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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos dezenove 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 apreciar requerimentos 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, Raimundo Ribeiro da Silva-

PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão, cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Apresentou a pauta da sessão e realizou 

inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Evaldo Lima Machado. Este 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, ressaltando a satisfação pela presença das 

pessoas. Convidou todos para ação de saúde na Comunidade Santa Rita que acontecerá nesta 

terça-feira. Mencionou ter falado com o técnico da EMATER (Passarinho) e irá falar com o gerente 

do BASA de Placas e Rurópolis para também se fazer presente na presente data. Referiu sobre 

coisas boas que vem acontecendo, tendo sido convidado pelo Vereador Raimundo para se fazer 

presente na Vicinal Cinquenta e oito em inauguração da estrada, parabenizando-o por ter sido 

fiscal da obra. Falou que dias melhores virão e que estará a disposição de todos, e agradeceu. A 

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

Diretora, Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença de secretários municipais de 

Meio Ambiente e Agricultura, Chefe de Gabinete e Dra. Mara. Referiu sobre evento de 

inauguração das Vicinais Cinquenta e oito solteira e casada que aconteceu no último sábado 

organizado pelos moradores, agradecendo a presença de vereadores. Agradeceu a Prefeita e o 

Secretário de Infraestrutura pela obra, ressaltando que os moradores passaram período de 

dificuldade, passando por dentro da água no período do inverno, acreditando que devido ao 

excelente trabalho feito não terão as mesmas dificuldades no próximo inverno, tendo sido 

empiçarrado nos lugares mais difíceis e levantado outras partes onde alagava, parabenizando toda 

equipe da infraestrutura pela disposição e trabalho, mencionando que na Cinquenta e oito solteira 

todas as ladeiras foram empiçarrada, agradecendo a Prefeita. Lembrou ter feito várias cobranças 

no inverno passado e chegou a hora daqueles moradores serem atendidos, tendo sido feito 

trabalho de abertura até mesmo depois do rio. Parabenizou a igreja adventista pelo evento 

realizado no final de semana (CAMPAL), agradecendo pelo convite, não podendo participar em 

virtude desse outro evento. A respeito de ponte no encontro das águas falou que a prefeita tem se 

empenhado, assim como toda equipe de vereadores, acreditando que até o final do verão esteja 

concluída, ressaltando ser sonho dos moradores, considerando que encurtará distância. 

Parabenizou o Vereador Evaldo por movimento que acontecerá na comunidade Santa Rita, 

ressaltando a importância para a comunidade, convidando todos para mutirão da saúde que 

acontecerá nessa localidade, com atendimento médico e odontológico, pré-natal, vacinação, entre 

outros, atendendo de forma mais eficiente a população, parabenizando a Prefeita, Secretaria de 

Saúde e toda equipe, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus a 

oportunidade de estar nesta Casa em mais uma semana e pelos trabalhos que foram realizados na 
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semana que passou. Destacou a presença do Senhor Zominho, sempre disponível para ajudar 

onde quer que precise. Referiu sobre a Secretaria de Infraestrutura parabenizando o Vereador 

Raimundo pelos trabalhos realizados na Vicinal Cinquenta e oito, mencionando que na Vila Lote 

Dez tem sido, quando necessário, atendido por essa secretaria. Mencionou ter acontecido no final 

de semana a abertura de campeonato na vila Lote Dez, contando com a presença do Vereador 

José Sandeney e Secretária de Esportes, Marissandra, evento que reúne famílias de toda a região. 

Parabenizou as mulheres do município que estão cada dia mais presentes em nossa sociedade, 

desenvolvendo trabalho a altura de competir com os homens, mesmo que ainda vistas como 

inferior, mas brigando pela equiparação, pela igualdade, sendo necessário encarar os desafios 

diários e estar inserida na sociedade, contribuindo da melhor forma possível. Registrou ter estado 

na Vicinal Dez norte reunindo com lideranças, procurando formas de reivindicar, uma vez que a 

demanda já foi apresentada ao Secretário de Infraestrutura, dizendo que está precisando de trator 

nesta e na vicinal Dez Sul e sempre algo dando errado, mas torcendo para que tudo dê certo e que 

venha atender essas vicinais, a respeito do que continuará cobrando, mencionando ter sido 

realizado trabalho em 2018 e que neste ano precisa de reparos para garantir um inverno 

trafegável. Mencionou ter conversado com o Secretário de infraestrutura, o qual está interessado 

em resolver e atender a solicitação, porém algo está dando errado com relação a peças, mas 

continuará cobrando até que essas vicinais sejam atendidas, bem como seja feita a conclusão da 

