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ATA DA TRIGÉSSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos nove dias do mês de dezembro 

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 projeto de lei e tratar 

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

Rodrigues-MDB – Presidente, Vereador Werles dos Santos Silva-SD – Vice-Presidente e José 

Sandeney Marques Monteiro-DEM – Primeiro Secretário. Presentes a Vereadoras Edna Silva 

Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, 

Evaldo Lima Machado-PSDB, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD e 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, pedindo a proteção de Deus para 

a semana que se inicia. Apresentou a pauta da sessão. Realizou inscrição para uso da palavra na 

tribuna, concedendo-a a Vereadora Edna Silva Santos. Esta cumprimentou vereadores e pessoas 

presentes, agradecendo pela participação e paciência de está nesta Casa, dizendo que se vieram é 

porque tem algo a ouvir e a reivindicar. Mencionou sobre discussão a respeito da LOA para o 

exercício de 2020, quando todos colocaram indignação a respeito do orçamento da agricultura, 

quando foi colocado que a Assistência Social tem mais de cinco milhões, enquanto a agricultura 

tem menos, dizendo que não se trata de quem tem mais ou menos dinheiro, considerando que o 

orçamento não é dinheiro, mas uma forma de garantir o recurso que entrar para que seja usado. 

Falou que o que estava em discussão era o orçamento da agricultura, uma vez que setenta e 

quatro por cento do município é agrícola, como pode observar nas escolas, que no período de 

férias as famílias saem muito da cidade para a zona rural, campo que precisa ser prioridade, tendo 

sido realizado debate sobre a questão da vulnerabilidade, dizendo que se o governo não investe 

na agricultura vai cair na vulnerabilidade social, precisando investir também nessa área. Referiu 

sobre o uso da tribuna que é um instrumento político que nas duas últimas semanas pouco tem 

sido usado, apresentando a sua indignação e insatisfação quanto ao Executivo Municipal, dizendo 

que a política é uma ciência que humaniza as pessoas, aonde não tem estrada, escolas, políticas 

públicas, Executivo e Legislativo têm obrigação de debater e levar essas políticas públicas a essas 

pessoas, percebendo, no entanto, em nosso município, que ultimamente a política está servindo 

como instrumento de perseguição às pessoas que pensam de forma diferente, mencionando que 

quando se falou em CPI nesta Casa em nenhum momento falaram de afastar “a” ou “b”, seu 

discurso é no sentido de investigar, de fiscalizar e torcer para que o município acerte, ressaltando 

ter ouvido de algumas pessoas do governo, da folha municipal, que foram demitidas por que tem 

alguém próximo ou uma relação próxima com vereador que assinou a CPI. Disse que se houvesse 

mais dez comissões parlamentar de inquérito assinaria em todas, mas com muita 

responsabilidade, pois onde está dando certo precisa continuar e onde está dando errado tem que 

consertar, pois este é o trabalho do vereador, tendo ouvido comentários de que pessoas foram 

demitidas por serem próximas do Vereador Nelson ou da Vereadora Edna, dizendo ser ilegal, pois 

durante o processo de CPI não se pode aumentar valores, demitir ou contratar, enquanto no 

município de Placas isso aconteceu. Falou ter recebido a noite a Prefeita em sua residência, 

dizendo não ter comentando porque qualquer um pode receber alguém em sua casa desde que 

queira, informando que o objetivo da conversa era que retirasse o seu nome da CPI, enfatizando 

que quando toma uma decisão não volta atrás, afirmando que não tiraria seu nome do 
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requerimento da CPI, sendo ameaçada de que sua irmã que trabalha no hospital seria demitida o 

que de fato ocorreu no dia seguinte, tendo em vista não ter feito como a Prefeita queria, dizendo 

que se até hoje não morreram de fome irão continuar lutando, dizendo que aquilo que não for de 

competência dela, que estiver certa, está nesta casa para defender, mas o que estiver de errado 

também irá dizer e punir, não temendo perseguição política, já tendo passado por isso em outros 

momentos e se fosse fácil não estaria nesta Casa, sabendo muito bem o que é o embate político. 

