno possam representar todas as pessoas que 

confiaram e a força que tem dado. Desejou sucesso a cada vereador, que possam fazer um 

excelente trabalho durante este ano, quando sabem que a situação do município não é fácil no 

que se refere a infraestrutura e a situação que se encontra a cidade hoje. Parabenizou, em nome 

da Secretária Municipal de Educação, todos os profissionais da educação pelas aulas que se 

iniciam nesta data, na zona urbana e na próxima segunda na zona rural, devido a problemas 

burocráticos, desejando sucesso a todos. Parabenizou, em nome do Secretário de Infraestrutura, o 

Chefe do Departamento de Limpeza Pública que está fazendo um excelente trabalho e por mais 

que a situação não esteja favorável para o município está tendo total apoio da Secretaria de 

Infraestrutura, dizendo que parabenizando esse departamento, automaticamente está 

parabenizando a Prefeita Municipal, agradecendo o responsável pelo Departamento, Sr. Alex. 

Falou que muitas pessoas veem o vereador como assistencialista, alguém que trabalha em prol da 

população, dizendo que o papel do Vereador é criar leis que propiciem o bem estar que venham 

ao encontro dos anseios da população e o fundamental, fiscalizar o recurso público do município, 

e o Executivo. Disse que a parceria que se inicia nesta data entre Executivo e Legislativo é de 

fundamental importância, dizendo que são vistos como pessoas que são assistentes sociais, não 

sendo esse o papel do vereador, mas criar leis que beneficiem a população e fiscalizar e é isso o 

que desejam. Desejou sucesso e felicidades a todos os secretários de governo, esperando que 

possam trabalhar juntos em prol da população. Agradeceu a todos que estão presentes a essa 

sessão solene e acredita que farão bom trabalho e honrarão a confiança. E agradeceu a 

oportunidade, desejando excelente dia a todos. Em seguida foi a tribuna o Vereador José Ferreira 

de Carvalho, quando cumprimentou Vereadores, Prefeita, Secretários e pessoas presentes, 

destacando a presença do presidente do Partido dos Trabalhadores e pessoas da Vila Novo 

Paraíso, desejando boas vindas. Agradeceu a Deus pelo inicio de trabalho, o qual está fazendo a 

abertura neste ano, esperando que Deus dê compreensão e sabedoria para que possam fazer um 

ano de trabalho produtivo. Agradeceu a Sra. Prefeita e secretariado pela presença e pelo 

atendimento que tem prestado aos alunos do Ensino Médio da comunidade do km 145 a 

Rurópolis, citando que estão pleiteando desde o ano passado transporte para os alunos e até o 

momento tem sido um problema sério, mas que está sendo resolvido, agradecendo a senhora 

Prefeita e a Secretária de Educação pela boa vontade, que tem dado um principio agradável a 

região, esperando que continue assim. Agradeceu ainda a equipe do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais que esteve na Comunidade Santa Efigênia, sendo o Presidente e dois secretários executivos, 

quando realizou plenária com relação a nova diretoria do Sindicato e outras situações, sendo 

principalmente para informar quanto a reforma da previdência, o que tem mexido muito com os 

agricultores, mencionando que o STR está fazendo plenárias em todas as regiões do município 
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informando a respeito. Citou ter estado na região quatro delegados sindicais, agradecendo a 

presença da direção do sindicato, que espera seja para ajudar os trabalhadores. Aproveitando a 

presença de secretários do governo solicitou providencias para colocar carro para transportar 

doze alunos que residem na Comunidade Cento e cinquenta e sete para a escola na Vila Novo 

Paraíso, mencionando que apenas uma caminhonete traçada poderá resolver o problema, tendo 

esses alunos perdido no ano anterior em virtude da vicinal está em situação difícil, porém no final 

do ano os moradores coletaram quatro mil reais e pagaram para patrolar a estrada vicinal, 

esperando que a Senhora Prefeita e Secretários tenham piedade daqueles alunos. Desejou que 

este ano seja proveitoso, desejando sorte a todos os colegas parlamentares, a Sra. Prefeita e toda 

sua equipe de governo. Desejou bom trabalho a todos, e agradeceu. Adiante o Senhor Presidente 

convidou o Pastor Mauricio para compor a Mesa e passou a palavra na tribuna ao Vereador 

