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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos dezessete dias do mês de junho do ano de
dois mil e dezenove, 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 conhecimento de renuncia do Vereador
José Ferreira de Carvalho, apresentação e encaminhamento para CCJ de Requerimentos, votação
de veto parcial a Lei 279/2019 e apreciação em primeiro turno de projeto de Lei, e tratar assuntos
de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias RodriguesMDB – Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador José Sandeney
Marques Monteiro-DEM – Primeiro Secretário. Presente as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e
Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo
Lima Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da SilvaPSDB e Vilmar Ferreira da Silva. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão,
cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Apresentou a pauta da sessão. Após, o primeiro
secretário, considerando que há quinze dias não foi realizada sessões, solicitou que seja concedido
o tempo de dez minutos na tribuna a cada vereador. O Presidente informou, conforme referido
pelo Vereador José Sandeney, que esta Casa deixou de realizar as sessões em virtude de ter sido
solicitado o espaço da Câmara para realizar atendimento oftalmológico, o que ocorreu nas duas
últimas semanas, de modo que não aconteceram as sessões, mas cerca de duas mil pessoas foram
atendidas. A seguir realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador
Werles Santos Silva. Este cumprimentou a Mesa diretora, Vereadores e pessoas presentes.
Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente em mais um dia de trabalho e com saúde.
Parabenizou o Hospital Rodrigues Landim pelo atendimento oftalmológico realizado no período de
duas semanas nesta Casa, quando foram atendidas mais de mil e quinhentas pessoas,
parabenizando o Senador Zequinha Marinho, a Câmara, Prefeitura e Secretaria Municipal de
Saúde pelo apoio, para esse trabalho fosse realizado, informando que pessoas já foram
encaminhadas e fizeram cirurgia em Belém. Disse que todo o trabalho foi gratuito e os casos que
requer cirurgia serão encaminhados para realização em Belém, somente os óculos foram pagos e
por um preço bem acessível. Referiu sobre áudio vazado nas redes sociais (no qual a Prefeita
Municipal declara que “Esses vereadores não tem que fazer nada, não. Eles não têm que fazer
nada, porque são os maiores sanguessugas da Prefeitura. Deus me livre! nunca vi um diabo
desses”), que o surpreendeu. Disse que são acusações gravíssimas voltadas a esta Casa, que atinge
a todos que estão vereadores, dizendo que se tem algo errado, que alguém esteja sugando o
governo, que denuncie ao Ministério Público, dizendo não dever quando se refere a esse fato, e
gostaria que fosse esclarecido para a população do município quem está sugando o governo, o
que tem consciência que não faz. Disse que faz seu papel de fiscalizar, propor, debater e aprovar
leis, organizar os serviços e representar o bem comum da comunidade, acreditando que sempre
procurou fazer seu papel e continuará fazendo. Sabe que desafios virão, respeita o trabalho de
cada um e gostaria de ser respeitado, mas se dizem algo a seu respeito, deve-se provar. Pediu que
seja esclarecido, pois também está vereador até o final do próximo ano. Falou ser filho de Placas,
filho de agricultores que ajudaram a fundar este município e sempre trabalhou, tendo passado dez
anos em emprego de carteira assinada e posteriormente mais cinco na gerencia de uma empresa,
tendo prestado contas de cada centavo, pois sabe da responsabilidade de cuidar daquilo que não
é seu. Mencionou que atualmente, como vereador, recebe salário líquido de três mil e noventa e
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dois reais, o que pode ser consultado, sendo grato por ter sido eleito e sendo pago para exercer o
cargo. Registrou indignação pelo áudio. Disse que sempre estará a favor das coisas corretas que
estão acontecendo neste município. Disse ainda que respeita o trabalho de cada cidadão que
reside e que trabalha no município, mas exige respeito, de modo que se falou algo que lhe trouxe
constrangimento que seja esclarecido e que seja provado, mencionando que existe o Ministério
Público e se está sugando a Prefeitura que a gestora vá a esse órgão e denuncie. Falou que estará
nesta Casa até 2020 lutando para aquilo que for para o bem comum da comunidade placaense,
sempre aberto ao diálogo, estando à disposição naquilo que estiver ao seu alcance e for para o
desenvolvimento do município. Sabe que a população espera muito do vereador, mas o município
é muito extenso e as vezes não consegue atender a toda a população, mas ratificou está a
disposição para o bem comum do povo de Placas. Agradeceu as pessoas presentes, ressaltando
ser importante acompanhar os trabalhos do Legislativo, pois assim como os vereadores são fiscais,
a população é fiscal dos vereadores, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador
Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou a mesa Diretora, Vereadores e as pessoas
presentes. Falou que esse é o momento em que a população quer ouvir esclarecimento dos
vereadores no que diz respeito ao áudio vazado. Disse acreditar que o áudio não foi vazado, mas
divulgado de propósito de política baixa, afirmando ser sanguessuga, mas por pedir as coisas para
as comunidades, como o colégio Santa Rita, construído, trator de pneu para a Comunidade Novo
Paraíso que está sendo entregue, aparelho de ultrassom que será entregue, ambulância nova,
entregue, e para o Ouro Verde pediu a limpeza da vila, tendo sida realizada, e juntamente com a
Vereadora Raimunda (Lote Dez) tem cobrado, tendo compromisso para colocar asfalto na Vila, e
juntamente com o Vereador José Sandeney cobrou a implantação do sistema de água na Vila
Macanã, emenda do Deputado Federal José Geraldo, e o serviço está sendo concluído. Disse que
pede as coisas para as comunidades, pois tanto a prefeita, quanto vereador é pago pelo povo e
tudo que puder fazer pelas comunidades, fará. Referente ao áudio, disse está de cabeça erguida,
sendo um cidadão de bem, obtendo a confiança da população, quando em noventa e seis por
cento das urnas obteve votos e crendo em Deus que irá para nova campanha de cabeça erguida,
pois está dando atenção ao povo, dedicando sua vida e seu mandato, dizendo não ter vergonha do
áudio, pois não lhe atinge, colocando-se a disposição para investigação, inclusive pelo Ministério