Lembrou ter assumido esse município como secretária de educação, pedindo que se houver algum 

educador que tenha sido perseguido que se manifeste, sendo o contrário, pois terminado o 

processo de contratado para efetivo todos receberam suas portarias e assumiram seus cargos, 

conforme o concurso. Disse que não esta nesta Casa para perseguir ninguém, repudiando essa 

prática de perseguição, pois está fazendo seu trabalho com transparência, não precisando de 

nenhum tipo de barganha política, pois está sendo paga pelo povo para realizar seu trabalho. 

Agradeceu a todos pela presença, dizendo que precisava falar, pois muitas pessoas estão 

perguntando, pois viram a visita e precisava torná-la pública, e agradeceu a oportunidade. A seguir 

foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesta Casa. Lembrou que na segunda 

passada a sessão foi apenas iniciada e encerrada e realizado audiência pública para discutir sobre 

o orçamento, ouvindo a opinião de populares e vereadores, fazendo correções e propondo 

alterações que serão votadas na presente data. Ressaltou a casa está cheia e que seria bom se 

todas as sessões assim estivesse, pois assim são mais pessoas informadas podendo falar com 

propriedade sobre o trabalho dos vereadores, pois muitos avaliam os vereadores por redes sociais 

ou falácias em grupos, quando precisam acompanhar de fato os trabalhos do legislativo. Disse ser 

uma casa aberta, de modo que sempre que puderem estejam presentes para ouvir o que tem a 

dizer. Parabenizou a Secretaria de Educação, na pessoa do secretário, juntamente com a Prefeita 

Raquel pela a realização dos Jogos Estudantis que aconteceram na semana anterior, coordenado 

pelos professores Rilson e Vagno, onde estiveram alunos do Ouro Verde, Lote Dez, Novo Paraíso, 

Bela Vista e todas as vilas do município. Disse ter acompanhado e visto a alegria dos alunos, 

falando da importância de se valorizar os alunos e fazer educação da forma que tem sido feita, na 

sala de aula, mas também com projeto extraclasse. Mencionou ter estado na vicinal Poeirinha 

acompanhando o serviço que está sendo feito; esteve ainda acompanhando serviço de reforma do 

pátio do hospital, o que tem sido alvo de muitas cobranças, vendo o grande diferencial; 

acompanhou o inicio da obra do asfalto com a colocação dos bueiros para o sistema de drenagem, 

já tendo mais de cem metros de bueiros; e participou do Congresso do Circulo de Oração da igreja 

Madureira, parabenizando o pastor Avelar pelo grande evento. Parabenizou a gestão municipal na 

pessoa do Vereador Evaldo pela limpeza realizada na Vila Ouro Verde, que esteve acompanhando 

a qualidade do serviço que foi feito naquela localidade, dizendo que crítica é normal, mas devendo 

seguir em frente e não baixar a cabeça e fazer o trabalho para o qual foram eleitos. Parabenizou a 

Deputada Federal Julia Marinho-PSC pela Emenda destinada ao município no valor de novecentos 

e cinquenta e cinco mil para recuperação da vicinal São Paulo. Informou que nos próximos dias 

estarão inaugurando o sistema de internet na vicinal 240 sul, dizendo que internet hoje é igual a 

energia antigamente, quando era muito esperada pelos moradores das vicinais, pois facilita muito 

a vida dos agricultores, dizendo ter sido uma parceria sua, do vereador Denilson e da Prefeita 

municipal. Disse que é preciso fazer gestão com responsabilidade, dizendo que o município está 

vivendo um momento muito bom e que deve aproveitar esse momento de desenvolvimento, de 



305 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 33ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

compromisso, dizendo ainda que pouco se viu uma gestão comprometida como está se vendo 

nesse momento. Enfatizou que muitos dizem ser muitas emendas federal e do Estado, que é 

muito fácil um deputado destinar determinado valor ao município, porém não imaginam a 

dificuldade que é para receber esse recurso se não tiver uma equipe preparada para não perder os 

prazos, sendo mais difícil gastar esse dinheiro com responsabilidade, porque quando recebe uma 

emenda, a obra é iniciada e em quarenta por cento para, certamente outro deputado não colocará 

emenda para este município, ressaltando que o município de Placas tem recebido recorde de 