Vilmar Ferreira da Silva. Este, cumprimentou a Mesa, Vereadores e pessoas presentes. Falou que 

estão iniciando os trabalhos nesta data para um mandato de quatro anos e acredita que o povo 

acreditou que chegariam nesse momento e foi com muito orgulho que depositaram o voto de 

confiança, estando portando para defender e fazer projetos que beneficiem a comunidade, a qual 

está carente de muitas coisas que precisam ser feitas. Falou que o município se encontra com 

dificuldade com relação a emprego, tendo em vista que as empresas diminuíram as vagas e as 

serrarias estão praticamente fechadas, de modo que devem buscar projetos que dê emprego 

nessa cidade para que possa desenvolvê-la, pois está muito parada, para que o município possa se 

desenvolver, assim como buscar projetos para melhorar as estradas vicinais e para isso devem 

estar unidos, assim como disse em sua campanha que estaria, agradecendo a cada vereador e se 

colocando a disposição para apoiá-los. Referiu sobre a saúde, a respeito do que vê em redes 

sociais que está precária, mas em nosso município tem sido elogiado nesse setor, pedindo que 

seja conservado isso e consertado algo que está errado, para que continue melhorando, devendo 

se unir para trazer mais desenvolvimento, mais educação, acreditando na atual secretária de 

educação, com a qual acredita que irá desenvolver, dizendo que a educação é tudo na nossa 

cidade. Agradeceu a polícia pelo trabalho que vem desenvolvendo, referindo-se a motos na 

estrada colocou-se a disposição para resolver essa situação para que o colono para vir na cidade 

resolver algo, precise vir em comboio com medo de ser assaltado, o que espera melhore com as 

estradas e que a polícia possa continuar fazendo seu trabalho, colocando-se a disposição para 

ajudar. Agradeceu a Senhora Prefeita pelo trabalho que vem realizando de limpeza da cidade e 

outros, mas que estão sendo pouco divulgados, dizendo que está sendo cobrado onde reside por 

falta de divulgação, pedindo que seja investido nesse setor para que o trabalho seja realizado e 

vereadores e a Prefeita ande mais tranquila em virtude dessa divulgação, pois até o momento não 

está sendo divulgado pelo tanto que está trabalhando. Desejou bom dia a todos, e agradeceu a 

oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou 

vereadores e a população presente, agradecendo. Falou de sua alegria de ser vereador nesse 

município, porém ressaltou não ser fácil, pois são muito cobrados, considerando haver trinta e seis 

estradas vicinais precisando colocar máquinas, mencionando já ter tido a felicidade de no Novo 

Paraíso, de onde no ano passado saia quatro horas da manhã para levar a sua filha até o 

transporte escolar de Rurópolis e agora o transporte escolar vai sair do quilômetro cento e 

quarenta e cinco até Rurópolis, levando quarenta e oito alunos para o Ensino Médio, falando da 

felicidade dos pais e alunos daquela região. Aos vereadores falou que devem trabalhar unidos 

para resolver o problema do município. Colocou-se a disposição da população para ajudar na 



23 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da Sessão Solene de Abertura da Sessão Legislativa de 2017. 

 

medida do possível, e agradeceu. Após foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch¸ quando 

cumprimentou os componentes da Mesa, Vereadores, Secretários Municipais e população 

presente. À Senhora Prefeita disse ter sido feliz na escolha dos secretários, agradecendo em nome 

da população, pois tem olhado o caráter, o desempenho em outras funções e acredita que a 

população espera muito dos secretários, assim como dos vereadores e da Prefeita Municipal. 