Público. Desejou um excelente dia a todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o
Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores
e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de retornar a esta Casa depois de duas
semanas sem haver sessão, em virtude do trabalho realizado pelo Hospital Rodrigues Landim,
ressaltando a satisfação em contribuir com o apoio do Senador Zequinha Marinho para a
população do município. Referiu que nesse período de quinze dias fizeram várias visitas como nas
obras na cidade e reuniões sobre cacau orgânico, que está sendo implantado no município, porém
disse que o foco principal no momento é o áudio vazado na última quinta-feira da Chefe do
Executivo Municipal, dizendo não repudiar, mas também não compactuar, porque nasceu e se
criou neste Município, trabalhou como Secretário Municipal de Esporte em dois governos e em
2016 se elegeu Vereador. Mencionou ter reunido com sua família e descoberto que era feliz
quando estava secretário ou na sala de aula, onde exerce a função de professor (efetivo),
considerando que o trabalho de vereador não é fácil. Informou ter protocolado ofício direcionado
à prefeita municipal pedindo que viesse a esta Casa fazer uso da tribuna para prestar
esclarecimentos a respeito da matéria, não sabendo se irá comparecer ou se marcará reunião
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posteriormente com os vereadores para esclarecer sobre o fato de tê-los chamados de
“vereadores sanguessugas”, generalizando, ressaltando que alguns vereadores usaram as redes
sociais para se defender, outros para fazer acusações, dizendo que quem postou que vá ao
Ministério Público e prove ao contrário, “que a gente pega proprina, que a gente tem mensalão ou
mensalinho”, porque até o momento só foram falácias, mencionando ser autor de três projetos,
destacando a Escola de Futebol Garoto Bom de Bola, que funciona em várias comunidades no
município. Falou que as funções dos vereadores são legislar, fiscalizar, criar leis e propor projetos
que vão ao encontro da população, mas quem executa não é o vereador, pois só tem o salário de
três mil e setecentos reais bruto, não tendo condições de manter os instrutores dessa escola, que
beneficia mais de duzentas e cinquenta crianças no município. Disse que tentou implantar no ano
de 2016 através da SEEL (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer), não conseguindo, em 2017
tentou novamente, apresentando ao Executivo Municipal, não barganhando, mas negociado,
proporcionando um momento para as crianças e adolescentes, dizendo que se isso for ser
sanguessuga, continuará sendo sanguessuga nos quatro anos de mandato. Referiu sobre o Projeto
Vida Saudável, destinado a crianças, jovens e terceira idade, o qual está negociando, pois
beneficiará a população, ressaltando não ter condições de executar um projeto desses, mas sim o
Poder Executivo Municipal, dizendo que o vereador é uma ponte entre o Executivo e a população,
estando para cobrar, fiscalizar, legislar e acima de tudo proporcionar o bem estar comum da
população, razão pela qual foi eleito, declarando que será candidato em 2020, se assim Deus
permitir. Referiu ainda sobre a Lei Municipal do Esporte de sua autoria e do professor Joaci
Moura, para a qual será preciso contar com o Poder Executivo Municipal, dizendo que se isso for
sugar a Prefeitura vai cobrar, pois é direito da população, mencionando que não tem pessoas no
segundo escalão do governo, tendo apenas sua sobrinha a frente da Secretaria de Esporte, no
primeiro escalão e outras pessoas são concursadas. Disse que anda de cabeça erguida, faz seu
trabalho, tem uma caminhonete e faz um trabalho importante. Informou ter acontecido no último
domingo rodada do projeto Garoto Bom de Bola, na Vicinal da Sessenta, quando cento e oitenta
crianças e adolescentes participaram, após participou do campeonato na Vila Bela Vista, dizendo
que o trabalho do vereador é esse, visitar o povo, fiscalizar e criar bons projetos que beneficie a
população, o que está e continuará fazendo, não compactuando com áudio vazado. Disse que não
sabe se a gestora virá a esta Casa dar explicações, mas o documento foi protocolado, dizendo que
até que se prove o contrário continuará trabalhando de cabeça erguida, informando que após a
sessão irá a Vicinal Mirasselva e posteriormente a Cinquenta e oito com o Vereador Raimundo e
continuará fazendo seu trabalho, a disposição da população. Disse ser base do governo, porque a
Prefeita está trabalhando, assim como os vereadores, sempre cobrando da gestora, dos
secretários municipais melhorias para a população, mencionando que se esta Casa fosse omissa
metade do que aconteceu aqui não teria acontecido. Agradeceu a Deus pelo dia, desejando a
todos uma excelente semana. Ratificou não compactuar com o áudio, dizendo que até que se
prove ao contrário, quem fez a denuncia terá que provar, dizendo que se for instigado pelo
Ministério Público irão se defender, mas até o momento são apenas falácias. Desejou a todos uma
excelente semana, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva,
quando cumprimentou a mesa Diretora, Vereadores e as pessoas presentes. Referiu sobre os
trabalhos realizados pelo Hopital Rodrigues Landim nas duas últimas semanas, dizendo não ter
acompanhado na primeira em virtude de um parente ter sofrido acidente acompanhando-o a
Santarém, acompanhando os trabalhos na última semana, tendo sido atendido mais de mil
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pessoas com o apoio desta Casa, do Vereador Werles, da equipe da Saúde, do Executivo na pessoa
da assessora Jaqueline, parabenizando o hospital pela atuação no município. Referiu ter estado
na vicinal Cinquenta e sete, onde depois de luta incansável de vereadores foi atendida pelo
Projeto Luz para Todos e apoio do Executivo municipal que fez o trabalho na estrada vicinal,
agradecendo, considerando estar totalmente trafegável. A respeito do áudio já referido disse que
foi eleito vereador não para cobrar propina do Executivo, mas para atuar com responsabilidade
nos quatro anos de governo, nunca votando ou deixando de votar algum projeto em troca de
favores ou benefícios, votando somente os projetos que vão ao encontro dos anseios da
população. Disse ser filho deste município e no seu mandato tem cobrado benefícios para as
vicinais Cinquenta e sete e Cinquenta e oito, vicinais onde fez campanha e chegando na primeira
até o último morador a pé porque não tinha estrada, o que hoje já tem, fruto de cobranças.