Mirasselva e reparos nas vicinais Santa Rosa e Pulu, considerando terem sido recuperadas no ano 

anterior, mas precisando de reparos antes que chegue o inverno. Disse está na luta em prol de 

dias melhores. Falou que agricultores cobram apenas acessibilidade, o direito de ir e vir e isso tem 

sido cobrado. Desejou uma excelente semana a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Referiu sobre ramal do seu Donde, no qual ficou um belíssimo trabalho, agradecendo os 

servidores da infraestrutura e a Prefeita, lamentando porque quando inaugurou o serviço na 

vicinal convidou todos os vereadores, enquanto que para a inauguração da Vicinal Cinquenta e 

oito, onde tem representado juntamente com o Vereador Raimundo, não foi convidado, mas 

agradecendo a comunidade pelo convite e o Senhor Teté Boiadeiro que contribui para a festa 

como havia prometido, caso a estrada fosse empiçarrada, como aconteceu. Ressaltou não ter 

estado presente porque tinha outro compromisso na Vicinal São Paulo, onde aconteceu torneio, 

agradecendo o Senhor Mazinho que contribuiu para a festa, e os moradores que estiveram 

presentes. Lamentou, porque algumas vicinais são iniciadas e não são concluídas, assim como o 

trabalho no 221, não havendo como agradecer porque o serviço não está concluído. Parabenizou 

o Secretário Marcelo Leal e a Prefeita Municipal pelo inicio do muro que muito cobrou na tribuna 

desta Casa e sendo construído na Escola Belarmina Soares, agradecendo, esperando que a 

Secretaria de Infraestrutura retorne a Vila para concluir o trabalho iniciado anteriormente, 

ressaltando haver uma lagoa que prejudica os moradores desde o primeiro governo, a respeito do 

que já requereu e espera ser atendido. Agradeceu a Deus pela saúde, mencionando ter agenda 

para cumprir nas comunidades. Informou sobre Audiência Pública que acontecerá em Altamira no 

próximo dia nove, convidando os madeireiros, os Secretários de Meio Ambiente e Infraestrutura e 

a população que tem interesse em organização fundiária para participar, devendo estar presente, 

e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas a população presente. Agradeceu a Deus 

a oportunidade de estar com saúde neste dia. Parabenizou o Vereador Raimundo que esteve 
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acompanhando o trabalho nas Vicinais Cinquenta e sete e Cinquenta e oito, que foram concluídas, 

tendo a oportunidade de acompanhar por algumas vezes, mas não podendo estar na festa de 

inauguração da estrada. Disse acreditar que os moradores ficaram contentes, tendo sido muito 

questionada e todos sabiam da necessidade de recuperar a estrada da vicinal Cinquenta e oito. 

Mencionou ter sido procurado por morador da Vicinal Dez Sul reclamando a respeito da situação 

da estrada, ressaltando o esforço da Vereadora Raimunda em cobrar pela conclusão desta. 

Mencionou ter recebido moradores da vicinal 235 norte cobrando a recuperação, onde o 

transporte escolar está com dificuldade para transportar os alunos, ressaltando o esforço do 

Vereador Nelson em cobrar a respeito, assim como moradores tem lhe cobrado, ressaltando ser o 

local onde parte de seus familiares residem, e aguardando a conclusão desta e de outras vicinais. 

Disse ser conhecedor da demanda no município, tendo em vista ser muito extenso, mas o dever 

como cidadão é cobrar qualidade para a população, ressaltando que a grande maioria que 

sustenta o município é a zona rural e precisam de estrada para escoar a produção. Mencionou que 

as cobranças são muitas e ainda aguarda a conclusão de vicinais que se iniciaram e não foram 

concluídas. Referiu sobre o cemitério na cidade, a respeito do que o Vereador Nelson informou na 

Sessão passada, onde só há um funcionário trabalhando, lembrando requerimento aprovado onde 

passa todas as semanas e vê a necessidade, inclusive de iluminação no local, a respeito do que 

continuará cobrando. Informou que nesta terça-feira haverá mutirão da saúde na comunidade 

Santa Rita, dizendo que a população necessita desse serviço na região. Agradeceu por mais um dia 

de trabalho, as pessoas presentes, e a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Nelson 

Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Lembrou que 2016 foi ano 

eleitoral, e sendo eleito, recebeu um diploma, momento em que prestou juramento, jurando ser 

leal com as atividades do município e respeitar a população de Placas, dizendo que assim como os 

vereadores a Prefeita também prestou juramento, o qual disse pouco ter sido honrado. 