Falou que há cinco meses atrás estavam visitando os eleitores, quando fizeram algumas 

promessas e pessoas demonstrando confiança, acreditaram no trabalho desses vereadores, 

devendo juntar forças juntamente com o Executivo e dar o respaldo necessário aos que os 

apoiaram, garantindo que estarão reunidos, juntamente com a Prefeita Municipal para atender os 

anseios da população e se preciso, junto com a população cobrando. Falou que não será um 

governo só de alegria, como tem visto as dificuldades que tem aparecido devido as estradas 

vicinais, em virtude das chuvas. Espera que o governo possa fazer visitas aos travessões para 

verificar onde há maior necessidade e que convide os vereadores para acompanhar e apresentar 

propostas para resolver a situação. Referindo-se a saúde disse acreditar no secretário, já tendo 

sido observado melhorias no atendimento. Na infraestrutura, falou ser do conhecimento de todos 

que não ficou uma máquina que pudesse ligar e colocar para trabalhar, situação que compreende, 

mas já tem algumas funcionando, tendo em vista já ter se iniciado os trabalhos.  À Senhora 

Prefeita disse acreditar na sua competência e que irá fazer um bom trabalho em Placas. Registrou 

ter estado em Belém, juntamente com o Vereador Werles (Erlinho) participando de encontro 

promovido pelo partido Solidariedade, onde foram buscar informações de como se trabalhar 

nesse inicio de mandato, considerando que não têm experiência, sendo muito proveitoso e assim 

que tiver mais informações estará buscando para que consigam fazer um trabalho digno e deixar a 

população satisfeita. Agradeceu a presença de todos, que mesmo com chuva vieram assistir a 

sessão, com esperança nessa Câmara montada por eles, e agradeceu a oportunidade. Adiante foi a 

tribuna o Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal, quando cumprimentou os componentes da 

Mesa, Vereadores e pessoas presentes. Falou ser esse um momento importante para o município 

quando estão realizando a Sessão Solene de abertura dos trabalhos e que já começa com a 

presença da Prefeita Municipal e Secretariado, o que valoriza o Legislativo. Falou que essa Casa 

não é inimiga da Administração Pública, mas parceira e é nas parcerias que vai construindo um 

município melhor. Agradeceu em nome de seu partido a cada candidato que contribuiu para que 

estivesse representando nessa Casa, dizendo que nenhum vereador tirou votos para se eleger 

sozinho, todos precisam dos companheiros de partido, pois sem estes ninguém tem mandato, 

agradecendo a estes votos recebidos, colocando-se a disposição para que possa fazer um trabalho 

para que o município cresça e desenvolva. Agradeceu os Secretários Municipais presentes, 

aproximando ainda mais o Legislativo do Executivo. Falou que Placas é um município forte, um 

lugar bom, onde tem mais de vinte e nove mil habitantes, todos imbuídos no crescimento da 

região, como mais de trinta e seis vicinais, fora os acessos, o que é desafio muito grande, possui 

mais de dois mil quilômetros de estradas vicinais, mais de cinco mil alunos, mais de setenta 

escolas e IDH muito fraco que precisa ser melhorado mediante politicas firmes para que possa 

melhorar as condições de vida para nosso povo. Falou que Placas é o terceiro maior produtor de 

cacau da região e maior produtor de guaraná e pimenta-do-reino da região, o que é motivo de 

orgulho e possui mais de setecentos servidores públicos municipais, fora os estaduais. Falou que 

também tem gargalos como as estradas vicinais, sendo uma malha muito grande de estradas com 

poucas condições para o município resolver esse problema; possui problema ambiental muito 
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sério, com várias propriedades embargadas, que precisam de solução, pois sem essa solução vai 

ficar difícil o produtor produzir e vender seus produtos muito em breve; tem problema de 

titulação de áreas rurais e urbanas que precisam de um aceno dessa gestão e da Câmara e estão 

aqui para efetivar essas parcerias e ajudar para que o produtor consiga o título, assim como nas 

áreas urbanas. Falou sobre o custeio da máquina pública que custa caro fazer política pública, 

fazer cada órgão da administração funcionar nesse momento de crise em nosso país, lembrando 

que setenta por cento das responsabilidades do município é da Prefeitura, mas não fica nem com 

vinte por cento da arrecadação nacional e federal, o que disse ser muito sério, citando que na 

educação, a cada real investido, apenas oito centavos advém da união, o restante está a cargo de 

estado e município, que não suporta mais as condições e as responsabilidades que lhes são 

impostas, inclusive em coisas que não é responsabilidade do município, como o transporte do 