Destacou quadra na vicinal Cinquenta e sete iluminada, fruto de cobranças feitas ao executivo
municipal, dizendo que se assim for “sanguessuga” será até o final de seu mandato, porque cobra
e continuará cobrando benefícios para a comunidade. Disse que quando o cidadão lhe procura
com uma receita de um medicamento, procura a secretaria de saúde para que providencie, pois é
direito da criança e do adolescente, quando lhe procuram precisando de uma cesta básica procura
a secretaria de assistência social para que resolva a situação, dizendo que brigar pelos direitos do
povo faz parte de seu mandato, o que tem feito e continuará fazendo, dizendo que se nessa
condição é considerado sanguessuga, então continuará sendo, porque continuará cobrando.
Enfatizou ser base do governo, filiado ao partido PSDB, reconhece o excelente trabalho que tem
feito no município, destacando a urbanização na frente da cidade e os quinze quilômetros de
asfalto que serão construídos em breve, dizendo não ser por causa de um áudio desse que irão
deixar de trabalhar, de fazer o papel que lhes compete, pois os trabalhos continuam acontecendo,
a cidade continua em ritmo de desenvolvimento, a Prefeita tem feito o trabalho com
responsabilidade, ressaltando não saber em que circunstâncias ela falou conforme o áudio,
dizendo que o MP possa investigar e se houver algum culpado que seja punido. Desejou a todos
uma semana abençoada, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione
Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela
semana passada e por estar nesta Casa em mais uma semana e com casa cheia, modo que gostaria
de ver todas as sessões, pois se assim estivesse, o povo teria melhor conhecimento do que
acontece no legislativo. Falou que as pessoas presentes não vieram a esta Casa para saber de seu
trabalho, pois se assim o quiser é só entrar no facebook, pois diariamente publica em sua rede
social sobre os trabalhos realizados. Registrou agradecimento pelo atendimento na varação do
Elmo e Cinquenta e nove, atendendo a várias pessoas que ali residem. Referiu sobre os
“sanguessugas” e “mensalinhos”, dizendo que assim como vários colegas que se colocaram como
sanguessugas, disse também ser um destes que vem trabalhando e buscando o bem dos
munícipes. Disse ser base dessa gestão, porque a prefeita tem dado parcela de contribuição, o que
pode ser avaliado pela população, avaliando a parcela de contribuição dos gestores que por aqui
já passaram e avaliando o período de mandato da atual Prefeita. Disse não se envergonhar de ser
um dos sanguessugas que pede estradas e demais serviços, porém disse que para aparecer no
meio político não precisa usar blog para denegrir a imagem de ninguém, muito menos
denunciando colegas vereadores, pois sua politica não é feita baseada nessa política baixa, ficando
feliz por ter sido citado, porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Compartilhou
das palavras do Vereador José Sandeney, dizendo que em 2020 será candidato e com a certeza de
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que deixou sua contribuição para os munícipes. Referente a sua esposa que “ganha cinco mil”
disse que todos a conhecem, devendo a pessoa dessa Casa que fez a denuncia buscar mais
conhecimento a respeito de funcionário contratado e efetivo, dizendo que a mesma é efetiva e
está no setor de recursos humanos desde o governo do Prefeito Maxweel Brandão, sendo uma
excelente profissional, percebendo salário bruto de quatro mil, trezentos e quarenta reais,
sugerindo que se verifique nos municípios vizinhos para ver se encontra alguém ocupando a
mesma função e com salário inferior a esse, se encontrar que publique em rede social, que pedirá
a Prefeita que reduza o salário de sua esposa. Disse que o salário de sua mulher não faz com que
se enquadre em mensalinho e tão pouco o enquadra como vereador sanguessuga, dizendo que se
acharem algo mais que enquadre o Vereador nessa situação, em receber propina que procurem o
Ministério Público, e se citado estará de cabeça erguida para responder, porque nunca teve
dificuldade para olhar no olho do cidadão, debater e falar a verdade. Mencionou ter vereador
citado no blog que não tem esposa trabalhando e não tem ninguém em Prefeitura, mas como foi
citado tem por obrigação dar resposta a população, pois esse é seu perfil, citando que Marcos
Fetisch Soares (filho do Vereador Nelson Fetisch) com salário de dois mil, quinhentos e cinquenta
e oito reais. Enfatizou que no mês em que a sua esposa recebeu valor superior a cinco mil reais, foi
em virtude do percentual acrescido em virtude do mês de férias, que é direito de todo
trabalhador. Dirigindo-se ao Vereador Nelson ainda disse trabalhar na Prefeitura sua esposa,
percebendo um salário mínimo e ainda tem a filha do vereador, somando três funcionários,
enquanto que na sua casa tem apenas a sua esposa, efetiva. Falou que a denuncia partiu por dois
vereadores desta Casa, enfatizando respeitar muito o Presidente desta Casa, mas o mesmo tem
um irmão que tem contrato de transporte escolar da rota entre Nonato e Vila Bela Vista no valor
bruto de onze mil, quatrocentos e cinquenta e sete e alguns centavos, dizendo que quem tem
“rabo de palha” não passe perto de fogo. Disse que se for necessário estará pronto a se defender,
não tendo medo de enfrentar. Disse que essas publicações em blog lhe dará mais certeza de
continuar lutando e continuará ajudando a Prefeita Raquel, pois sabe que está no caminho certo e
de que essa gestão está fazendo, trazendo o bem comum e desenvolvimento para cada munícipe
que reside nesse município. Disse que orgulha-se de seu mandato e quem quiser chamar de
sanguessuga que chame, mas continuará brigando por melhorias para a população. Agradeceu as
pessoas presentes, desejando uma excelente semana a todos. Pediu que acima das criticas, que
possamos fazer uma política séria, que traga benefícios para todos, porque essa não é plenária de
fofoca. Enfatizou haver respondido por ter sido citado, e agradeceu a oportunidade. Em seguida
foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes.
