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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos cinco dias do mês de agosto 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 abertura dos trabalhos no segundo semestre, 

conhecimento de renovação de licença do Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal e tratar 

assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues-MDB – 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 e Raimundo Ribeiro 

da Silva-PSDB. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentou 

vereadores e pessoas presentes, ressaltando está se reiniciando os trabalhos, mas acreditando 

que todos os vereadores estiveram trabalhando na extensão do município. Disse contar com a 

presença da população nas sessões e até mesmo os conselhos, auxiliando os vereadores. 

Apresentou a pauta constituída do Ofício nº 003/2019 do Vereador Marcelo Wilton Rodrigues 

Leal, solicitando a renovação de licença para exercer a função de Secretário Municipal de 

Educação no período de 01/08 a 31/08/2019. Falou que tem várias pessoas passando por 

momentos maus no município, mas pediu a compreensão dos Senhores, destacando a situação da 

mãe da assessora legislativa Eliete e do amigo Elcio, que está passando por um momento muito 

difícil em Santarém, convidando a todos para de pé rezar o Pai Nosso para que Deus dê foças 

àquela família e para que ela saia o mais rápido possível daquela situação difícil. Após realizou 

inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro. Na 

tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Manifestou feliz pela 

primeira fala após o recesso, agradecendo a Deus, enfatizando não ser férias, mas pequeno 

intervalo nos trabalhos desta Casa, quando não parou um só dia e não deixou de levar as 

demandas dos munícipes e das comunidades ao secretário e a Prefeita, de quem sempre esteve 

próximo cobrando as melhorias porque o povo procura diariamente, pois as demandas são 

muitas, algumas conseguindo resolver, outras não. Disse ter certeza de que é preciso dar 

encaminhamento a várias ações que diz respeito a zona rural, que é a que mais clama por 

benefícios e melhorias, dizendo que muito tem sido feito, mas muito precisa se fazer, mas sabem 

que ninguém conseguirá atender ou fazer cem por cento das necessidades do povo, mas aos 

poucos os benefícios estão chegando as comunidades e acredita que podem cobrar do Secretário 

de Infraestrutura para que possa fazer programação imediata para levar máquinas para atender a 

região do Lote Dez, Ouro Verde e Santarém/Cuiabá e tem esperança de que irá acontecer o mais 

breve possível, a respeito do que estará cobrando da gestão. Falou que assim como passou esses 

trinta dias andando pelo município, acredita que os vereadores também o fizeram. Compartilhou 

das conquistas no mês de recesso, mencionando que na última sexta-feira participaram de 

inauguração no Lote Dez da Unidade Básica de Saúde e no sábado foi entregue a unidade na vila 

Bela Vista, com atendimento diverso no decorrer do dia, dando a oportunidade de estar mais 

próximo do povo, ouvindo as demandas, pois o diálogo é o mais importante para o legislativo, 

saber a opinião da população e entender a comunidade. Informou que no próximo sábado será 

inaugurada a Escola na Comunidade Santa Rita e no domingo outra escola no Cento e cinquenta e 

um, mencionando haver várias obras para serem inauguradas e entregues a comunidade. Falou 
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que mais que um prédio bonito deve funcionar bem para que o serviço possa chegar aos 

munícipes. Mencionou que na Comunidade Aparecida três salas de aula foram entregues para 

receber os alunos que estudavam em um barracão. Falou que as ações têm acontecido, sendo 

importante está acompanhando e informando a comunidade sobre o que está sendo feito. 

Mencionou que no mês de recesso cobrou da Prefeita e Secretário de Infraestrutura para que 

pudesse levar máquina para recupera a vicinal do Lama, dizendo ser uma das piores do município 

e, como representante do município, tem cobrado ação da Prefeita por aquela localidade, assim 

como as vicinais do Planalto e Goianos que clamam por estradas vicinais. Informou que máquinas 

serão levadas para a Vicinal do Lama e estará acompanhando o trabalho para que o povo possa 

sentir segurança em seu trabalho e atendendo o povo com carinho para que o serviço que ali for 

feito seja de qualidade, pois sendo fiscais devem acompanhar a forma que será recuperada. Falou 

está voltando do recesso com todo gás e entusiasmo. Mencionou que conversando com o ex-

presidente desta Casa João Martins que tem propriedade no água boa, onde estarão fazendo 

parceria com máquina particular para que possa oferecer melhor qualidade de trafegabilidade as 

famílias que ali residem, primeiro será feito serviço de trator e após possa receber serviço de 

patrol. Agradeceu a Deus pelo mês de recesso e de reflexão para que possam retornar com o pé 

no chão, com a cabeça erguida, pois tem compromisso de representar essa sociedade e levar as 

ações aos munícipes, para que tenham melhor qualidade de vida, que não se acomodem, que as 

criticas não os façam baixar a cabeça, mas que de certeza de que precisam lutar dia após dia por 

esse povo que confiou o voto, colocando-os nesta casa para que pudessem representa-lo devendo 

ser atuante. Desejou ótimo retorno nesta Casa aos vereadores e servidores desta Casa. Desejou 

ótima semana a todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Lembrou que ficaram trinta dias 

afastados da tribuna desta Casa, não dos trabalhos, pois diariamente atende pessoas, 

mencionando ter passado a semana em Santarém acompanhando pessoas que estão com 

processo na justiça pleiteando benefícios do INSS e retornando novamente nesta data, tendo 

aproveitado para fazer visitas a pessoas que estão com problemas de saúde em Santarém e jovens 

que foram fazer provas para o exercito. Lembrou visita que aconteceu no dia doze de julho do 