Ensino Médio, mas que precisa fazer, o que gera ainda mais o encarecimento das políticas 

públicas, razão pela qual o município envereda por caminhos que muitas vezes não consegue dar a 

resposta positiva que a sociedade precisa. Falou que o município tem desafios e que essa Câmara 

está aqui para realizar parceria com o governo para que juntos possam sanar as dificuldades, 

lembrando que os caminhos do Legislativo e Executivo são diferentes, mas com objetivos únicos, 

que é desenvolver o município e fazê-lo crescer para que a população tenha melhor qualidade de 

vida, cada qual exercendo suas funções. Enfatizou que Vereador tem quatro funções específicas, 

sendo de assessoramento, observando que estão nas comissões temáticas para ajudar o governo, 

assessorando com opiniões, conversa, planejamento para que os problemas se resolvam; legislar, 

criar instrumentos que tornem o direito garantido aos munícipes e que dê melhores condições 

para que o município cresça ao longo dos anos, ciando leis que garantam direitos e deveres; 

fiscalizar, mas não uma fiscalização suja que só critica, que só fala mal, mas fiscalizando, 

apontando os caminhos, elogiando o que está bom e dando opinião naquilo que está ruim, pois 

juntos podem fazer a diferença; e auditor de contas, com responsabilidade de votar as contas dos 

atuais e ex-gestores, sendo funções básicas que precisam exercer no decorrer desse caminho, com 

objetivos iguais, ajudando o governo naquilo que é de melhor. Falou que a união é importante, 

que precisam unir as forças Legislativo, Executivo, Governo Estadual, Governo Federal, entidades 

civis e associações, pois juntos poderão fazer esse município forte e fazê-lo crescer e isso é 

possível com união para que juntos possam resolver os problemas que assolam a população. 

Entende que está iniciando o ano, que muitas coisas precisam ser feitas e estão aqui para ajudar o 

governo, pois ajudando este estão ajudando o município de Placas e esse é o objetivo. Acredita no 

potencial dessa Casa de ser valorizada e de se valorizar para construir junto um caminho que dê 

sustentabilidade econômica, social, ambiental e financeira para o povo desse município. Colocou o 

seu mandato a disposição dos Vereadores, da população, dos secretários desse governo e de cada 

um que tem intensão de vê esse município crescer, pois é o que todos querem e tem certeza e 

confia que dará certo, querendo e torcendo para isso, pois querem se orgulhar dessa legislatura, 

como parte importante desse município, nesse governo, para juntos melhorar as condições de 

vida da população do município, com a participação não só de vereadores e equipe de governo, 

mas de toda população fazendo seu papel, referindo-se a situação da coleta do lixo, que coleta em 

um dia e no outro já tem lixo jogado na rua novamente, dizendo ser uma questão de educação, de 

fiscalização, devendo criar instrumentos para que as coisas possam acontecer e que possam dizer 

lá na frente que tem orgulho de participar desse município, desse governo, que possam fazer a 

diferença e tem certeza que irão conseguir. Desejou bom ano de trabalho a todos e que possamos 
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juntos melhorar a historia desse município, unidos, firmes e fortes. E agradeceu a oportunidade. 

Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva (Erlinho), quando cumprimentou a Mesa 

Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Falou ser esse um ano muito difícil para os vereadores e 

pessoas do município, quando sabem que o país passa por uma crise muito grande, que afeta 

também o nosso município. Ressaltou a importância de pessoas presentes, Secretários municipais, 

pastor, Sargento da PM, ex-vereador. Falou ter conhecimento que a missão de vereador não é 

fácil, registrando haver participado de encontro em Belém, juntamente com o Vereador Nelson 

Fetisch, ressaltando a importância para os vereadores que estão iniciando, onde foi discutido 

sobre a conjuntura atual, ideologia, organização e comunicação partidária, administração pública, 

o caminho do projeto de lei e dialogo entre o Legislativo e Executivo, enfatizando ser importante, 

pois sabem que a missão não é fácil, mas buscando caminhos para dar continuidade a seu dever 

como representante e servidor do legislativo. Disse que algo que lhe chamou bastante atenção 

nesse curso foi quando o professor falou que além de fiscalizar e fazer projetos de lei, os  

vereadores tem que zelar pelo sossego no município, missão que considera difícil, porém o faz 

quando os Secretários, o Executivo estão fazendo o melhor pelo município, quando estão 

cumprindo com o seu dever tem sossego naquela área, sendo uma tarefa de todos que tem um 

compromisso com o município. Agradeceu todas as duzentas e setenta pessoas que confiaram o 

seu voto, tendo sido candidato e filiado pela primeira vez, concordando com a colocação do 

vereador Marcelo de que não chegam sozinho a lugar nenhum, agradecendo a todos que de 

algum modo ajudou para que estivesse nessa Casa. Falou que todos têm o dever e o compromisso 

de trabalhar nessa união, juntamente com o município e a população, porque se buscar os 

caminhos certos e com a ajuda de Deus, dos companheiros e da população estarão buscando o 

melhor para o município. Agradeceu a todos pela presença, convidando que continuem 

participando, e a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, 

quando cumprimentou a Mesa, Vereadores e população. Falou ser esse um momento impar, 

quando contam com a presença da Prefeita no inicio dos trabalhos, o que mostra o respeito que 

tem com essa Casa, o que só vem trazer benefícios para o nosso município, pois para ter um 

município forte é preciso trabalhar lado a lado legislativo e Executivo, para que possam gerar 

renda e emprego. Registrou ter estado com o Deputado Federal Nilson Passarinho e secretário de 

Estado de Governo, conversando sobre algumas áreas no município que precisam expandir, 

implantar empresas, dar incentivos fiscais, pois cada empresa que gerar empregos está 

desafogando a Prefeitura, a assistência social e melhorando a qualidade de vida de nossos 

munícipes. Falou que é preciso trabalhar voltado para melhoria de emprego e renda, pois isso trás 

benefícios para o município. Agradeceu os Secretários municipais presentes, destacando a 

presença dos Secretários de Infraestrutura, de Educação, de Esportes, de Administração, pessoas 

experientes e com pé no chão. Mencionou que no passado o município teve uma folha chegando a 

quase noventa por cento do orçamento, infringindo leis que estabelecem um teto, devendo o 

município tomar cuidado para que não fique inadimplente e seja penalizado, pois pode perder 

recursos quando ultrapassa os limites permitidos em lei, mas deve ter pé no chão, manter a folha 

enxuta para que possa fazer um trabalho voltado para a sociedade placaense. Referiu sobre a 

limpeza das ruas que está sendo realizado, mesmo com a chuva, já tendo sido realizado um ato 

emergencial em travessão. Ao comandante da PM, Sargento Siqueira falou ter certeza que fará um 

bom trabalho, ressaltando já ter passado por esse município anteriormente quando fez um bom 

trabalho. Falou que certamente terá o apoio dessa Casa, devendo os poderes trabalhar unidos 
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para fortalecer o município, acabar com a violência, com os furtos e assaltos e a população 

colaborar trazendo informações para conhecimento da policia para que possa melhorar a 

segurança de todos. Referiu a respeito do governo que está entrando, mencionando que nem em 

todos os setores agrada, porém é só o inicio do governo, que era para ter tido uma transição, mas 

não fizeram como deveria, sendo três meses de enganação, tendo o atual governo pegado tudo do 

zero, havendo um pouco de dificuldade no começo dessa gestação, mas está dando pontapé 

inicial na educação, na saúde que já está com quatro médicos, parabenizando a Senhora Prefeita, 

sendo que um destes está atendendo no Novo Paraíso. Falou que o município já possui outra cara 

e que as vezes tem tomado medidas duras. Disse que tem procurado ajudar a respeito do Minha 

Casa, Minha Vida rural, tendo reunido com o Gerente da Caixa tratando a respeito, informando 

que estará na presente data reunindo com os vereadores, trazendo melhorias para a população. 