emendas porque as que tem recebido tem sido geridas com qualidade, situação que tem 

acompanhado de perto e a sociedade tem visto que esse recurso tem sido investido de forma 

correta e as obras tem sido concluídas, de modo que todos os deputados querem colocar 

emendas para este município, pois é isso que os parlamentares e o governo do estado quer, não 

somente destinar o recurso, precisa alguém gerenciar e a prefeita com sua equipe de governo tem 

feito isso muito bem, mencionando que antigamente não se via recurso do governo do estado ser 

colocado no município e a obra ser concluída tão rápido, sendo necessário que vejam o que está 

acontecendo no município. Falou que deve-se criticar, porém observar que muito há para se fazer, 

mas muito sendo feito e como cidadão placaense, pai de família, tem visto a melhoria que tem 

ocorrido no município na área do lazer, educação, saúde, sendo necessário que estejamos atentos, 

que possamos tirar a venda dos olhos e parar de ver só a negatividade e ver o lado positivo que 

Placas tem tido. Disse que sempre fala com quem conversa que se o município tiver as próximas 

três gestões que dê a mesma parcela de contribuição que essa gestão está dando juntamente com 

esta Casa não tem dúvida que teremos um município melhor e a curto prazo terão um município 

referencia dentre os municípios vizinhos. Disse que conversando com vereadores de municípios 

vizinhos foi parabenizado pela cidade que está se desenvolvendo. Falou serem esses os motivos de 

está contribuindo com essa gestão e está apoiando e sendo base desse governo, porque esta 

gestão está fazendo e contribuindo, mencionando que dificuldades há como em todos os 

municípios brasileiros, mas é preciso se unir, deixar as arestas, as ideologias diferenciadas e 

defender um único partido e bandeira, que é o bem estar do município e o bem estar da 

sociedade. Mencionou está praticamente encerrando o ano e entrando no recesso, pedindo as 

bênçãos de Deus para a vida de cada parlamentar desta Casa, pois independente da posição 

política e partidária é preciso respeitar a todos. Falou que Placas tem um projeto que é o bem da 

comunidade e precisa seguir em frente, manifestando está junto nesse projeto, devendo 

continuar, pois nasceu e se criou neste município e quer o bem de todos, tendo certeza que Placas 

está no caminho certo, e ainda tem muito mais a ser feito no município. Desejou a todos uma boa 

semana, desejando que estejamos firmes e preparados para enfrentar os desafios que este 

município tem para cada legislador desta Casa, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador 

Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou 

o casal César e Marta pelo casamento realizado na Vicinal Cinquenta e sete. Mencionou ter estado 

na Vicinal Poeirinha onde está sendo realizado trabalho, ressaltando que com a chegada do óleo 

as maquinas tem trabalhado constantemente. Mencionou haver frente de trabalho na Vicinal 

Planalto e Duzentos e trinta e cinco sul, esperando que o trabalho seja feito com responsabilidade 

e que as máquinas não parem até que se inicie de fato o período chuvoso, parabenizando o 

Secretário Gilson pelos trabalhos que estão sendo realizados. Registrou ter estado na vicinal 

Cinquenta e oito na confraternização pelo encerramento do ano letivo na escola, parabenizando a 

coordenadora pela organização, registrando o contentamento dos pais pelo o desenvolvimento de 
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seus filhos. Mencionou ter acompanhado o trabalho da Secretaria de Agricultura de mecanização 

de terra na mesma vicinal, parabenizando o secretário pelo trabalho e pelo contentamento do 

povo que foi atendido, parabenizando ainda o operador pela disponibilidade. Mencionou ter 

cobrado da Prefeita e do responsável a respeito da iluminação pública, colocando que está 

chegando o natal e é preciso melhorar a frente da cidade e o trabalho está sendo feito. Referiu ser 

de acordo que seja pago o décimo terceiro salário aos funcionários contratados, a respeito do que 

tem conversado com a prefeita e com os secretários municipais, pois é um direito do cidadão que 

trabalha, esperando que possam fazer o possível para que possam pagá-los. Referindo sobre a 