Governador do Estado e outras autoridades Deputados e Senadores, quando inaugurou a praça na 

frente da cidade, beneficiando a senhora que teve sua casa queimada que recebeu um cheque 

moradia. Destacou inaugurações que ocorreram no decorrer do mês anterior, mencionando que 

Placas nunca teve tantas obras inauguradas como está tendo agora, concordando com o Vereador 

Marcione que não basta ter o prédio, a sala de aula, mas é preciso ter atendimento de qualidade 

que sirva à população, parabenizando todos os vereadores que estão lutando, buscando, fazendo 

seu papel. Informou que breve acontecerá a inauguração do posto de saúde no Bairro São 

Francisco e outras obras como: o asfalto, praças que estão sendo construída0 e a Escola Tancredo 

Neves que deve ser concluída neste ano, trabalhos voltados a população que irão melhorar o 

município, e dizendo que para isso precisam da união de todos. Mencionou ter participado de 

reunião onde foi cobrado estradas vicinais, as quais precisam ser feitas, devendo se fazer um 

calendário, antes que o verão passe e chegue o período de chuvas e as estradas não tenham sido 

feitas. Falou que as comunidades estão aguardando, a cidade precisa ser empiçarrada, a respeito 

do que fez requerimentos e estará cobrando melhorias de qualidade para as ruas, sistema de 

água, iluminação pública, parabenizando o Executivo e os vereadores que tem trabalhado e 

acompanhado os trabalhos. Ressaltou não ter participado de algumas inaugurações porque não 
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consegue atender a todos os convites. Agradeceu a Deus por tudo que tem feito, estando aposto 

para atender a população, cobrar do Executivo, fazer valer a lei, trabalhar com afinco pelo 

município, em união, parceria, ouvindo as criticas construtivas que contribuem para um bom 

resultado. Informou que estará indo novamente a Santarém acompanhar outras audiências que 

acontecerá nesta semana, dizendo que isso ajuda o município, pois cada um que passa a receber 

um benefício terá recurso para investir no comercio, mencionando ser cerca de duzentas a 

trezentas pessoas que ajuda e é renda que é investida no município, sentindo-se honrado por isso. 

Disse que sempre estará disposto a ajudar, fazendo um social de qualidade, ajudando no auxilio 

doença, salário maternidade, aposentadoria e outros. Falou que mesmo com muitas mudanças 

que estão acontecendo, muitas pessoas estão perdendo seus direitos por não correr atrás e saber 

que tem direito, devendo estar atento. Informou que no próximo dia nove estará atendendo em 

sua residência o Dr. Leonardo, esclarecendo e encaminhando processos previdenciário, 

ressaltando já trabalhar com este há dez anos e tem resolvido cerca de noventa e cinco por cento 

dos casos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela vida e 

contribuindo com a população, agradecendo pelo recesso, quando não estiveram na tribuna dessa 

Casa, mas nos bastidores cobrando, viabilizando melhorias para a população do município, seja na 

cidade, comunidades e vicinais. Registrou condolências a família do Senhor Domingos pelo seu 

falecimento e aos familiares da professora Marines pelo falecimento de sua mãe. Ressaltou as 

várias inaugurações ocorridas no mês de julho, destacando os postos de saúde das vilas Aparecida 

(Lote Dez) e Bela Vista (km 221), não podendo acompanhar na primeira devido está com sua mãe 

que tem Alzheimer, desculpando-se com a Vereadora Raimunda, representante da comunidade, 

por não ter participado dessa conquista tão importante para a comunidade, mas participando da 

inauguração na segunda comunidade, onde representou esta Casa, dizendo ser gratificante saber 

que tem essas UBS funcionando com enfermeira, técnicos e pessoal de apoio. Disse que deveria 

terem sido inauguradas há um bom tempo, mas por questões burocrática e financeira demorou, 

devendo agora se fazer um planejamento, principalmente pela secretaria de saúde para que os 

médicos da cidade possam fazer atendimento nessas comunidades, como ocorreu no dia da 

inauguração, cobrando que seja colocada ambulância nessas duas localidades para que melhore o 

atendimento aos munícipes que ali residem, bem como nos arredores. Parabenizou o Executivo 

Municipal por ter pensado na questão da saúde, juntamente com o médico, Dr. Tudo, que fez um 

excelente trabalho nas comunidades para que possa colher frutos de dias melhores nessas duas 

regiões. Disse ter falado que os moradores da comunidade Bela Vista não utilizassem o serviço do 

posto, que tivessem perfeita saúde, mas havendo necessidade, há profissionais competentes para 

fazer o atendimento, parabenizando o governo pelo trabalho. Parabenizou os profissionais da 

educação que estão neste momento reunidos fazendo planejamento, considerando que as aulas 

se iniciarão na próxima quarta-feira, quando deveria ter iniciado na presente data, sendo adiada 

em virtude da morte da mãe da professora Marines para o dia sete de agosto, desejando ótimo 

planejamento a todos profissionais da educação, que retornaram aos trabalhos após trinta dias de 

férias. Registrou ter estado em algumas comunidades, cobrando a respeito de estradas vicinais, 

destacando ter acontecido no final do mês anterior um evento muito bom na Vicinal do Planalto, 

onde nunca havia entrado, a não ser nos doze quilômetros onde tem a festa, entrando trinta e 

cinco quilômetros e assim como outras vicinais próximas na região da Comunidade Ouro Verde 

que estão praticamente desassistidas, a do Planalto que possui cerca de sessenta quilômetros não 
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está fácil, tendo passado algumas fotos para o Vereador Evaldo que representa a vicinal e assim 

como essa, a vicinal do Lama, a qual será atendida agora, a Vicinal Bela Vista, que faz divisa com 