Referiu sobre a necessidade de regularização e ampliação da légua patrimonial para que os 

moradores da sede do município possam se documentar, podendo angariar recursos para 

construção e melhoramento do seu imóvel. Referiu sobre a Iluminação Pública e sobre débitos 

que restaram em torno de trezentos e sessenta reais do ano de 2016. Disse que a iluminação 

pública é paga pelo consumidor, que merece um retorno, pedindo que faça melhoria e ampliação 

da iluminação pública, observando que redes foram ampliadas e as ruas ainda estão no escuro, 

trazendo dificuldade para a polícia e para a população. Referiu sobre o Portal da Transparência, 

que está para todos veem, dizendo não haver nada mais escondido na gestão pública, sugerindo 

que antes de avaliar que sejamos parceiros, dizendo que esses vereadores estão para trabalhar e 

contribuir, porém observou que nem tudo podem fazer, como projetos que onere custos para o 

município, pois é inconstitucional, mas estão aqui para propor projetos, ajudar com 

requerimentos e fazer esse governo alavancar o município com a parceria desses vereadores. 

Parabenizou a Prefeita pelas atitudes tomadas no inicio do governo, vindo a esta Casa, 

participando com os vereadores, dizendo que assim teremos um município forte e fortes seremos 

todos unidos, juntamente com a população, Legislativo, Executivo e Judiciário. Colocou-se a 

disposição para defender os trabalhos para esse município, e agradeceu. A seguir manifestou-se o 

Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando agradeceu a presença dos 

Secretários municipais, do Sargento Siqueira – comandante da PM, Pr. Mauricio – representando 

as igrejas evangélicas, Vereadores, dizendo ser apenas o inicio dos trabalhos, uma semente que se 

planta agora e será colhida em 2020. Disse que não falará do governo que saiu, pois falou por 

quatro anos, esperando que a Senhora Prefeita tenha bastante postura, que honre essa Casa, que 

respeite as leis, o que acredita que fará, pois foi bem votada porque tratava bem a população, 

quando era Secretária de Assistência Social, tendo sido julgada e aprovada. Ao Secretário de 

Infraestrutura falou que terá muita dificuldade para levantar essas máquinas, mas espera que não 

coloque culpa nas máquinas que receberam quebradas, que isso não sirva de pretexto para chegar 

e 2020 e as estradas estarem como agora, sendo necessário alavancar recursos e cortar da própria 

carne e dá uma melhora nas vicinais. Mencionou que no mandato passado era o único vereador 

que morava em vicinal e na atual gestão tem outros, dizendo que só sabe o que é sofrer quem 

mora em vicinal e precisar sair e não poder. Disse que no mandato passado sempre defendeu a 

situação das vicinais, tendo em vista morar em vicinal há trinta e quatro anos, época em que só 

andava a pé, de modo que não quer que volte aquela época, garantindo à Senhora Prefeita que 

esta Casa dará total apoio para que tenha um governo tranquilo, voltado para a população e que 

atenda os anseios da população placaense, dizendo não ser à toa que se entrou em uma disputa 
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com outros três candidatos e tirou mais de cinquenta por cento dos votos, tendo a população de 

Placas demonstrado confiança. Falou que terá grande dificuldade, mas sabe de sua competência 

para trabalhar pela comunidade de Placas. Referindo-se a saúde disse que já sabia de sua intenção 

quanto a médicos; na limpeza, começou bem, proporcionando uma melhor visão as pessoas que 

passam na BR. Enfatizou saber que o recurso é pouco, mas se aplicado com competência fará o 

bastante pelo município. Disse ter gostado do que falou o Secretário de Administração, pois 

governo que começa sem planejamento o fim é uma tragédia, tendo nos quatro anos anteriores 

cobrado do governo passado planejamento, pois se planejar acontecerá, caso contrário não e o 