Referente ao áudio vazado pela Prefeita no qual chama os vereadores de sanguessugas disse que
partindo de uma prefeita que recebeu mais de cinquenta por cento dos votos do município é uma
baixaria, sugerindo, que caso haja, que cite o nome dos sanguessugas, pois a população quer saber
quem são. Falou não ter adquirido patrimônio durante o seu mandato, dirigindo-se ao vereador
Marcione dizendo ter comprado casa, lote, gado, hilux. Falou que não esconde de ninguém que
seus filhos e sua esposa trabalha, sugerindo que perguntem a Prefeita se pediu para contratá-la,
mencionando que colocou o cargo da mesma a disposição quando da votação de um projeto, pois
vota contra se não for de interesse da sociedade. Mencionou ter estado em Itaituba, juntamente
com o Vereador Werles para verificar a respeito de máquinas, destacando a situação de trator de
esteira, no qual foi gasto mais de seiscentos mil reais e encontra-se desmontado na garagem da
Prefeitura, mencionando que a máquina vale aproximadamente cento e oitenta mil reais,
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questionando se nesse caso não há um sanguessuga, pois assim como essa, há ainda uma patrol e
uma carregadeira, nas quais foram gasto mais de um milhão de reais, tendo visto notas, não fiscal,
em que havia material rodante e segundo o proprietário da oficina esse material foi trazido para
colocar em trator em Placas, enquanto o trator da Prefeitura estava em Itaituba, despesas pagas
com recurso do município. Mencionou que no período em que as máquinas estavam em Itaituba
foi gasto mais de um milhão de reais com combustíveis, sendo período de inverno, quando havia
máquinas alugadas por valor superior a duzentos mil reais mensais, mas todas paradas,
mencionando ter sido na época em que citou que colocaria fogo em máquina alugada,
questionando como justifica os valores pagos no posto se as máquinas estavam paradas há mais
de seis meses, questionando quem é sanguessuga nessa história e por que a prefeita não cita os
nomes? Em aparte o Vereador Evaldo falou ao vereador Nelson que quando cita esses fatos, mas
não apresenta as notas para esta Casa compromete todos os vereadores. Em meio a discussão o
Vereador Nelson prosseguiu dizendo ter convidado os vereadores para fiscalizar e orientou que
procure as notas e as empresas que receberam no portal da transparência, ressaltando que todos
tem conhecimento da situação das estradas vicinais no município, quando foi pago mais de
duzentos mil reais em aluguel de máquinas, sendo seiscentos mil só em uma máquina que está
parada e mais de um milhão no posto de combustível. Disse que fez seu papel de fiscalizador.
Ressaltou está incluído nessa situação de sanguessugas, questionando se não há sanguessugas
nesses fatos citados? Disse ficar triste ao ver funcionários enviados pela Prefeita para aplaudir,
dizendo que as demais pessoas vieram para ouvir a verdade. Disse que tem coisas boas
acontecendo no município, as quais elogiam, citando outra situação errada que a prefeita costuma
fazer quando as máquinas entram em alguma vicinal é de não concluir o serviço, fazendo até uma
determinada altura, faz vídeos, fotos e os moradores que residem no final dessas vicinais ficam
sem estrada, devendo divulgar somente quando estiver concluída toda a estrada vicinal, dizendo
que o povo está cansado de mentira, situação que vereadores participaram, como na Vicinal
Cinquenta e nove, onde não tem estrada. Pediu ao Vereador Marcione que mostre o patrimônio
que adquiriu, mencionando que o salario dos três de sua família que estão trabalhando não chega
ao valor da gratificação percebida pela esposa do vereador, devendo ter respeito pela população.
Disse ser hora de uma CPI para mostrar a verdade nesta Casa a respeito de máquinas e recurso de
custeio que entrou para a saúde e não tiveram resposta das cobranças, o que será desvendado por
uma comissão processante, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna a Vereadora Raimunda
Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a
Deus pela oportunidade e as pessoas presentes, lamentando por não ser todas as sessões que vê
essa Casa cheia. Referiu sobre a programação do Hospital Rodrigues Landim, que por duas
semanas esteve trabalhando no município, agradecendo aqueles que colaboraram para esse
atendimento, destacando o Secretário de Saúde, o Presidente desta Casa, a Prefeita Municipal e
ao Senador Zequinha Marinho que se esforçaram para que mais de mil e quinhentas pessoas
fossem atendidas. Disse que isso demonstra que devem estar mais unidos, buscando forças para
que as melhorias aconteçam para a população que precisa do apoio, e permanecerá ajudando e
cobrando benfeitorias para o município. Disse não se sentir ofendida com o áudio vazado porque
não compactua e comunga com tais irregularidades, ressaltando que sempre está cobrando como
fez com o Zequinha Marinho, do Secretário de Infraestrutura, dizendo que os áudios de cobranças
deveriam vazar, considerando que a maior solicitação dos vereadores é de estradas vicinais.