Rurópolis, onde esteve, assim como na Vicinal São João que também está em situação difícil, 

tendo cobrado planejamento do Secretário de Infraestrutura, porque subtende que as vicinais 

próximas a cidade estão assistidas, mas as que estão nas proximidades da Comunidade Ouro 

Verde estão desassistidas, para que viabilize recursos e coloque as máquinas para trabalhar. Disse 

ter ficado preocupado porque quando se tem a disponibilidade de andar todo o município requer 

recurso, não sendo fácil sair da cidade até o Novo paraíso ou Ouro Verde, duas ou três viagens por 

semana gastando muito e fez isso, não fazendo postagens para que tenha uma resposta positiva 

do governo, assim como da Secretaria de infraestrutura, no sentido de que faça análise das 

estradas vicinais, lembrando que a grande maioria da população do município é de agricultores, 

que residem na zona rural, devendo ser assistidos, e se não cobrar o inverno chega e no próximo 

ano tudo que fizer soará como situação política, querendo que as coisas aconteçam agora. 

Mencionou ter dado umas voltas de moto na cidade observando a situação, que enfatizou está 

difícil, dizendo não se referir a iluminação pública, pois desde 2017 cobra a situação, mas a cidade 

está desassistida, não sabendo como responder a população, pois muito cobra e as coisas não 

acontecem. Falou que no mês de julho trabalhou nos bastidores, estando na hora de apertar o 

cinto nessa empreitada quanto vereador.  Informou que na próxima semana estará iniciando o 

projeto Vida Saudável, Tempo de Viver Melhor, destinado a adultos e pessoas da terceira idade, 

com aulas de dança, ginástica, aeróbica, que se desenvolverá na praça da amizade e na AAP, com 

atividades direcionadas por professores de educação física e pela professora Mikaele, já 

contratada através da Secretaria de Esportes para esse projeto que será importante para a vida 

dos munícipes que quiserem participar. Avisou que o projeto Escola de Futebol estará iniciando na 

próxima segunda-feira e iniciando na Vicinal do Brocão, onde há vinte e cinco alunos. Desejou a 

todos os funcionários bom retorno, pedindo a iluminação de Deus para que tenham uma boa 

semana e bom trabalho, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da 

Silva, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores, secretários municipais e pessoas 

presentes. Referiu sobre o período de recesso, quando não estavam em sessão, mas presente nas 

comunidades, acompanhando as demandas do município. Falou que assim como os demais seu 

recesso não foi diferente, mas de visita às comunidades e acompanhando as máquinas nas 

vicinais, passando mais dias na zona rural do que na cidade. Informou que na Vicinal Cinquenta e 

oito casada os trabalhos estão em fase final em um trecho, após o rio, onde há muito não se 

passava máquina e a Cinquenta e oito solteira foi totalmente patrolada, onde havia um trecho 

crítico no final foi aberto e os moradores tem hoje facilidade para escoar a produção ficando 

satisfeitos com o trabalho, havendo, no entanto, algumas ladeiras onde se faz necessário piçarrar. 

Referiu sobre as inaugurações como a ponte na Vicinal Nonato, onde não pode participar 

considerando ter chegado tarde de viagem a Rurópolis, mas grato pelo convite do Presidente 

desta Casa, que acompanhou os trabalhos bem de perto; e ponte na Cinquenta e sete casada, 

obra que era muita esperada pelos moradores que residem após o rio, sendo inaugurada no 

período do recesso. Informou que há um planejamento para construção de ponte na Vicinal 

Cinquenta e oito, no encontro das águas, acreditando que em breve será iniciada e encurtará o 

trajeto das pessoas que residem após o rio em quinze quilômetros, razão pela qual almejam e tem 

lutado para que aconteça o mais rápido possível. Destacou visita do Governador do Estado ao 

município, no período do recesso, que enfatizou, está realizando um bom trabalho, tendo visitado 
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quase todos os municípios da região Xingu, quando foi assinando convênio de quinze quilômetros 

de asfalto que acredita em breve será iniciado, o que será importante para os moradores desta 

localidade, sendo um passo importante para esta Gestão. Mencionou ter estado na Escola 

Tancredo Neves, onde os trabalhos estão bem adiantados com previsão de entrega até o final do 

ano, informando que a quarta parcela está sendo liberada. A respeito da inauguração dos postos 

de saúde disse não podido estar na Vila Lote Dez, mas esteve na Vila Bela Vista, sendo um passo 

importante para a saúde do município e nesta terça acontecerá a inauguração da UBS no Bairro 

Alto Pará. Informou que a ponte no ramal do Sr. Noé já está sendo construída, acreditando que 

nos próximos dias a empresa estará entregando a obra, que é tão sonhada pelos moradores há 

anos, onde esteve no período do recesso. Informou estarem no processo eleitoral do Conselho 

tutelar, informando que a partir do próximo mês os candidatos já estarão fazendo suas 

campanhas para a eleição que acontece no mês de outubro, esperando que as pessoas possam 

exercer seu papel de cidadania e possam comparecer as urnas e escolher os novos conselheiros 

que passarão a atuar a partir de janeiro de 2020. Agradeceu a Deus pelo dia e semana abençoada. 