castigo virá e planejamento na vida pública é a principal arma para fazer as coisas acontecerem, 

ficando alegre quando o Secretário falou que estão se planejando, dizendo ser esse o caminho 

certo. Falou que nem sempre pode atender as demandas das comunidades, citando que depois 

que assumiu a presidência dessa Casa passaram mais de cento e cinquenta pessoas pedindo 

emprego, quando os empregos nessa Casa são reduzidos. Falou que a firma do asfalto foi embora, 

o setor madeireiro parou e o setor cacaueiro não terá trabalho neste ano; que será um ano muito 

difícil, pois não terá emprego, mesmo para quem trabalha na zona rural, mas acredita que com 

tudo que foi visto e foi falado e com a boa vontade e competência da Prefeita, as coisas irão se 

encaixar e está no caminho certo. Referindo-se a planejamento disse ter se planejado dois anos 

para ser presidente dessa Casa, obtendo somente três votos, conseguindo chegar agora, tendo 

planejado seis anos para ser vereador, como presidente da comunidade, tendo recebido o apoio 

do Sr. Maxweel (Negão Brandão) e agora representa a população nessa Casa, recebendo mais 

votos nessa segunda eleição do que havia tirado na primeira eleição, de modo que acredita que 

está no caminho certo e como presidente fará o que for preciso, agradecendo todos os vereadores 

que votaram para elegê-lo presidente dessa Casa, estando seu gabinete de portas abertas para 

atender a todos. Agradeceu a todos os presentes e passou a palavra ao Pr. Mauricio para que faça 

uma oração abençoando os trabalhos. Este na tribuna cumprimentou a todos os presentes. Falou 

não ser filho da terra, mas se considera placaense, pois escolheu essa cidade para morar, 

juntamente com sua família, mencionando ter se sentido muito feliz pelo atendimento no hospital 

municipal, quando foi ao local levando seu filho que estava com febre alta e mesmo não havendo 

mais ficha o médico o atendeu, o que faz com que se alegre com o trabalho que está se iniciando, 

através da Prefeita. Disse muito feliz por está na abertura dos trabalhos dessa Casa. Ressaltou algo 

da palavra de Deus, que diz que toda autoridade é constituída por Deus, sendo portanto, Prefeita 

e Vereadores constituídos por Deus, acreditando que Ele escolheu cada um para exercer esse 

trabalho que é árduo, mas que a população está precisando. Disse orar e pedir a Deus que ilumine 

as mentes, pois irão criar leis para que o povo seja beneficiado, pois quem colocou-os nessas 

posições foi primeiro Deus e depois o voto da população de Placas. Orou a Deus agradecendo por 

esse momento nessa Casa, pedindo sabedoria e direção à Prefeita e Vereadores para que possam 

fazer um trabalho de excelência para o município de Placas. E agradeceu. Adiante o Senhor 

Presidente agradeceu os Senhores José Geraldo Danetti e Lourival Müller (Catarino) que sempre 

acompanham os trabalhos dessa Casa, tendo assistido o maior número de sessões no ano 

anterior, desculpando-se por não fazer nesta data a entrega do Titulo Nobre Cidadão, conforme 

programado, tendo em vista o certificado não ter chegado a tempo, o que será entregue na 

próxima sessão. Após passou a palavra a Sra. Leila Raquel Possimoser Brandão – Prefeita 

Municipal. Esta, na tribuna cumprimentou Presidente, Vereadores, autoridades, secretários de 

governo e população presente. Ressaltou está se abrindo os trabalhos ordinários da Câmara 
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Municipal, afirmando a honra que tem em representar o Poder Executivo e ter esses vereadores 

representando o Poder Legislativo. Falou vê nessa Casa o rosto não só de amigos, mas de pessoas 

honradas e nobres que saberão de forma eximia conduzir os trabalhos nesta Casa de Leis. Disse 

que a Câmara de Vereadores é a voz da população em cada requerimento, em cada artigo de lei, 

em cada trabalho social nas comunidades; os vereadores são o poder representativo do povo e 

pensando nestes e no povo placaense que nesses cinquenta e um dias de governo, respeitando a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite de gastos com pessoal, estando se mantendo abaixo do 

limite prudencial, fazendo com que tenha recurso suficiente para maior consistência no serviço de 

limpeza pública, nas reformas dos colégios, nas reformas das vicinais de forma emergencial, onde 

a situação está crítica, para que as crianças não sejam penalizadas ao usar o serviço do transporte 

escolar e principalmente na saúde que é tão carente. Agradeceu os elogios e parabenizou os 

secretariados e colaboradores que estão fazendo a diferença nessa gestão, parabenizando o 