Mencionou ter estado na Vicinal Mirasselva, onde serviço está sendo executado, necessitando de
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ponte e bueiros, a respeito do que estará sempre cobrando. Disse que continuará cobrando por
esta e demais vicinais, dizendo que se fazer essas cobranças é ser chamado de sanguessugas,
continuará, pois não deixará de fazer cobranças para benefício da população. Disse que não vai
baixar a cabeça porque não compactua com coisas erradas, pois não faz parte, mas sempre estará
cobrando, indo sempre que precisar ao gabinete da Prefeita e não tem medo de gravações das
cobranças que faz, manifestando preocupação, pois, caso haja sanguessugas, que seja investigado
porque a Prefeita não pode ficar oprimida, sendo chantageada por alguém que tenta extorquir o
recurso que é do povo e deve ser investido em benefícios para a população do município. À
Prefeita Municipal falou que não se sinta oprimida e que não se renda a chantagem, mas
investigue, não se deixe ser extorquida. Convidou todos presentes para arraial no Lote Dez que
acontecerá no final de semana, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues
Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou a equipe do HRL, o
Zequinha Marinho que ajudou para que acontecesse, esperando que esse atendimento aconteça
outras vezes. Registrou sentimentos a família do Lindomar pelo falecimento de seu filho. Registrou
ainda posse no último dia treze do pastor Alexandre Rômulo, na igreja Assembleia de Deus.
Parabenizou festa ocorrida no Bairro São Francisco na Congregação Betel. Referiu sobre assuntos
já referidos, dizendo que a carapuça não lhe serve, dizendo já está exercendo função de vereador
desde 1997 e já viu muitas vezes essa novela, não trazendo melhorias para a população, mas ao
contrário disso devem trabalhar unidos buscando melhorias para o município, agradecendo a Deus
pelo mandato, pelos trabalhos, dizendo ser base do governo, mencionando que a Prefeita
Municipal tem feito um trabalho de excelência, iniciando e concluindo as obras, quando muitos
governos anteriores deixaram inacabadas, como o mercado municipal, concluído pela então
gestora. Falou que brigas politicas sempre vão haver, mas o papel do vereador é colaborar,
fiscalizar para que as obras aconteçam e que o povo de Placas ganhe com isso e para que o
funcionalismo tenha o salário em dia. Disse que ser sanguessuga para cobrar da Prefeita benefícios
para a população, apresentando projetos concluídos por esse governo, sendo: praça da frente da
cidade, praça próximo a escola Almirzinho, asfalto nas duas perimetrais, creches, sete
ambulâncias, equipamentos no hospital, médicos, patrois novas e abastecimento de água que
estão sendo concluídas, casas construídas através do Programa Minha Casa Minha Vida, feira do
Produtor Rural, escola Tancredo Neves sendo reformada, construção em andamento de quadra ao
lado da garagem e praça ao lado da feira, quinze quilômetros de asfalto que será executado com
saneamento básico e sendo concluído sistema de abastecimento básico na Vila Macanã. Referiu
sobre festas que estão sendo realizadas, como a da bacia leiteira que acontecerá no final do mês,
falando da honra de fazer parte desse governo. Falou que não veio para acusar ou defender,
dizendo que no próximo ano o povo fará julgamento, quando também colocará seu nome a
disposição. Disse que a população sabe o papel de seu vereador e se não prestar serão tirados,
mencionando que muitas das pessoas presentes serão candidatas, sendo o direito de todos,
destacando a importância de se participar das sessões para acompanhar os trabalhos dos
vereadores, dizendo que vereadores não podem ficar se digladiando, acusando um a outro,
mencionando que hoje tudo está disponível no Portal da Transparência. Enfatizou que a Prefeita
teve coragem de no inicio do mandato lutar por educação de qualidade, levantando bandeira de
reorganização administrativa na educação e graças a isso todos os funcionários estão recebendo
em dia, havendo algumas situações que ainda estão se adequando, mas os vereadores estão nesta
casa para fazer um papel digno e honrado, respeitando quem aqui os colocou e dando satisfação a
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população. Mencionou que a palavra referida na gravação foi dita em momento de emoção e em
tempo passado, o que pode ocorrer com qualquer outra pessoa. Disse que vereadores de outros
municípios estão se sentindo incomodados pelas palavras da Prefeita, pois não se referiu apenas
aos vereadores de Placas, e o papel do parlamento não deve ser rebaixado. Disse que a Prefeita
tem total consciência do que falou, sendo “da boca para fora”, pois tem total consciência de que
tem um parlamento que trabalha pelo desenvolvimento de Placas, ressaltando ser do
conhecimento de todos o salário do Vereador de três mil, setecentos e quinze reais e vinte
centavos, bruto, não havendo ajuda de custo. Disse não ser perfeito, mas busca, desenvolvendo
um trabalho em prol da população como sempre fez. Falou que está em Placas há mais de trinta
anos e na se deixará sujar por picuinhas. Disse que Deus está acima de todos e dEle ninguém se
esconde, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando
cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela saúde e pela festa
ocorrida na Vila Bela Vista no final de semana. Agradeceu a família PSC, em nome do Presidente
João Lopes, que vem trabalhando muito no município, mas pouco divulgado, como emendas para
a saúde, documentação no ano anterior e agora atendimento oftalmológico através do Hospital
Rodrigues Landim, agradecendo o Zequinha Marinho, dizendo da honra pelos trabalhos. Disse que
até o final de seu mandato honrará os votos recebidos, assim como honrará aqueles que ainda
receberá. Referente ao áudio disse que essa carapuça não lhe serve, mas quem achar que sim, que
vá ao Ministério Público, dizendo sempre ter cobrado melhorias para estradas vicinais e pontes, e
outras melhorias para a população placaense. Falou que não teve a oportunidade de estudar,
sempre trabalhando para adquirir o que tem hoje e sempre procurou ajudar a comunidade
placaense, destacando seu apoio a Prefeita, assim como apoiou todos os outros que deixaram seu
legado neste município, assim como pretende deixar o seu, fazendo seu trabalho com dignidade.
Disse que esse áudio não lhe atingiu, ficando honrado com o respeito que a população lhe tem.