Lembrou, como já falado pelo presidente que a assessora do gabinete Eliete está em Santarém 

com sua mãe que está muito doente, pedindo a todos que possam interceder para que recupere 

sua saúde o mais breve possível, e agradeceu. No decorrer do pronunciamento do Vereador 

Raimundo compareceu ao plenário da Câmara o Vereador Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A seguir foi 

a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou a mesa Diretora, 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e pelo recesso, 

quando não estavam participando de sessões, ocorrendo tudo bem, período que realizou visitas e 

ouviu a população sobre suas demandas, mas também de tristeza devido a velórios de amigos, de 

ente queridos, apresentando condolências a colega de profissão Marlene pelo falecimento de sua 

mãe, da d. Margarida, da Vicinal Pulu, do Sr. Raimundo, da Vicinal Três Poderes, situação que a 

deixa com o coração partido. Registrou ter estado na Vicinal São Paulo em inauguração de 

iluminação de quadra de esportes, ressaltando que a estrada não está boa, que precisa de 

acompanhamento, de melhorada. Disse não gostar de ficar postando em redes sociais a situação 

de estradas, mas de acompanhar e oficiar a quem de direito, neste caso, o secretário de 

Infraestrutura e a gestora municipal, para que tomem providencias. Informou que a Vicinal 

Mirasselva precisa ser concluída, a respeito do que já cobrou ao secretário de Infra, assim como 

também tem cobrado a respeito de outras vicinais onde tem visitado para junto com a gestão 

procurar a melhor forma de resolver. Referiu sobre inauguração da UBS na Vila Lote Dez, dizendo 

ter sido uma das melhores programações que acompanhou no município, ressaltando ter 

participado de outras inaugurações, inclusive quando da vinda do Governador, mas essa foi a 

melhor porque o povo ficou contente e foi festejar com aquilo que estava precisando naquele 

momento, quando foi realizado atendimento pelo médico, Dr. Tudo e toda equipe, atendendo os 

moradores daquela comunidade e vicinais dos arredores, a partir do Nonato até o Ouro Verde 

todos recebem atendimento nessa UBS. Ressaltou-se feliz pelo atendimento realizado, 

considerando que antes funcionava com um quadro bem reduzido e hoje o atendimento é 

realizado por enfermeira, técnicos, pessoal de apoio e atendimento de emergência pelo hospital 

quando necessário, porém disse da necessidade de uma ambulância no local. Agradeceu a 

presença dos colegas, das autoridades que participaram festejando o momento. Registrou a 

presença do Senador Zequinha Marinho ao município no último dia primeiro, ressaltando a 

importância, quando agradeceu o apoio nas eleições e ouviu as demandas do município, dentre 
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esta cobraram a intervenção para transformar o PAA BASA em agência para melhorar o 

atendimento; e ainda a respeito da intervenção do IBAMA no município, situação apresentada ao 

Senador na reunião com todos e também pelo setor madeireiro, pedindo urgência nessa situação. 

Mencionou ter sido cobrado ainda ajuda para a Secretaria de Infraestrutura para que possa 

contemplar as vicinais do município. Disse ter sido uma visita excelente quando solicitaram com 

veemência aquilo que o município precisa e devem cobrar daqueles que ajudaram eleger. 

Ressaltou continuar a disposição, e mesmo não sendo titular da vaga que ocupa, continuará 

fazendo suas cobranças, suas solicitações, pois enquanto estiver assumindo a vaga está 

representando o povo e o município de Placas e cobrando melhorias. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade e a população presente, convidando a participar mais vezes, dizendo que pelo 

pouco que acompanha as redes sociais vê que as cobranças são grandes, acatando todas as 

criticas para melhoria do seu trabalho, porque muitas vezes o povo consegue enxergar aquilo que 

não está vendo, podendo melhorar o trabalho. Desejou a todos uma excelente semana de 

trabalho e de planejamento da educação, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Werles Santos Silva, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente em mais um dia de trabalho e as pessoas 

acompanhando o trabalho de cada vereador. Ressaltou estarem retornando ao trabalho após o 

recesso, momento importante para que possam avaliar onde erraram e acertaram no primeiro 

semestre. Falou da importância da crítica construtiva que serve para corrigir os erros para que 

possa beneficiar a população placaense. Referiu sobre o período de recesso, quando não 

ocorreram sessões, mas todos vereadores estavam trabalhando no interior do município, 

visitando vicinais e comunidades e fazendo cobranças que é dever do Vereador. Destacou a visita 

do Governador e Vice ao município, quando receberam várias cobranças de investimentos. Falou 

que além dessas, outras lideranças estiveram no município, destacando a visita do Senador 

Zequinha Marinho, quando tiveram oportunidade de reunir e fazer cobranças, destacando a 

necessidade de transformar o PAA BASA em agência, ressaltando que a agencia de Rurópolis é 

quem se beneficia com os serviços realizados em nosso município. Mencionou também ter sido 

cobrado a respeito do setor agrário e fundiário do município, lembrando que há pouco mais de um 

mês o IBAMA esteve no município, estando novamente dias depois, solicitando do Senador que 

cobre a regularização das terras para que os moradores tenham oportunidade melhor de trabalho. 

Referiu sobre a inauguração da UBS no Lote Dez, que irá beneficiar a população com atendimento 

de qualidade, destacando ainda a inauguração da UBS na Vila Bela Vista. Mencionou ter 

acompanhado a situação da infraestrutura, citando ter estado na Vicinal Cinquenta e oito, 

juntamente com o Vereador Raimundo fazendo cobranças, ressaltando que esta era uma das 

piores, havendo outras que também se encontram em péssimas condições, e continuará fazendo 

seu trabalho em prol da comunidade. Mencionou que após as eleições estiveram em Santarém 

com o Deputado que apoiaram, Chapadinha, cobrando recursos para o município, tendo 

contemplado o município com Emenda de quinhentos mil reais de custeio para a área da saúde, 

ressaltando haver ainda uma praça deste Deputado para ser inaugurada. Disse que continuará 

fazendo seu trabalho e cobrando dos eleitos investimentos para o município. Agradeceu a Deus 

pela oportunidade e as pessoas que a acompanham a sessão, tomando conhecimento do trabalho 

de cada vereador, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu que no período do recesso esteve 