Secretário de Saúde, Sr. Gilberto Paiva e equipe da saúde pelas melhorias que estão acontecendo 

no hospital e postos de saúde, no atendimento em Placas e em Santarém, pelas ambulâncias que 

foram revisadas e atendimento dos médicos, com o diferencial do atendimento do Dr. Tudo, toda 

reestruturação feita na secretaria e reorganização da saúde, a respeito da qual tem ouvido elogios, 

como a momento atrás, do Pastor Mauricio, o que disse ser muito gratificante, pretendendo  

potencializar ainda mais os serviços para que a população realmente fique satisfeita. Na educação 

parabenizou o trabalho da Secretária Simone Braga por algumas ações tomadas para reforma de 

algumas escolas, como ampliação de salas de aula na Escola Ana Faleiro para que possa atender a 

demanda de alunos deste ano; aumento da oferta de vagas na creche; a situação do ônibus 

escolar na região do Novo Paraíso está sendo solucionada, entre outras ações que irão melhorar o 

ensino no ano de 2017, no município. Parabenizou ainda o Sr. Orlando Messias pelo trabalho na 

Secretaria de Infraestrutura e Alex na limpeza pública. Falou que tem um grande desafio que é a 

iluminação pública, citando que o município ficou com uma dívida muito alta de energia de quase 

trezentos e sessenta e cinco mil reais, mas será trabalhado no sentido de solucionar a questão da 

iluminação pública na cidade. Falou que o serviço social já iniciou, faltando organizar algumas 

coisas, mas a Secretária de Assistência Social está trabalhando para que consiga, em breve, 

terminar de organizar o que falta nessa Secretaria, mas algumas ações já foram iniciadas. Falou 

que veio a essa Casa de Leis fazer um pacto pessoal como o povo do município, para o qual não 

medirá esforços para atender os pedidos e para melhorar a vida na saúde, na educação, na 

assistência social. Falou que pretende respeitar os princípios constitucionais designados na 

Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, onde fala da tripartição dos poderes: de fazer as 

leis, de executar as resoluções públicas e de julgar os crimes e as divergências dos indivíduos, 

sendo essencial para o estabelecimento e a liberdade política que o governo seja dividido em três 

departamentos: Legislativo, Executivo e Judiciário e para cada um destes ramos há uma função 

governamental indicada correspondente: Legislativa, Executiva e Judicial. Falou que pretende 

respeitar essa Casa, assim como sabe será respeitada, reafirmando o pacto com a sociedade, para 

fazer com que todos munícipes tenham serviços públicos de qualidade, para que a educação 

funcione como deve funcionar, para que não haja reclamações na saúde, na agricultura, na defesa 

do meio ambiente e na assistência social. Demonstrou-se honrada e contente por está nessa Casa 

nesse dia tão feliz, em seu segundo mês de mandato e poder dizer a todos que faz do Poder 

Executivo um grande aliado do povo e do Poder Legislativo para que juntos possamos fazer o que 

nos foi ordenado pela população: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Finalizando pediu a Deus 
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sabedoria, assim como aos Secretários e colaboradores para que possam fazer o melhor. Pediu 

ainda saúde para todos e que possam fazer um bom governo, e agradeceu. A seguir o Senhor 

Presidente agradeceu a todos os presentes, convidando a população para acompanhar o trabalho 

de cada vereador nas sessões que acontecem todas as segundas, a partir das dez horas, e 

observando não haver nada mais a tratar, desejou uma boa semana a todos 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. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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