Mencionou ter apresentado Requerimento que será votado na próxima sessão cobrando a 

respeito de horas de máquinas de uma patrol que esteve alugada no município, desconhecendo 

onde trabalhou, tendo averiguado e oficiado a Senhora Prefeita que enviou resposta fajuta, 

informando que as informações solicitadas poderão ser colhidas no site. Disse que gostaria que 

esclarecesse onde trabalhou a patrol, e como a resposta não foi satisfatória comunicou que estará 

indo ao Ministério Público, dizendo ser um desrespeito a população de Placas, já que cobra em 

nome desta, de modo que gostaria que a Prefeita assumisse o papel de lealdade e tivesse o 

mínimo de respeito com a população de Placas. Referiu sobre contrato de rolo compactador, no 

valor de oitocentos e oitenta mil, tendo sido pago trinta e nove mil, novecentos e noventa e cinco 

reais, também desconhecendo onde essa máquina trabalhou. Disse ter feito cobranças desde o 

inicio do governo, tendo lhe sido solicitado que parasse, o que não fará, pois prometeu em 

campanha ser leal, não tendo prometido emprego ou outra situação, a não ser fazer o trabalho de 

vereador que é fiscalizar, respeitando as pessoas que lhe apoiu, nunca prometendo nada além de 

parcerias com a população e de fazer o seu papel de fiscalizador, questionando, no entanto, o 

respeito da Prefeita em apresentar as informações que solicita. Informou ter oficiado o Secretário 

de Meio Ambiente pedindo informações sobre onde estão seis motos e duas caminhonetes, 

citando que uma se encontra no pátio atrás da Prefeitura, sem parte de peças, dizendo que esse 

veículo poderia está sendo usado por essa secretaria, mas o carro com dois anos de uso foi 

desmanchado, não obtendo resposta, a respeito do que também fará oficio ao Ministério público. 

Mencionou que houve comentários de pessoas desta Casa e do governo a pessoas para que não 
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lhe procurasse porque requerimentos seu não seriam atendidos, dizendo ser fato, considerando 

que até o momento um requerimento seu teve a obra iniciada, parando antes que fosse concluída, 

sendo a vicinal Cinquenta e nove, dizendo que talvez as máquinas retornem nesta semana, onde 

não quer nem visitar, pois pode prejudicar os trabalhos e consequentemente os moradores. Falou 

que segundo chegou ao seu conhecimento o Vereador Denilson falou para pessoas que não 

adiantava lhe procurar porque não teria suas solicitações atendidas, lamentando pelo vereador ter 

falado isso, dizendo tê-lo defendido várias vezes, porém disse que se a Prefeita não quer atender 

seus requerimentos, está tudo bem, ressaltando ter vários, mas para de fazê-los e outro vereador 

poderá fazê-los para que a Prefeita atenda, beneficiando as pessoas, dizendo que tudo isso porque 

tem feito cobranças de desvio de dinheiro, mas pedindo que não desconte na população, dizendo 

ser desvio de dinheiro público, falcatrua, farra com dinheiro público, dizendo ser desrespeito com 

a população, não com o vereador, pois cobra pela população, pedindo aos vereadores que se 

empenhe para ter acesso ao documento requerido, do rolo compressor, enfatizando que até o 

final de seu mandato estará fiscalizando, não se intimidando e também não aceitando ameaças, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais uma semana passada e de trabalho 

ao longo do município, dizendo que quando anda ouve de tudo, precisando saber lidar e respeitar 

a opinião de cada cidadão a respeito do trabalho de cada vereador. Falou que quando se coloca 

como pessoa pública deve estar preparado para ouvir e aceitar elogios e críticas e não parar de 

fazer o trabalho. Referiu sobre o trabalho na vicinal do Lama, dizendo está andando muito bem, 

parabenizando a Prefeita, Secretário de Infra e toda equipe que tem compromisso, dizendo que 

vereadores, no processo eleitoral, estiveram no palanque da Prefeita Raquel, não sendo o seu 

caso, mas se surpreendeu porque não imaginava que esse governo faria tanto pelo município, não 

apostando que teria compromisso tão grande como está tendo, até porque muita gente se 

espelhava em gestões passadas, achando que poderia ser pior. Falou que pessoas que não 

apoiaram estão surpresos com o tanto que tem sido feito, dizendo que fazer tudo é impossível, 

não sendo possível chegar ao contentamento de todos, mas muito tem sido feito e muito ainda irá 

se fazer. Falou ainda que todos os vereadores têm suas regiões e tem conseguido levar benefícios, 

qualidade de vida aos munícipes que residem em cada reduto neste município, parabenizando o 