visitando algumas vicinais do município, dizendo que um requerimento seu foi atendido, o que 
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requereu a recuperação da Vicinal Cinquenta e nove, sendo o primeiro atendido em dois anos e 

meio, quando vê outros vereadores que vez ou outra comunica que teve seu requerimento 

atendido, não tendo essa felicidade, considerando que neste mandato foi o primeiro atendido, 

com o que se entristece, sendo talvez por cobranças feitas para a população, orgulhando-se em 

dizer que não comprou nenhum voto, não pagou pessoas para trabalhar, não pagou nenhuma 

moto, todos que trabalharam foram voluntários, não fazendo boca de urna, devendo respeito as 

pessoas que o colocaram nesta Casa, precisando dar resposta. Disse que talvez haja dificuldade de 

atender Requerimento, reconhecendo que a Prefeita deve fazer isso, pois atender acreditando 

que seja uma forma de parar de fazer cobranças, não atenderá nenhum outro, pois não irá parar 

de fiscalizar. Lembrou que na penúltima sessão trouxe a esta Casa situação de máquinas e 

petróleo, tendo o Vereador Evaldo pedido que trouxesse nota fiscal que comprovasse, entregando 

cópia de documentos a este e aos demais vereadores que comprovam o que irá falar. Comunicou 

ter chegado ao seu conhecimento que a Prefeitura de Placas mantém contrato milionário com a 

empresa G B de Amaris, com sede em Altamira, no valor de quatro milhões, trezentos e trinta e 

três mil e quatrocentos reais, cujo objeto é contratação de máquinas pesadas, destinadas a 

manutenção de estradas vicinais e ruas na sede do município, tendo como base o pregão 

presencial nº 005/2019-05 e o Contrato nº 20190069, conforme consta no portal. Informou que ao 

consultar o CNPJ da empresa verificou que a sua atividade principal é atividade de locação de 

automóveis sem condutor e não aluguel de máquinas pesadas, dizendo que se, pelo CNPJ a 

empresa está caracterizada como aluguel de automóveis sem condutor, como existe contrato de 

máquinas pesadas? Falou que conforme pode verificar no CNPJ da empresa, entregue aos 

senhores Vereadores, ao procurar no site sobre o pregão presencial nº 005/2019-005 nada 

encontrou, chegando, no entanto, em suas mãos comprovante de um pagamento feito pela 

Prefeitura de Placas à empresa G B de Amaris, tratando-se da liquidação 07030029, cujo valor é de 

trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais, liquidado em 07/03/2019 para pagamento de 

cento e quinze horas de uma máquina motoniveladora, mas conhecida por patrol, questionando 

se alguém viu essa máquina trabalhando nas ruas dessa cidade ou nas vicinais, pedindo que se 

alguém viu que se manifeste, porque não viu, mas tem o pagamento. Disse que talvez seja esse o 

motivo da prefeita não atender os seus requerimentos, porque trás essas cobranças para esta 

Casa e continuará trazendo, não deixando de fazer por causa de ameaça de não atender um 

requerimento seu, pois isso envolve todo o município, pois é pago com recurso público. Observou 

que no mês de março as vicinais estavam todas intrafegáveis, que a Prefeita deixou a zona rural 

abandonada como tantas vezes denunciadas na tribuna desta Casa e tem a comprovação de que a 

Prefeita pagou no mês de março patrol para fazer não se sabe o que, já que ninguém viu. Disse ter 

a informação de que a empresa J B de Amaris foi beneficiada com o valor de quatrocentos e 

quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais, recebido da Prefeitura de Placas no período de 

oito de março a dezesseis de junho, conforme cópia já entregue aos vereadores, podendo esse 

valor ser bem maior, podendo ter ultrapassado a casa de meio milhão de reais levando em conta 

que já estão no mês de agosto. Diante de tudo exposto e com base no artigo 39 da Lei orgânica do 

Município de Placas requereu que ouvido o soberano plenário para deliberação sobre 

encaminhamento de oficio desta Casa de Leis no sentido de que a Senhora Prefeita de Placas Leila 

Raquel, remeta dentro de oito dias cópia completa do processo licitatório nº 005/2019-005, assim 

como de todos os contratos dele derivados, todos os processos e procedimentos para pagamentos 

de todas as despesas públicas oriundas do referido processo licitatório, as pagas e as pendentes de 
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pagamento para que esta Câmara de Vereadores cumpra efetivamente com seu dever 

constitucional, fiscalizando, sua obrigação moral de saber para onde está indo o dinheiro do povo 

de Placas, tudo de acordo com o que manda a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno 

dessa Casa. Falou que como foi solicitado para que a Prefeita venha prestar informações sobre o 

áudio onde chama os vereadores de sanguessugas e disse ser inconstitucional, fez a leitura do Art. 

39 da LOM. Finalizando disse esperar que convoque a Prefeita para que venha dentro de oito dias 

dar explicações a esta Casa e que não diga ser inconstitucional convoca-la, o que considera falta 

de respeito com os vereadores, pois a população tem interesse em ouvir o que tem a dizer, e 

agradeceu. Adiante foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por estar aqui, ressaltando que nesta terça 

completa um ano de mandato, dizendo que se fosse uma criança estaria dando os primeiros 

passos, estando ainda se familiarizando, se acostumando, mas buscando a competência que tem 

um vereador. Falou que no período do recesso, quando não estavam trabalhando nesta Casa foi o 

período que mais andou no município, porque também estava de férias no setor da educação, 

agradecendo as pessoas do município pela receptividade. Desculpou-se com a Vereadora 

Raimunda e Senhor João, da Vila Aparecida por não ter podido estar na inauguração do Posto de 