LOA 2020, a respeito do que reuniram-se e discutiram na semana anterior e o assunto que mais foi 

discutido foi a respeito da agricultura, considerando que o município é praticamente todo agrícola 

e precisa de investimento maior, devendo reforçar e aumentar o orçamento nessa área. Lembrou 

que a assistência social, para a qual está orçado cinco milhões, mas sabe que é pouco, pois não 

atende somente o assistencialismo, mas também casos de negligencia, violação de direitos, 

Conselho Tutelar, Conselho de Direito, casa de acolhimento, demandas pertencentes a essa 

secretaria, tendo feito ajuste no orçamento da agricultura, pois estava pouco. Parabenizou o 

Vereador Evaldo que esteve acompanhando limpeza na Vila Ouro Verde. Disse que como foi 

colocado, nem tudo anda conforme gostariam, lembrando que em 2017 o município se 

encontrava no CALC e para receber emendas precisava limpar o nome, o que foi feito pela atual 

gestora e atualmente o município recebeu muitas emendas e outros recursos do governo do 

Estado, parabenizando a prefeita pelo esforço e compromisso que tem tido com o povo e o 

município tem andado a passos largos, com várias frentes de trabalho, várias obras sendo feitas e 

concluídas, acreditando que esse compromisso ela terá até o final de seu mandato, dizendo que 

assim como a gestora os vereadores têm feito o seu papel, visitando as comunidades, vendo as 

demandas para levar ao Executivo e secretariado. Disse que muito foi feito, mas ainda há muito o 

que se fazer, acreditando que até o final do próximo ano Placas será um município melhor, com 

economia forte para que o povo possa viver melhor. Pediu a Deus uma semana abençoada a 

todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, dizendo da satisfação por ver a casa 

cheia, demonstrando que as pessoas querem obter informações corretas. Referiu sobre as 

organizações partidárias, ressaltando fazer parte do PSC que realizou movimento em Belém 

recentemente, no qual o presidente desta Casa participou, onde mulheres e jovens estavam 

procurando se organizar, dizendo ficar feliz. Referiu sobre as dificuldades enfrentadas no 

município, quando vê pessoas fazendo da política partidária, da política do bem público a 

disseminação do ódio nas redes sociais, colocando como se vereador não contribuísse para o 

município ou de forma nenhuma, devendo que talvez tenha suas razões, pois a nível de Brasil 

quando se fala de política fica triste com tantos desmandos que acontecem, sendo talvez uma das 

razões para fazer da política a disseminação do ódio. Falou que o PSC tem contribuído com o 

município, através de seus representantes, dos vereadores que representam esse partido e que 

solicita ajuda para o município, considerando ser um município pequeno, carente, que tanto 

precisa não só do gestor municipal investir no município o que é arrecadado aqui, mas precisa de 

ajuda e contribuições parlamentares, informando que recentemente o município recebeu ajuda da 

ex-deputada Júlia Marinho no valor de novecentos e cinquenta mil reais para investimento através 

da Secretaria de Infraestrutura, já tendo investimento através desse partido para a área da saúde, 

dizendo que sendo representantes do povo é dever, papel do vereador cobrar investimento para o 
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município, que é pequeno, mas tem uma demanda grande, principalmente quando se trata da 

questão de estradas vicinais, que mesmo tendo investimento, precisa de mais, precisa atender 

melhor os agricultores que estão aguardando serviços para que tenham melhor trafegabilidade e 

para isso só o recurso do município não é suficiente e como parlamentar busca ajuda para investir 

nessa secretaria de infraestrutura. Falou sobre os jogos estudantis realizado no município, 

ressaltando o grande investimento realizado pela Secretaria de educação e Executivo fez um 

investimento muito grande, dizendo não ser grande investimento em parte física, mas na parte 

psicológica e social, quando foi trazido jovens desde a comunidade Novo Paraíso, na BR 163, 

fazendo integração dos jovens da zona rural com os da zona urbana, o que é melhor que qualquer 

premiação, sendo necessário investir nos jovens para que tenhamos uma sociedade promissora 

sem muitos desmandos, sem muita vulnerabilidade e para isso é preciso investir, pois são os 

representantes, não de amanhã, mas de hoje, pois quando analisa a sociedade não precisa pensar 

no que será amanhã, basta analisar o que é hoje. Referiu sobre ação solidária que circulou 