Ressaltou que de acordo com o Regimento desta Casa a Prefeita deverá ser convocada para
prestar esclarecimentos, não cabendo aos vereadores esses esclarecimentos, mas a Prefeita. Disse
que sempre fez o seu trabalho e sempre fará o possível por sua comunidade e no que for correto
ajudará a Prefeita, a qual depende desta Casa, sempre apoiando as coisas boas, assim como
também tem o apoio dos demais vereadores naquilo que é bom para a comunidade, pois Prefeita
não faz gestão sozinha, mas cobra, não se envergonhando em dizer que tenta ajudar a sua
comunidade. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna a Vereadora Edna
Silva Santos, quando cumprimentou a mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu
a presença das pessoas presentes, as quais querem uma resposta a respeito do áudio que saiu da
Prefeita Municipal, a respeito do que também precisa dar explicação, mencionando que nesse
sentido oficializou a Prefeita Municipal de acordo com o que rege o artigo 11 da LOM e solicitou
que a Mesa Diretora oficialize a Prefeita e assessores de governo para que compareçam a esta
casa para esclarecer a respeito de áudio que de vez em quando vaza. Falou que o áudio divulgado,
que enfatizou, não poder afirmar ter sido por acaso ou de proposito, mas a respeito do quê quer
retratação porque se trata de dois poderes. Enfatizou não ser da base do governo, mas tem suas
responsabilidades, informando que como presidente da Comissão de Constituição e Justiça é uma
das interessadas em ler os projetos que são protocolados nesta Casa, vendo se tem viabilidade
social, comunicando-se com o assessor jurídico para ver se tem viabilidade jurídica, porque
vereador é a pessoa que está entre o Poder Executivo e o povo para levar melhorias as
comunidades mais longínquas onde existem pessoas. Disse que vereador não é para ser
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interpretado como sanguessugas, esclarecendo sobre o significado, sendo um animal ou pessoas
que usam extorquir dinheiro de outro, manifestando repúdio de pessoa que é chefe do município,
pois se alguém está provocando para que se faça isso, que se tenha paciência porque em 2017
foram hostilizados e humilhados nesta Casa e muitas pessoas falavam que existia um problema
familiar, dizendo não interessar, pois nesta Casa não se discute problema conjugal e familiar, mas
de políticas públicas e de interesse do povo. Disse ter sido colocado que a educação precisava
cortar na própria carne para melhorar as estradas vicinais, as escolas e todos os setores públicos,
questionando se melhorou as escolas e estradas vicinais. Disse que estas, onde tem requerimento
de vereador de base melhorou, mas onde tem de vereador que é oposição a situação é outra,
comungando e compartilhando do discurso do Vereador Nelson a respeito de vicinal que faz a
metade e são retiradas as máquinas, o que tem acontecido. Colocou-se a disposição, ressaltando
não ter nenhum ano de mandato e hoje recebeu uma ligação do Vereador José Ferreira que está
fazendo seu trâmite para renunciar ao mandato, podendo dizer que não é mais suplente, mas
titular da cadeira, selando seu compromisso de repúdio ao termo “sanguessuga” porque não
aceita isso. Ratificou ter oficiado a Prefeita pedindo explicação sobre essa fala, pois não é uma fala
qualquer, conhecendo muito bem o significado, ressaltando não aceitar a defesa feita por outra
pessoa a não ser a própria, o que, caso não ocorra na próxima segunda, conforme mencionou em
oficio encaminhado, irá ao Ministério Público solicitar informação e se esta Casa não abrir CPI para
investigar tudo se que discute e rola nos bastidores irá procurar o Ministério Público e colocar
tudo, porque não é sanguessuga e não aceita esse termo pejorativo para um vereador que nunca
pediu uma balinha ilicitamente para o Poder Executivo, pois o que pede passa pela mesa e pela
comissão, dizendo que jamais está pedindo para aumentar salário, ou emprego, ou coisas desse
tipo, ressaltando ter uma irmã que trabalha contratada desde o período do então Prefeito Leonir,
no Hospital Municipal não tendo nenhuma cumplicidade para ser chamada de sanguessuga, não
aceitando esse termo para um vereador, dizendo que mesmo sendo oposição vereadores devem
se respeitar, mencionando ter saído áudio dizendo que nesta Casa existe uma máfia, devendo
investigar, assim como quer se defender, pois está nesta Casa porque a comunidade quis assim,
devendo oficializar com base no artigo 11 da LOM. Falou que quando fala, reclama ou critica é
com base na lei, no seu poder de vereança, ressaltando que aos arredores da cidade as vicinais
estão boas, sugerindo, no entanto, que se visite a Vicinal Planalto, Bacabal, Santa Rosa e Lama,
esta última os moradores fizeram mutirão cavando e amenizando os buracos para o transporte
escolar e outros poderem passar. Falou que a situação da cidade está boa com obras, mas ainda
precisa melhorar. Disse que seu papel não se cansará de fazer, de cobrar, mas que não irá denegrir
a imagem de nenhum colega, mas exigiu que a Prefeita venha a esta Casa dar explicação, porque
ela precisa se retratar perante a comunidade, não só com os vereadores, momento de saber se
realmente tem ou não sanguessuga, colocando seu mandato a disposição. Mencionou ter sido
secretária desse município por quatro anos e seis meses, desafiou alguém a colocar algum
processo seu em xeque, pois se assim for apresentado renunciará ao mandato, porque foi
secretária para assumir as políticas públicas desse município e quando secretária teve a coragem
de realizar o concurso público. Compartilhou da fala do Vereador Marcione quando fez a defesa
de sua esposa, concordando ser uma funcionária efetiva, porém disse que há no município
pessoas contratadas, não desmerecendo, que ganham mais, na mesma função, com formação
igual ou menor que o efetivo, não dizendo da esposa do vereador, porque conhece o seu trabalho
e sabe de sua capacidade, comungando dessa parte do discurso do vereador. Mencionou que foi
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aprovada Lei para melhorar a escola, porém está em uma escola onde não tem sombra para os
alunos fazerem educação física, sendo a qualidade da educação que o governo pregou, que iria
tirar um pouco dos efetivos para melhorar a situação dos contratados, que receberiam décimo
terceiro salário, questionando se há algum que recebeu esse abono, mencionando ter protocolado
pedido de explicação, pois tem conhecimento que nenhum recebeu. Falou que existem problemas
no município, assim como avanços, mas não vai entrar em briga porque é sozinha nesta Casa,
professora há vinte oito anos, acostumada a mexer com pessoas, residindo há quarenta e oito
anos na região e as vezes não fala, mas observa, o que é melhor, assim como também é melhor
ouvir do que ser ouvido. Enfatizou que alguém pode dizer que isso é política, mas está há nove
meses nesta Casa, mas se alguém souber de alguma coisa ilícita que pediu que traga a esta Casa
porque caráter não se compra, passa de pai para filho e sempre seus pais lhe pedem isso. Ratificou
aguardar a Prefeita Municipal na próxima segunda nesta Casa e contar com a presença de todos, e
agradeceu. A seguir o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, passou a
presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, onde cumprimentou Vereadores e pessoas
presentes. Agradeceu a Deus pela semana de luta vencida e por está novamente nesta Casa.