Saúde, devido a compromissos agendados, assim como também não pode participar da 

inauguração do posto na Vila Bela Vista, parabenizando a gestão como o Secretário e equipe 

técnica e tão competente que esteve realizando esse trabalho. Mencionou ter reunido com o 

Deputado que esteve no município passando um pouco das demandas e da situação que o 

município se encontra e conta com esse público para melhor gestar o município. Informou ter 

visitado a vila Macanã onde tem emenda do então Deputado Zé Geraldo no valor de duzentos e 

cinquenta mil reais para o sistema de abastecimento de água daquela Vila, tendo sido um 

requerimento da então vereadora Santa Sirlei, a respeito do que precisam falar com a gestora 

para saber porque está parado, considerando que todo o recurso já foi repassado. Lamentou a 

situação ruim que entraram no recesso, a respeito do que muitas pessoas, presentes ou não, 

querem uma resposta. Falou que diante das graves denúncias apresentadas pelos nobres colegas 

como já ouviu no semestre passado e acabou de ouvir que envolve o pagamento de quase meio 

milhão de reais pela Prefeitura de Placas a uma empresa de Altamira, em um contrato de locação 

de máquinas pesadas que não se sabe se sequer existe, aliado ao fato de que a Prefeita antes do 

recesso teve um áudio divulgado que chamava os vereadores de sanguessugas, disse ser dever 

moral e ético convocá-la perante esta Casa para que explique quem são os verdadeiros vereadores 

chamados sanguessugas, dizendo que isso tem a ver com esse escândalo de possível desvio de 

dinheiro público, de modo que exige, requer a mesa que faça esse pedido porque não pode deixar 

que isso morra, porque ouve um boato. Colocou seu mandato a disposição, dizendo que é preciso 

investigar, associar essas denúncias de máquinas, de depósitos de quase meio milhão de reais com 

essa fala descontextualizada, devendo contextualizar esse áudio com o que está acontecendo. 

Disse que não está torcendo contra, mas torcendo para que o município dê certo, quando senta 

com um Deputado implora emendas para o município, numa gestão que é do PSDB é porque quer 

que as coisas aconteçam, pois é fiscal para isso, não só para bater palmas, para parabenizar, mas 

para criticar de modo a ajudar, buscando emendas, mas que devam fiscalizar, questionando como 

pode querer que as coisas deem certo se a máquina passa trinta ou quarenta dias em uma vicinal 

parada no período do verão, entendendo que no inverno não é possível a máquina trabalhar, 

questionando a razão de a máquina ficar vários dias paradas no período de verão, se é falta de 



159 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 16ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

diesel, questionando pelo Consorcio Belo Monte e o FPM. Falou que a única coisa que o 

trabalhador pede é estrada e ponte e todos os dias ouve o clamor do povo, enquanto máquina 

passa trinta dias parada a céu aberto em uma vicinal, dizendo ser absurdo. Disse não estar 

torcendo contra, que seu requerimento não ser atendido entende, sendo prática de muitos 

governos não atender os requerimentos de vereadores de oposição, sendo normal na política 

brasileira. Destacou que uma vez convocada para dar explicações, a senhora gestora preferiu sair 

pela tangente e utilizou o argumento de que a sua convocação teria sido feita com base em artigo 

da Lei Orgânica que ela considera inconstitucional, questionando se esta agora tem poder de juiz 

de direito para dizer que determinado artigo da LOM é ou não inconstitucional, podendo até ter 

conhecimento jurídico e da lei, mas não tem prerrogativa para dizer se uma lei é ou não 

constitucional, pois para um artigo da LOM ser declarado inconstitucional não depende só da 

vontade da gestão municipal, mas que seja declarado inconstitucional dentro de um processo 

jurídico. Falou que a gestora ao agir assim demonstra que escolhe a lei, que ela quer obedecer, 

mencionando que na última sessão antes do recesso disse que não viria a esta Casa porque a 

convocação era inconstitucional, afirmando que ela não tem esse poder, essa prerrogativa, e se 

tivesse, à época do PCCR, poderia mudar os salários e fazer a folha como quisesse, mas ao invés 

disso fez todo um desdobramento, mudou muita coisa para então começar a executar essa lei. 

Finalizando requereu que ouvido o soberano plenário para que nos termos do Artigo 11, IX, seja 

aprovada a convocação da Excelentíssima Prefeita Municipal de Placas, Sra. Leila Raquel 

Possimoser para explicar o conteúdo e o contexto do áudio em que chama vereadores de 

sanguessugas, sob pena de não o fazendo incorrer em crime de responsabilidade, deixando cópia 

escrita de seu pronunciamento com a Mesa, ressaltando que escreveu porque a população de 

Placas exige e quer saber e a Prefeita tem o direito e o dever de vir a esta Casa prestar 

esclarecimentos, dizendo que a sociedade cobra isso dos vereadores, que tem o poder e o dever 

de fiscalizar. Agradeceu a todos presentes e a oportunidade. A seguir o Senhor Presidente falou 

que assim como os demais vereadores teria muito para expor a respeito das atividades no período 

do recesso, mas devido não está se sentindo bem o fará em outra oportunidade. A respeito da 

denuncia apresentada pelo Vereador Nelson falou ser gravíssima porque sabe que a última patrol 

que trabalhou algumas horas no município foi no ano anterior e desde setembro, quando a 

máquina saiu do Novo Paraíso não se tem máquina alugada trabalhando no município, e 

considerando ser o Plenário soberano para deliberar e decidir, consultou a respeito de 

requerimento verbal apresentado pelo Vereador Nelson Fetisch em que solicita que seja oficiado a 