Vereador Raimundo e a Prefeita pela recuperação das estradas vicinais Cinquenta e sete casada e 

solteira e cinquenta e oito casada e solteira e comunidade São Miguel. Disse que está trabalhando 

e não tem como conseguir trinta e oito máquinas para colocar uma em cada vicinal, devendo ter 

alerta, pois está se aproximando um processo eleitoral, quando um vai tentar fazer desmotivando 

o trabalho do outro, falando mal, outro vai tentar fazer com perseguições, mas seu trabalho será 

feito tentando levar benefícios para as comunidades, não chegar nas comunidades que o elegeram 

como representantes com papel de perseguição ou com disse-me-disse ou fofocas, mas de levar o 

bem comum a todos. Falou que assim como a Prefeita, também fez juramento para cuidar desse 

povo, ter responsabilidade e ser um dos agentes para levar os benefícios a comunidade, o que tem 

aos poucos conseguido, não ao seu contentamento, pois gostaria de fazer muito mais, mas 

entende a realidade do município, que vem desde outros governos, dizendo que a diferença é que 

a responsabilidade tem aumentado, tem se visto a diferença, a política de qualidade e prova disso 

é a promessa feita no palanque de inauguração da escola na Comunidade Santa Rita, de que lá 

seria implantado o Ensino Médio e já foram instalados os equipamentos para que isso aconteça, 

parabenizando o Vereador Evaldo que é representante da região, dizendo que política se faz com 
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compromisso e responsabilidade, respeitando o espaço de cada um, pois terão várias opções, 

devendo fazer política séria, de responsabilidade e acima de tudo, deixar os interesses particulares 

de lado, buscar o bem comum da sociedade, pois tem certeza que serão sucedidos. Cobrou a 

respeito de alteração na Lei Orgânica do Município para que seja criada mais duas vagas para esta 

Casa, abrindo mais oportunidades, dizendo que será candidato a reeleição, que os momentos se 

aproximam, que a curto prazo estarão se apresentando várias candidaturas a Prefeito, dizendo ser 

um processo bem democrático e que o trabalho de cada um será avaliado nas urnas. Disse que 

tem mantido contato com a comunidade, estando muitíssimo animado, podendo dizer que essa 

gestão que muitos criticam tem a aprovação da maioria da comunidade placaense, a respeito do 

que não tem dúvida, pois não estão levando o mandato atrás de cadeira, ou só via celular, ou rede 

social, mas tem andado nas comunidades e conversado e pedido ao povo que dê mais uma 

oportunidade, porque o projeto está sendo bom e tem confiança que esse projeto continuará 

dando certo e continuará fazendo o bem para o município, com compromisso e responsabilidade, 

assim como todos que estão nesta Casa. Enfatizou que é preciso ter dois lados nesta Casa, 

oposição e situação e com orgulho declarou compor a bancada de situação desse governo, não se 

envergonhando de falar em nenhum local e para nenhum cidadão placaense, e seja de qual 

partido for tem argumento para discutir e mostrar o que tem sido feito pela comunidade, a 

contribuição, o desenvolvimento, a qualidade de vida que essa gestão, através de uma equipe 

comprometida, de secretários compromissados tem feito, não tem sido brincadeira, devendo abrir 

os olhos, acompanhando as redes sociais. Falou que existe e vai continuar existindo em toda 

gestão, pois nenhum município paraense não existe alguma falha ou erro de gestão, o que é 

normal acontecer, dizendo que por onde for a realidade será a mesma e Placas não é diferente, 

passa por uma realidade e dificuldade diferente, de levar benefícios a quem precisa. Ratificou 

cobrança para inserir mais duas vagas na Lei Orgânica Municipal, registrando a presença de vários 

pré-candidatos, dizendo que assim funciona a democracia e é grande incentivador daqueles que 

buscam a oportunidade de dar parcela de contribuição através da Câmara Municipal. Pediu a Deus 

semana abençoada a todos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou satisfação em rever o 

amigo Leão (Feliciano Uchoa), ex-vereador, assim como secretários municipais, Chefe de Gabinete, 

funcionários da EMATER e outros de outros departamentos. Comunicou ter iniciado o período 

para Declaração de ITR. Registrou sentimentos a família do Senhor Sampaio, pedindo a Deus 

conforto e também a família do Senhor Albertino, que faleceu no domingo, tendo-o visitado em 

Santarém, onde também visitou o amigo Jeferson que acompanhava seu pai que passou por 

cirurgia delicada na coluna e visitado filha do Guina, que está estudando naquela cidade. 

Parabenizou o Vereador Raimundo e todos vereadores, pois tem participação nos trabalhos que 

ocorrem no município, mencionando ter estado na vicinal Cinquenta e oito e feliz por vê a 

população satisfeita pela recuperação das vicinais Cinquenta e oito solteira e casada e parte do 

Arrependido que passa pela Cinquenta e oito devido a ponte, onde enfatizou está iniciada, 

devendo concluir, parabenizando. Mencionou está acontecendo mais educação no município, 

parabenizando o Secretário pelos programas que estão sendo implantados com qualidade, e 

concedeu aparte ao Vereador Raimundo, que respondendo ao Vereador Vilmar, que citou na 

tribuna não ter recebido convite para confraternização na Cinquenta e oito, falou ter feito o 

convite no grupo de watsApp da Câmara a todos vereadores um dia antes do evento. 