Mencionou que passou duas semanas sem que acontecessem as sessões, agradecendo a direção
do PSC e do Senador Zequinha Marinho que mobilizaram-se para que equipe de oftalmológica
viesse fazer atendimento no município. Falou que a sessão é importante, mas o trabalho também
é importante, abraçando esta causa e colocando esta Casa e funcionários a disposição,
agradecendo ainda o Secretário de Saúde que se dispôs a ajudar, assim como a prefeita Municipal.
Compartilhou do discurso do Vereador Denilson, lembrando que o Helder, então Ministro da
Integração liberou recurso para construção de parte da urbanização da frente da cidade, obra já
concluída. Lembrou que no período de campanha, tendo sido um dos poucos que abraçou a
campanha do Helder, quando pessoas do governo postavam em redes sociais que era fácil
escolher, pois “um era capitão e o outro ladrão” e mesmo o Governador Helder sabendo que a
Prefeita jogou sujo, assim como pessoas mais próximas abraçou e está ajudando nosso município,
destacando os dezoito quilômetros de asfalto que virá para atender o município, ressaltando ter
sido grande luta para os ex-governadores ajudar o município, sendo que praticamente todas as
obras iniciadas pararam sem ser concluídas e agora o governador está liberando combustível para
abrir estradas vicinais, dizendo que isso é que é pensar no município, mencionando que quando
estiveram em Belém para conversar com o governador e a Prefeita colocou que tinha obras
paradas foi pedido apenas que prestasse contas que o recurso seria liberado, como ocorreu. Disse
que quer que o governo municipal trate os vereadores e a população da mesma forma que o
município está sendo tratado pelo Estado, porque se fosse fazer por oposição, a Prefeita não teria
moral para pedir nada ao Estado, porque muito bateu e está sendo bem tratada, porque quando
se elege não se administra para quem apoiou, mas para toda a população, pedindo a Prefeita que
não olhe se vereador é posição ou oposição, mas que representa o povo, que elege e também tira
vereadores e prefeito, lembrando que do mandato passado, de onze vereadores, apenas três
permaneceram nesta Casa, sendo um momento muito dolorido, pedindo que após as eleições no
próximo ano, após o julgamento da população que possam arcar com as consequências, mas saber
que fizeram com responsabilidade o mandato, em que a população fica em primeiro lugar.
Mencionou que tem seis anos e cinco meses de mandato, tendo ganhado cerca de cento e setenta
mil reais nesse período, citando que quando assumiu tinha uma caminhonete e um veículo, da
família, financiada pelo Banco da Amazônia, tendo negociado a divida para começar a pagar no
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próximo ano, e setecentas hectares de terra e comprado mais um lote depois do mandato. Falou
que pediu para contratar sua cunhada que reside há duzentos metros da escola, esbarrando na lei
do nepotismo, encontrando outra pessoa, lembrando que sua cunhada já tinha sido professora
naquela vicinal antes de ser vereador. Disse que tem um carro que puxa aluno desde 1998, no
Lama, onde ninguém quis a rota pela dificuldade e seu irmão deixou a família e foi trabalhar no
local; no ano seguinte passou a puxar alunos para a Escola Belarmina Soares, sendo um dos
poucos veículos do transporte escolar que nunca teve reclamação, sendo dez anos trabalhando no
transporte escolar, nunca deixou um aluno na estrada, nunca ganhou rota sem licitação, dirigindose ao Vereador Marcione, questionou se isso é errado? Falou que se isso for errado imagina passar
dez meses com carro alugado para a educação e sem licitação como ocorreu com o veiculo do
Vereador referido. Informou que seu irmão recebe o valor bruto de dez mil, setecentos e oitenta
reais mensal, percorrendo cerca de cento e trinta quilômetros por dia, sugerindo que verifique e
se houver erro procure as pessoas do governo que mediram as rotas, lembrando que presta
serviço para a cooperativa, recebendo através dela, dizendo se isso é ilegal, imagina na Vicinal
Poeirinha onde tinha vinte e quatro alunos e o vereador Marcione disse que colocaria sua cunhada
a qualquer custo, ficando a escola com quatro alunos e o Secretário queria fechar, mas disse que
enquanto fosse vereador não fechava, pois a cunhada teria que trabalhar, onde continua até hoje,
enquanto a maioria dos alunos foram todos para o Lote Dez. Sugeriu que o Vereador Marcione
que some o salário desde quando Chefe de Gabinete e quebre seu sigilo e dos familiares e amigos,
assim como o seu para ver “quem meteu a mão nesse município”. Mencionou que quando
assumiu o cargo tinha sete lotes e trinta mil pés de cacau e é o que dá sustentação ao que faz até
hoje na sua vida pública, não como o Vereador Marcione que ganhava um salário e tinha uma
moto para andar no governo do Leonir e hoje pousa de rico, de fazendeiro neste município
ganhando um salário de chefe de gabinete que era dois mil e quinhentos reais e o de vereador que
é pouco mais de três mil reais, pedindo ao vereador que respeite as pessoas. Disse ter falado ao
Charopinho (Blog do Charope) que pudesse publicar a matéria porque não deve e se tem alguém
que deve explicações é a Prefeita Municipal, a qual será convocada de acordo com o Art. 11 da
LOM, ressaltando ser crime de responsabilidade caso não compareça, e da mesma forma irá
convocar o Senhor Renato Perussato que é do segundo escalão do governo para que esclareça a
respeito da máfia, já que disse ser o chefe nesta Casa. Disse que o que falta não é pedir melhorias
para a comunidade, mas sim respeito do Executivo para os Vereadores, dizendo ser fácil jogar para