Senhora Prefeita de Placas, Leila Raquel, remeta dentro de oito dias cópia completa do processo 

licitatório nº 005/2019-005, assim como de todos os contratos dele derivados, todos os processos 

e procedimentos para pagamentos de todas as despesas públicas oriundas do referido processo 

licitatório, as pagas e as pendentes de pagamento para que esta Câmara de Vereadores cumpra 

efetivamente com seu dever constitucional. Seguiu-se discussão entre os vereadores a respeito da 

legalidade do requerimento, apresentado apenas na tribuna, sem um documento formalmente 

protocolado nesta Casa e, considerando não haverem chegado a um acordo e, Requerido pelo 

Vereador Denilson para que o assessor jurídico possa dar seu parecer a respeito de ambos os 

requerimentos verbalmente apresentados e acordado por todos, concedeu o Senhor Presidente a 

palavra na tribuna ao Assessor Jurídico, Dr. Hiroito Tabajara Lacerda de Castro, o qual após 

cumprimentar, enfatizou não se tratar de denúncia, sendo apenas solicitado documentação para 

esta Casa analisar e tenha embasamento legal para no caso, se entenderem necessário, proceder 
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algum procedimento. Entende ser legitimo o pedido, considerando que qualquer cidadão pode 

fazer através da Lei de Acesso à Informação, sendo a Prefeita obrigada a responder sob pena de 

responder por crime. Manifestou-se favorável a votação da solicitação do Vereador Nelson, 

inclusive acreditando que os atos do Poder Executivo estão feitos sob base legal e para que não 

seja feito de maneira leviana a Prefeita envia os documentos e a Câmara toma conhecimento. 

Manifestou-se ainda ser de parecer favorável a forma como feita a solicitação, embasada no artigo 

39 da LOM. Informou que a solicitação da Vereadora Edna baseada no inciso IX é legítima, sendo 

também de parecer favorável. Esclareceu que as solicitações foram feitas para que a mesa 

consulte o Soberano Plenário, para que não seja uma atitude de um só vereador ou da Mesa 

Diretora. Após o Senhor Presidente colocou em votação requerimento verbalmente apresentado 

pelo Vereador Nelson Fetisch em que solicita que seja oficiado a Senhora Prefeita de Placas, Leila 

Raquel, para que remeta dentro de oito dias cópia completa do processo licitatório nº 005/2019-

005, assim como de todos os contratos dele derivados, todos os processos e procedimentos para 

pagamentos de todas as despesas públicas oriundas do referido processo licitatório, as pagas e as 

pendentes de pagamento para que esta Câmara de Vereadores cumpra efetivamente com seu 

dever constitucional. Manifestaram-se contrários os Vereadores Marcione, Denilson, Evaldo e 

Raimundo, justificando. O Vereador Marcione falou que anda e acompanha os trabalhos no 

município e que as únicas máquinas que tem no município são patrol e neste ano foram feitas as 

seguintes vicinais: Duzentos e quarenta, Cinquenta e sete, Cinquenta e oito casada, Cinquenta e 

oito solteira, Cinquenta e sete casada, Cinquenta e sete solteira e Cinquenta e nove, esta, 

representada pelo autor do requerimento. Enfatizou que em nenhuma dessas vicinais o município 

tinha patrol, carregadeira, trator, retroescavadeira própria, e desde o mês de março tem alugada 

um carro pipa, um carro de lixo, duas carregadeiras, retroescavadeira e caçamba, mencionando 

que as horas de trator, que inclusive o vereador autor da solicitação elogiou o governo várias 

vezes nesta Casa dizendo do serviço de qualidade que estava sendo feito a pedido desse mesmo 

vereador na Vicinal da Sessenta para colocação de energia, o qual não trabalhou de graça, 

recebendo por esse serviço, foi alugado, assim como no reduto do vereador, na Cinquenta e nove, 

foi caçamba, carregadeira e retroescavadeira, o qual acompanhou os trabalhos, não trabalhando 

de graça, assim como o serviço feito na sua vicinal, onde foi realizado serviço de qualidade, 

também não tinha carregadeira e trator próprio e sabe que essas máquinas não trabalham de 

graça para o município. Disse não ser tão leigo para ir no “banho maria” ou no “vai com as outras”, 

pois acompanha e sabe o trabalho que está sendo feito com essas  máquinas, mencionando que 

um contrato de quatro milhões, não significa que tem que ser usado todo esse valor, mas 

podendo usar parte dele conforme a necessidade. Falou que o período em que foi pago essas 

horas máquinas constante da denuncia, o Executivo só não consegue justificar se for muito leigo 

ou tiver uma equipe muito incompetente, não se envergonhando de votar contrário porque é o 

entendimento de cada um, porque para você é questão esclarecida, pois tem andado neste 

município, sabe dos trabalhos que estão sendo feitos e a quantidade de máquinas que estão 

alocadas, pois se sabe que o município não recebeu carregadeira, nem trator, recebendo apenas 

patrol e outras ainda foram alugadas, máquinas que também trabalharam no Ângelo, não se 

envergonhando de votar contra, votando consciente de que o trabalho foi feito e as vicinais estão 

para provar, ratificando as vicinais e ainda a vila Bela Vista, cujo trabalho também foi feito com 

máquina alugada e vicinais do Pulu e Mirasselva, parabenizando a Prefeita que está fazendo 

serviços e mantendo o compromisso de uma gestão que é pagar em dia funcionários e 
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fornecedores. O Senhor Presidente declarou aprovado o requerimento do Vereador Nelson 