Prosseguindo o Vereador Denilson, dirigindo-se ao Vereador Nelson, falou que as vezes pessoas 
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querem colocar um vereador contra outro, dizendo não ser do seu feitio, é amigo, respeita-o, 

assim como sua família, dizendo que a situação não lhe atinge, mencionando que nem 

requerimentos seus tem sido atendido, mas nem por isso vai deixar de parabenizar o governo, 

porque tem feito na sua totalidade, atendendo as vicinais com qualidade, mencionando ter 

cobrado onde tem requerimentos seu e dos colegas vereadores, destacando a vicinal do 235 sul a 

qual já requereu serviços, assim como o Vereador Nelson e tem brigado para que a máquina vá 

para a vicinal, pois quem ganha é a população, e continuará cobrando serviços para esta e outras 

como sempre fez e fará visitas. Disse que está para somar, que esse disse-me-disse para colocar 

uns contra os outros não cabe aos vereadores, devendo ter discernimento, lamentando por uns 

vereadores serem atendidos, outros não, dizendo não ser quem determina quem será atendido, 

mas espera que todos sejam porque o direito é de todos, sendo dever dos vereadores fazer os 

requerimentos. Mencionou ter estado na inauguração, vendo o povo satisfeito com a Prefeita, 

com obras de qualidade, como a escola na Comunidade Santa Rita, onde já foi colocado internet e 

nesta semana haverá programação da saúde, situação que também irá solicitar para que aconteça 

em outras comunidades. Falou ver vereadores se digladiando, não podendo estar assim, devendo 

haver respeito, devendo o vereador fazer da forma que acha, tendo esse governo feito muito 

serviço, se indispondo, colocando máquinas em determinada localidade que não está no 

cronograma correto, mas não é só Placas que passa por isso para atender um vereador, uma 

comunidade, se sujeitando a fazer algo que não passou por processo licitatório, o que não deveria, 

mas acontece. Esclareceu que licitar um determinado valor não é obrigado a utilizá-lo todo, mas 

faz para que tenha amparo legal para contratação do serviço, dizendo, no entanto que pode 

acontecer de uma empresa emitir uma nota que não chega ao portal, ou outra é publicada, tendo 

conhecimento se já aconteceu, mas devendo mostrar que estão fazendo um trabalho com 

transparência e seriedade, defendendo todos os vereadores, dizendo que todos merecem ser 

atendidos, pois foram eleitos pelo povo a quem devem apresentar o trabalho de vereador. 

Apresentou documento de 2015 protocolado no Ministério Público cobrando que fizesse cumprir 

a Lei do concurso público, manifestando-se a favor, ressaltando nunca ter tido resposta, e 

agradeceu. A seguir o Vereador Gilberto Matias Rodrigues, passou a presidência ao vice-

presidente e foi a tribuna, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a 

Deus pela semana passada, pedindo que tenhamos uma semana melhor ainda. Parabenizou o 

Vereador Raimundo pela inauguração da estrada, para a qual foi convidada, desculpando-se por 

não ter podido participar, considerando ter participado de aniversário de um cunhado, tendo em 

vista que seu avô fez noventa e seis anos e não conseguiu participar do aniversário deste, 

participando desse momento com a família, porém disse ter visto as fotos, sendo uma belíssima 

festa, mas melhor que isso foi ter atendido o pedido daquele povo. Convidou todos presentes e 

população de toda região para torneio que acontecerá na sua comunidade no próximo domingo, 

lembrando ser tradição, todos trabalham voluntariamente e todo o recurso arrecado é para 

investimento na comunidade. Enfatizou que como vivemos em uma democracia cada um tem sua 

opinião, não se discutindo e irá defender, pois quando na campanha pediram a confiança do 

eleitor e estavam preparados para assumir a cadeira e representar o eleitor muito bem. Disse vê 

várias coisas que estão sendo feitas, mas há as que não estão sendo feitos como a iluminação 

pública, não sabendo o que tem sido feito com o recurso arrecadado em mais de quarenta meses, 

considerando que nem lâmpadas são trocadas; e a limpeza da cidade, que em quase três anos de 

governo não conseguiu realizar em toda a cidade, vendo o descaso que está o município. Falou, 
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como agricultor, que trabalhos estão sendo feitos, porém questiona-se se vai esperar mais três 

anos para chegar uma máquina nas vicinais do Nonato, Duzentos e trinta e cinco, São Paulo, final 

do Panorama, Bacabal, Goianos, dizendo que queria ver por escrito um cronograma de governo 