a população que vereador é sanguessuga, fazer uma notinha e deixa-los serem zombados pela
população. Disse que precisa que venha a esta Casa pedir desculpas e a população entenderá, pois
como seres humanos muitas vezes fala algo em momento de raiva, mas vereadores tem uma casa,
tem lei, devendo vir neste local pedir desculpas e retratar-se, pelo áudio infeliz, pois se tem
alguém extorquindo a Prefeita é porque tem algo a esconder, pois se não tem nada a esconder e
se vier lhe chantagear denuncia e este perderá o mandato, dizendo que somente aceitará as
desculpas da Prefeita se fizer nesta Casa, enfatizando não está se colocando em oposição a
governo, mas a favor do município, lembrando que o prefeito que mais “apanhou” desta Casa foi
o Leonir, assim como o então Chefe de Gabinete (Vereador Marcione Rocha), mas em quatro anos
não houve desrespeito para com esta Casa da parte do Executivo e nem das pessoas mais
próximas, havendo sempre respeito, dizendo que agora foi da parte da prefeita, mas sempre sai
algo da parte dos “paus mandados” debochando dos vereadores, dizendo a mando da Prefeita,
dizendo ser falta de respeito para com os vereadores, que sempre vê tentando ajudar. Falou que
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se for necessário ir ao MP para esclarecer a situação está à disposição, mandará quebrar o sigilo
seu, de sua família e das pessoas mais próximas para ver quantos reais entrou ilegalmente nessas
contas. Mencionou ter construído sua casa, e dos mais de quinhentos gados, restaram
quatrocentos, colocando a disposição para quebrar também o sigilo na ADEPARÁ. Disse falar
porque tem consciência, lembrando que no mandato passado colocava que se aparecesse provas
de que pegou algum dinheiro do Executivo Municipal que renunciaria, desafiando qualquer
cidadão a provar que pegou algum dinheiro da Prefeita Raquel, inclusive na época do PCE da
Educação ou na época da eleição da Mesa Diretora da Câmara. Lembrou que seu pai foi vereador
e saiu do jeito que entrou, comprando apenas uma moto que servia de transporte. Disse que
trabalha diariamente, paga máquinas para fazer serviços, quando poderia pegar máquina da
Prefeitura para fazer. Disse que falar é fácil, mas quer ação, pois a Prefeita terá que provar quem é
o sanguessuga, e agradeceu. Após passou a Ordem do dia. O Senhor Presidente informou sobre
renúncia ao mandato do Vereador José Ferreira de Carvalho – PT (2017 – 2020), em virtude de
aposentadoria por invalidez previdenciária, e desta forma a Vereadora Edna Silva Santos, suplente
do partido, assume a vaga efetivamente como vereadora do município de Placas. O primeiro
secretário apresentou o requerimento de renúncia. O Senhor Presidente apresentou desejos de
muita saúde ao ex-vereador. Após passou a apresentação dos Requerimentos nº 022/2019, de
proposição do Vereador Nelson Fetisch, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal
de Infraestrutura providencias para o término da recuperação da estrada e ramais da vicinal 59,
neste município; nº 023/2019, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, que
requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para que seja
realizados com urgência obras de recuperação das vias dos bairros Sol Nascente, Boa Esperança,
São Francisco, Alto Pará, Otobelli, Centro e Progresso; e nº 024/2019, de proposição do Vereador
Denilson Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de
Educação providencias para que sejam acrescentados 12 km de linha do transporte escolar da
Vicinal do Planalto, determinando encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Em
seguida passou a apreciação do veto parcial ao inciso I do Art. 4º do autógrafo da Lei nº 279/2019,
que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2019) do Município de Placas e dá
outras providências. Colocado em discussão. O Vereador Denilson esclareceu no que se refere ao
REFIS tentaram ajudar, porém a emenda feita é inconstitucional, não podendo alterar o capital
fixo. Colocado em votação o veto parcial ao inciso I do Art. 4º da Lei nº 279/2019. Aprovado por
unanimidade. A seguir passou a apreciação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 272/2019, que
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências”. O
primeiro secretário fez a leitura. O Relator da Comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer conjunto desta e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento favorável pela
tramitação da matéria. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 272/2019. Manifestaramse os vereadores Denilson, José Sandeney e Marcione. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Após colocou em votação uma a uma, as atas das seguintes Sessões Ordinárias:
décima, décima primeira, décima segunda e décima terceira, e primeira extraordinária. Todas
aprovadas por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente informou que o Governador homologou
Estado de Emergência em Placas, Prainha e Terra Santa, esperando que venha auxiliar o município
com combustível para melhorias das estradas vicinais. O vice-presidente Werles informou que os
óculos feitos na semana anterior serão entregues no próximo dia vinte e oito. O Senhor Presidente
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lembrou, conforme convite da Vereadora Raimunda, que sexta e sábado haverá festa junina no
Lote Dez e sábado também acontecerá no Novo Paraíso, na Escola Padre Antonio, e 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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