bastante nas redes sociais no período em que estava sendo organizada a ExpoPlacas, o que muitos 

contribuíram, ressaltando que não era obrigatório, que pedia que todos que fossem participar do 

evento levassem um quilo de alimento, que atenderia as famílias carentes da vila Aparecida, tendo 

ajudado a divulgar, Executivo também colaborou bastante na divulgação e na última quinta-feira 

foi realizada a entrega dessas cestas-básicas, tendo sido divulgada algumas imagens com 

autorização das pessoas, para registro, porque é preciso prestar contas à sociedade, informando 

que foram arrecadadas trinta e uma  cestas em três dias de evento, fazendo o mesmo numero de 

famílias feliz, dizendo feliz não pela cesta, mas pela contribuição da população para aquelas 

famílias, mencionando que algumas pessoas que receberam são aposentadas, mas tem dez a 

quinze pessoas dentro de casa, pessoas que tem membros amputados que não podem 

desenvolver atividade nenhuma, ficando triste por insinuações de pessoas em redes sociais, 

questionando as razões de está entregando essas cestas juntamente com o executivo, o que 

aconteceu, fazendo insinuações como se fosse uma troca de favores, como se houvesse dinheiro 

envolvido para fazer isso na comunidade onde nasceu e se criou e onde respeita a todos. Disse no 

entanto, ficar feliz com as pessoas que contribuíram, pois ajudaram pessoas. Disse não ter entrado 

na política para fazer da política pública a disseminação do ódio, se não puder contribuir, também 

não irá atrapalhar, dizendo que naquela vila não é só você que pode contribuir, mas todos podem 

verificar a situação, onde mais de setenta por cento dos moradores são idosos, os quais já 

contribuíram muito para a sociedade e agora precisa do apoio de todos, e a Prefeita foi àquela vila 

visitar e verificar a situação de cada família que foi beneficiada, dizendo que esse é o papel de 

todo cidadão, que deve pensar no outro também, mencionando que muitas pessoas estão em 

vicinais, esperando por serviços, depois de já terem cobrado e os vereadores também cobrarem, 

dizendo que está acontecendo de forma lenta, mas além das estradas vicinais há outras situações 

que também são responsabilidades dos vereadores, desculpando-se caso tenha se excedido, 

dizendo que as vezes é necessário falar e quem a conhece sabe que nasceu em uma família 

humilde e não entrou na política para enriquecer, pois se quiser enriquecer deve tomar outras 

atitudes de forma honesta que também consegue, dizendo que quem a conhece ou se quiser pode 

ir naquela vila e ir a cada casa e perguntar quem é a professora Raimundinha que todos dirão. 

Enfatizou não se sentir ofendida quando alguém faz insinuações sobre está barganhando ou não 

com o governo, porque defende o que está certo, aponta os pontos críticos e vai atrás de resolver, 

sentar com a gestão e arrumar soluções para todos. Desculpou-se por se exceder, porém disse ser 
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o lugar onde pode esclarecer à população, ouvir os vereadores, dizendo que a Vila Aparecida está 

de portas abertas para quem quer que seja, se quiserem lhe conhecer devem ir aquela localidade, 

agradecendo a moradores da vila presentes, assim como da vicinal Dez Sul que mais tarde irá 

sentar com a Prefeita para apresentar demanda, a moradores de outras vicinais e da cidade, e 

agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Manifestou-se satisfeito pelas pessoas presentes 

prestigiando os vereadores nesta data. Referiu sobre a fala do Vereador Marcione quando colocou 

que temos uma boa gestora no município e que começa a partir desta Casa, informando que 

conseguiram através do PSC, partido ao qual é filiado, do Deputado Jaques emendas para a saúde, 

da Deputada Júlia Marinho, emenda para a saúde. Disse que a Senhora Julia Marinho, que não 

conseguiu se reeleger, mas mandou agradecer cada voto que teve neste município, sendo liberado 

emenda colocada por esta, enquanto deputada no valor de novecentos e cinquenta e cinco mil 

reais para estradas vicinais, principalmente nos Projetos de Assentamento, destacando a vicinal 