sobre o que seria feito de verdade, mencionando que iniciou o trabalho na Mirasselva e antes que 

fosse concluído passou para a Vicinal Lama, não havendo um cronograma de trabalho. Disse ter 

sido feito vários convites, através de oficio, para que a Prefeita reunisse com os vereadores, 

reunindo as vezes com cinco ou seis, quando esta Casa é composta por onze, havendo posição e 

oposição, mas não significa que porque é oposição que a Prefeita não fale com você, devendo 

respeitar o direito de cada um como respeita. Disse vê a não resposta desse governo a esta Casa 

pedindo explicações/documentos, um desvio de dinheiro que está na cara de todos, questionando 

o que foi feito com quase um milhão e meio que veio através de emendas para custeio da saúde, 

assim como com cem mil litros de óleo que veio para recuperar estradas vicinais, quando a 

Cinquenta e nove, uma das que seriam beneficiadas não foi concluída, enquanto vê a Vila Lote 

Dez, onde se passou uma máquina rapidamente, sendo retirada com a promessa de retornar e 

não voltou mais, onde a população clama para que seja construído o campo de futebol e o 

governo não consegue mandar máquina para fazer o serviço, onde há ruas que estão há três anos 

esperando máquina para fazer a abertura para que os proprietários dos terrenos possam construir 

suas casas. Referiu sobre a Vila Macanã, onde está sem iluminação pública e as ruas em estado de 

calamidade. Na região do Novo Paraíso, parabenizou os moradores da Vicinal Codó que com vinte 

cinco horas, pagando particular deixaram a estrada toda patrolada. Parabenizou pela inauguração 

da escola na Comunidade Santa Rita, porém disse ser uma vergonha a estrada vicinal, dizendo que 

nessa gestão ainda não foi máquina na região do Cachoeirinha e Sombra Santa, tendo ido uma 

máquina até certa altura (depois do Fábio) fazendo tapa buraco e retornou com a promessa de 

que voltaria a vicinal para concluir o serviço, o que não aconteceu, dizendo quando vê pagando 

quarenta mil numa parcela de compactador de terra, quando o único que vê é um que está parado 

em um terreno em frente a esta Casa, dizendo que pode ser pouco, tendo sido apenas esse que 

puxaram, porém questionou quantas outras notas foram pagas, considerando que não estavam 

sendo lançadas no portal, mas em virtude de denúncias feitas pelo Vereador Nelson e Vereadora 

Edna começaram a atualizar o portal. Disse falar não com mágoa ou porque quer ser candidato a 

reeleição, citando vir de outro mandato quando se orgulhava do Vereador Denilson que também 

usava a tribuna para cobrar do então prefeito Leonir que as coisas acontecessem com clareza no 

município, dizendo ser o mesmo, que não concordava com as coisas que supostamente estavam 

erradas, tendo sido eleito como base, quase o braço direito da Prefeita Raquel, conforme a própria 

falava e dizia que todos os seus pedidos seriam atendidos, o que pode ser confirmado pelos 

colonos da região, mencionando no entanto, que está com quarenta e três dias que a prefeita 

respondeu sua última mensagem e dois meses que não se fala pessoalmente, e devido a isso e 

supostos desvios de recurso, que não compactua com sua realidade política, tão pouco de sua 

família, orgulhando-se de seu pai que foi vereador nesta Casa e saiu de cabeça erguida e com 

dignidade, não por não ser atendido através de requerimentos, considerando que o importante é 

que os benefícios cheguem onde as pessoas precisam, mas pelo descaso, pelo suposto desvio de 

recursos, que levará ao MP e TCM, considerando ser clara a evidência de que existe uma caixa 

preta que precisa ser desvendada nesse governo, a partir desta data se declarou oposição ao 

governo da Prefeita Leila Raquel Possimoser, devendo ajudar naquilo que for bom para o 

município, mas a disposição dos vereadores que quiserem esclarecer a respeito dos recursos que 
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supostamente está sendo fraudado por essa gestão. Também colocou-se a disposição de amigos 

que quiserem o bem desse município e não deixar que as coisas aconteçam a cada três anos e 

dizer que está tudo bem para juntos descobrir, e se não houver nada, retornar a tribuna e assumir 

que estava errado e parabenizar o governo, pois não trabalha com perseguição política, mas com 

clareza. Disse não se ver mais como parte desse governo, dizendo que essa casa era mais usada 

pelo pessoal da gestão para reuniões do que pelos próprios vereadores, mas até o rapaz que 

prestava serviço auxiliando no som nesta Casa e funcionário da Prefeita foi ameaço de demissão 

caso continuando auxiliando esta Casa, de modo que esse tipo de gestão, de um governo que era 

para ser sério, para o qual deu sangue para ajudar, tendo permanecido ao lado quando nas 

eleições trasada perdeu e apoiou porque queria uma gestão transparente, mas hoje tem uma 

gestão que não consegue atender ligação de um vereador. Disse que fará seu trabalho, assim 

como os vereadores estão fazendo muito bem e não deixará de fazer seu papel, dizendo que 

ganhar ou perder eleição não importa, o que importa é enquanto estiver nesta Casa, e andará de 

cabeça erguida, pois jamais pedirá valores a Prefeita para andar de cabeça baixa ou tampar o sol 

com a peneira dizendo que está tudo bem. Mencionou que nos quatro anos do governo Leonir 

jamais pediu propina ou mesadinha, governo em que o hoje vereador Marcione era Chefe de 