Fetisch por sete votos favoráveis a quatro contra. O Vereador Evaldo Machado justificou seu voto 

contrário, considerando que o trabalho na sua região não foi gasto apenas vinte cinco mil, mas só 

para o Henrique foi pago cento e trinta mil, sendo advertido pelo Senhor Presidente que esse 

serviço foi feito sem licitação. O vereador Evaldo disse que tem que votar a favor do povo, porém 

certo e honesto. O Vereador Denilson justificou fazendo das palavras do Vereador Marcione as 

suas, tendo esquecido de citar várias outras vicinais onde foi feito serviço, não questionando o ato 

lícito ou ilícito, porque posteriormente pode ser apurado, destacando as vicinais onde os trabalhos 

foram realizados, conforme citado pelo Vereador Marcione. Falou que qualquer vereador ou 

popular pode solicitar e havendo irregularidade decidirão, ratificando que muitas máquinas foram 

alugadas, trabalhando em várias vicinais no município, não sabendo no entanto de quem é a 

empresa referida, e depois de apurado irão se posicionar. Disse que o trabalho pode ter sido feito 

em janeiro e pago em março, o que é praxe acontecer na gestão municipal, fazer o serviço e 

somente receber posteriormente. O Vereador Raimundo justificou dizendo que o trabalho a que 

se refere foi feito no ano passado, ano em que o município teve mais máquinas alugadas no 

município. Neste, máquinas alugadas ainda trabalharam em várias vicinais, ressaltando que o 

empenho foi feito no mês de fevereiro, dando a entender que o serviço foi feito no ano anterior. 

Ressaltou ser do conhecimento que a prefeitura necessita realizar pregão para tudo que tem que 

pagar, observando que a Prefeitura licitou e tem certeza que o trabalho ocorreu porque no ano 

passado teve muitas máquinas alugadas no município e mais de quinze vicinais foram recuperadas 

ou fazendo serviços de tapa buraco, acreditando que o município teve muito mais horas 

trabalhadas com máquinas alugadas do que as mencionadas. O Senhor Presidente informou que 

após a sessão a Mesa encaminhará documento conforme solicitação aprovada. Após o Senhor 

colocou em votação o requerimento verbalmente apresentado pela Vereadora Edna Silva Santos 

que requereu nos termos do Artigo 11, IX, seja aprovada a convocação da Excelentíssima Prefeita 

Municipal de Placas, Sra. Leila Raquel Possimoser para explicar o conteúdo e o contexto do áudio 

em que chama vereadores de sanguessugas, sob pena de não o fazendo incorrer em crime de 

responsabilidade. Sete Vereadores votaram favoráveis e quatro contra, sendo Marcione, 

Raimundo, Denilson e Evaldo, justificando. O Vereador Marcione disse respeitar a Mesa Diretora, a 

qual fez um pedido assinado pelos que a compõe, dizendo que se o cargo não está valendo que 

peçam exoneração, porque se não tiver poder para enviar oficio a Prefeita, a qual enviou resposta 

e não for válido, não precisa ter mesa nesta Casa. Falou que a carapuça do áudio não lhe serviu, 

andando de cabeça erguida em todo o município. Disse que a Prefeita enviou nota para esta Casa, 

conversando pessoalmente a respeito, de modo que não irá ficar se repetindo, perdendo tempo 

de seu mandato com picuinhas. Falou não votar impulsionado por outros, conduzindo seu 

mandato da forma que acha que deve ser feito e manteria sua posição mesmo que os outros dez 

vereadores votassem a favor. Enfatizou haver duas bancadas nesta Casa, a de base e de oposição, 

que precisa ser respeitada, dizendo que como não se enquadra em sanguessuga não precisa que a 

prefeita venha dar explicações, dizendo que além de prefeita é uma amiga. O Vereador Raimundo 

ressaltou já ter sido oficiado anteriormente pela Mesa Diretora, não havendo necessidade de 

deliberar a respeito do mesmo assunto novamente, cabendo a Mesa cobrar, a respeito do que 

enviou mensagem por escrito. Disse que a carapuça também não lhe serve, reivindicando 

situações para o povo. O Vereador Denilson falou que a Mesa já oficiou, recebendo resposta, de 

modo que se houver necessidade de contestar que seja feito pelo jurídico desta Casa, fazendo 
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cumprir a Lei. Disse que o legislativo é para ser respeitado e se houve inconstitucionalidade a casa 

vai se opor a isso, precisando de vereadores para votar favoráveis ou não. Também manifestou 

não se encaixar nessa situação de sanguessugas. Manifestou ser contra porque a Mesa já oficiou e 

teve resposta, mas se achou ser contrária que coloque na justiça para fazer valer a Lei e não 

colocar os vereadores nessa situação. O Vereador Evaldo falou que a Prefeita vindo a Sessão irá 

tirar a dúvida do povo sobre quem são os sanguessugas nesta Casa, dizendo não ter receio a 

respeito de sua vinda. O Senhor Presidente declarou aprovado o requerimento por sete votos 

favoráveis a quatro contra.  A seguir o Senhor Presidente falou que o papel da Mesa é para 

coordenar os trabalhos, não para exonerar-se do mandato e sim fazer o que está sendo feito. 

Disse que somente aceitaram a convocação porque o documento se tratava de aluguel de patrol, 

não de carregadeira, tão pouco de trator de esteira. Referiu conforme colocação do Vereador 

Evaldo a respeito de máquina do Henrique que trabalhou para a Prefeitura e recebeu cento e 

dezenove mil reais e não houve licitação, razão pela qual concorda que a prefeita apresente os 

documentos, pois pode ter trabalhado cem horas e aparecer mil. Pediu que mostre as licitações e 

como foi pago, que essa Mesa irá esclarecer para a população o que quer saber, independente de 

ser base ou oposição foram eleitos para trabalhar pelo município, sendo esse o papel da Mesa 

Diretora. Enfatizou que na democracia todos votam com sua consciência e com aquilo que acha 

ser útil no decorrer de seu mandato, não sendo questão de perseguição, 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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