Gabinete e sempre pediu ajuda para as comunidades, admirando-o, pois mesmo sendo oposição, 

ajudava, dizendo que se atender uma solicitação sua, tudo bem, se não, tem a população que 

ficará do seu lado cobrando juntamente com o legislador o que está sendo feito. Disse se vê 

excluído desse governo, pois até para falar com os secretários está difícil, com exceção de um ou 

outro, mas outros, acreditando que a pedido da Prefeita, olha com a cara ruim, e por essas razões 

está se retirando da base desse governo. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Após passou a 

Ordem do Dia. O Primeiro Secretário fez a leitura do Ofício Nº 156/2019, do Gabinete da Prefeita 

Municipal em resposta ao Ofício GAB/CMP nº 082/2019, no qual informa que os processos de 

licitação e liquidação de pagamentos solicitados sempre estiveram a disposição da Câmara de 

Vereadores, bem como da população em geral que é competente para fiscalizar a administração 

pública, podendo as informações serem colhidas no site placaspa.gov.br/portaldatransparencia. 

Apresentou ainda o Ofício nº 155/2019 do Gabinete da Prefeita Municipal em resposta ao Ofício 

GAB/CMP nº 083/2019, em que convoca a Prefeita para prestar esclarecimentos a respeito de 

suposto áudio vazado, e informa que por motivo de agenda não poderá atender a referida 

convocação, alegando ter sido feita sem um prazo mínimo razoável e refere-se ao Inciso IX, do Art. 

11 da LOM que aceita que a Prefeita encaminhe justificativa adequada e sendo aceita pela Câmara 

supre a necessidade de convocação de prestar pessoalmente informações. Informa que o áudio, 

onde chama os vereadores de “sanguessugas” não é da Prefeita Municipal de Placas, supondo que 

alguém fez brincadeira de mau gosto, imitação sua voz, e frisa que o dispositivo utilizado como 

fundamento para a convocação é inconstitucional e não poderia ser utilizado como matéria 

jurídica para convocação do Chefe do Poder Executivo à Câmara de Vereadores e segue expondo 

várias decisões ocorridas em vários tribunais pelo Brasil tratando sobre a matéria, e ao final 

ratifica a razão de não poder comparecer a Câmara, assim como a prescrição normativa também 

implicar transgressão a Constituição Federal e não poder ser usada para determinar convocação 

da Prefeita. Por fim, espera que as informações e justificativas tenham sido suficientes para a 

Câmara, suprindo a ida da Prefeita a esta Casa. A seguir o Senhor Presidente com base no inciso IX, 

do Art. 11 da LOM colocou em apreciação a justificativa da Senhora Prefeita, colocando, 

primeiramente, em discussão. Seguiu-se longa discussão a respeito, e após foi colocada em 
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votação o acatamento ou não da justificativa da Prefeita, votando seis favoráveis e cinco contra, 

sendo Gilberto Matias, Werles dos Santos, Nelson Fetisch, Edna Silva e Vilmar Ferreira, 

justificando. O Senhor Presidente disse não aceitar porque não conseguiu conversar com a 

Prefeita e ouvir suas explicações e como afirma ser inconstitucional a convocação pela Câmara 

deveria ser apresentado documento expedido pelo juiz, mencionando que cada município tem sua 

Constituição. Disse que poderia até acreditar que a voz do áudio vazado não é da Prefeita caso ela 

lhe falasse pessoalmente, mas por enquanto continua querendo esclarecimentos. O Vereador 

Werles mencionou ter assinado a convocação, mencionando não se enquadrar na questão de 

sanguessuga, mas votou contrário porque cada qual tem direito a voto, tem sua opinião, não 

tendo medo de que a Prefeita venha a esta Casa fazer esclarecimentos, porém disse que esse 

áudio lhe prejudica estando vereador. Disse que cada um deve fazer o seu trabalho, tendo cada 

qual o seu jeito de trabalhar. O Vereador Nelson disse que no seu entendimento a Prefeita 

Municipal ao chamar os vereadores de sanguessugas quis dizer que não podem nada fazer porque 

estão pegando propina, cabendo dar explicações para não criar o clima que está se criando dentro 

desta Casa, dizendo que não concordou e não concordará com essa situação. A Vereadora Edna 

Silva disse muitas vezes se decepcionar com os valores invertidos que tem a política, 

principalmente em nosso município, onde pessoas que presam pela transparência é mal vista, que 

prezam pela ética e pela moral dentro da política muitas vezes é mau interpretado. Disse não está 

travando guerra ou dizendo ser inimiga da Prefeita, mas o contrário, dizendo ser uma pessoa de 

muita educação que sempre lhe recebeu bem todas as vezes que a procurou, porém o dever do 

vereador é de fiscalizar, dizendo que quando os poderes não dialogam é porque existe falta de 

cumprir a lei e de respeito. Falou que da forma que foi colocado é como se não precisasse de 

Câmara, questionando para quê Poder legislativo, desculpando-se, mas vê que não tem valor 

nenhum e é isso que a sociedade está falando desta Casa, pois vereador usa o palanque para falar 

que vai trabalhar pela comunidade e usa o mandato para barganhar poderes, cargos, ou isso ou 

aquilo, dizendo que se barganha não pode fiscalizar, dizendo que isso acontece na política 

brasileira e está acontecendo nesta Casa e está sendo mau interpretada por isso, sendo mau vista. 

Disse está recebendo denuncias do transporte escolar que trabalha um dia e oito não e o motor 

está disperso colocando em risco as crianças. Disse não está travando luta ou guerra contra 

vereadores, nem tão pouco com o Executivo, mas querendo respeito e que seja aplicada a Lei. O 

Vereador Vilmar lembrou quando fez pedido em tribuna e mandou resposta todos ficaram 

calados. Mencionou que dizer que a voz não é da Prefeita, pode ser que convença alguns, mas não 

a convence, mas enviou resposta, manifestando admirar-se por pegar e embasar-se a Lei Orgânica 

de outros municípios, dizendo que se a Lei Orgânica de nosso município não tiver validade, o que 

está fazendo nesta Casa, razão pela qual a justificativa não o convenceu. Disse que não participa 

desse áudio, não lhe cabendo a carapuça, assim como tem certeza que não cabe também aos 

demais vereadores, mas devendo fazer cumprir a lei deste município. O Senhor presidente 

declarou ter sido a justificativa da Prefeita aceita pela maioria simples, seis dos onze, encerrando o 

caso nesta Casa. Em seguida o Senhor Presidente apresentou e determinou encaminhamento a 

CCJ os seguintes requerimentos: Requerimento nº 028/2019, de proposição do Vereador Nelson 

Fetisch, que requer seja oficiada a Prefeita Municipal no sentido de que informe a cerca de onde 

foi e/ou está sendo utilizado o ROLO COMPACTADOR, contratado ao valor total de R$ 

880.000,00(oitocentos e oitenta mil reais) da empresa LOCSERV SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI; 

Requerimento nº 029/2019, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que requer a 
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Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação e 

empiçarramento das ladeiras da Vicinal do São Paulo, neste município; Requerimento nº 

030/2019, de proposição da Vereadora Edna Silva Santos e Vereador Gilberto Matias Rodrigues, 

que requer a Prefeita Municipal e ao secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a 

recuperação do ramal da chácara que dá acesso a família do Sr. João Urbano no Travessão do 

Ângelo, neste município; e Requerimento nº 031/2019, de proposição dos Vereadores José 

Sandeney Marques Monteiro e Werles Santos Silva que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências para limpeza geral e empiçarramento das 

ladeiras da Vicinal da Sessenta e seus ramais, neste município. A seguir passou a apreciação de 

requerimentos. O Relator da Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável pelo 

prosseguimento da tramitação dos requerimentos nº 025/2019, 026/2019 e 027/2019. Colocado 

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

seguir o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, na tribuna, fez a defesa do Requerimento nº 

025/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para limpeza geral e piçarramento das ladeiras da Vicinal Macanã, neste município de 

Placas-Pa. Colocado em discussão. O vereador Denilson manifestou-se favorável. Colocado em 

votação. Aprovado por unanimidade. A seguir o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, na tribuna, fez 

a defesa do Requerimento nº 026/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Infraestrutura providências para recuperação da estrada da Vicinal São João, neste município 

de Placas-Pa; e Requerimento nº 027/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para recuperação da estrada da Vicinal Goianos, neste 

município de Placas-Pa. Colocado em discussão os Requerimentos nº 026/2019 e nº 027/2019. 

Ninguém discutiu. Colocado em votação ambos os requerimentos. Aprovados por unanimidade. O 

Senhor Presidente ratificou convite para evento no próximo domingo em sua comunidade, 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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