São Paulo que terá de doze a quinze quilômetros atendida, dentro do PA existente. Falou que cada 

Vereador tem procurado buscar benefícios para o município, enfatizando não ser contra a 

Prefeita, como alguém tem dito, enfatizando está nesta Casa para somar com as coisas corretas, 

pois quer que esta cidade melhore, que a saúde melhore, que a infraestrutura cresça, que 

estradas sejam feitas para garantir acesso aos moradores. Disse ter sido eleito para buscar 

melhorias e votar projetos que favoreçam o município e a comunidade placaense, pois quer que 

as coisas andem, onde há erros procurar consertar, dizendo que não está para atrapalhar, mas 

para somar. Parabenizou Vereador Marcione pela obra na Vicinal Poeirinha, onde requereu, 

porém disse que tem requerimento para o Pajoba, para o Arrependido e Vicinal São Paulo e sua 

esperança e dos moradores dessas localidades é que essas vicinais serão atendidas pela gestão 

municipal, mencionando ter saído combustível para a vicinal Pajoba pela Defesa Civil do Estado e a 

São Paulo será atendida através da emenda da Deputadas Júlia Marinho, acreditando que também 

será atendida a Vicinal Arrependido, onde há PA. Disse que está para somar, juntamente com o 

governo, com os vereadores, sempre debatendo, como aconteceu na semana anterior, quando 

discutiram o orçamento, buscando meios para melhorar a agricultura, ressaltando que os 

agricultores não vivem na porta da Prefeitura pedindo ajuda para a Prefeita, mas cobram ponte e 

estrada, porque o povo placaense tem coragem para trabalhar. Disse ter nascido e se criado na 

roça e tem de tudo para sobreviver em sua fazenda, sempre trabalhou e continuará trabalhando e 

continuará defendendo o povo, fazendo seu papel até o último dia enquanto permanecer nesta 

Casa de Leis. Disse que quer trabalhar incansavelmente, somando com todos para que tenhamos 

dias melhores neste município. Desejou boas festas a todos presentes, desejando que 2020 seja 

melhor que 2019. Agradeceu a Deus por mais uma semana concedida com vida e saúde e a todas 

as pessoas presentes, e a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes que vieram para 

ouvir sobre tudo que foi feito no decorrer da semana anterior. Agradeceu a Deus por mais uma 

semana. Desculpou-se por não está presente na sessão passada, justificado sua ausência, 

mencionando ter estado na região da BR 163 e teve problema com o carro tendo que passar a 

noite naquela localidade já chegando à cidade no horário em que a sessão iniciaria e muito 

cansado, optando por não participar da audiência que aconteceu sobre o orçamento. Sobre a LOA 

disse que muito se fala em fomento para a agricultura, no recurso orçado que é pouco, porém é 

do conhecimento de todos que os governos Federal e do Estado e os bancos que fomentam os 
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pequenos e médios agricultores praticamente não trabalham neste e nos municípios vizinhos, 

lembrando que há meses atrás aconteceu excelente evento com Banco da Amazônia e outros 

financiadores para pequeno, médio e grande agricultores e não passou de conversa jogada fora, 

pois quando o produtor vai ao banco com um projeto para viabilizar algum tipo de fomento para 

implementar a agricultura familiar, seja na produção de cacau, leiteira, agrícola de modo geral, 

esbara na burocracia do Banco da Amazônia, vendo muitos discursos bonitos, mas gostaria que 

esta casa contribuísse com pequenos projetos para que começasse a financiar a agricultura do 

município de modo geral, não somente cobrar do Executivo que coloque um milhão e meio de 

reais, pois é do conhecimento de todos que o município possui de setenta a setenta e cinco por 

cento de agricultores, dependendo quase que exclusivamente deles, que buscam meios para se 

manter e vender suas lavouras para a cidade e municípios circunvizinhos. Mencionou que quando 

trata de recurso não se refere somente ao financeiro do Executivo, havendo toda uma cadeia de 

projetos, documentos, lamentando porque a CEPLAC e EMATER que pertencem ao Governo do 

Estado praticamente não funcionam e a Secretaria de agricultura do município quase não tem 

investimento nenhum de outros órgãos, esperando que nos próximos anos possam ter uma 

política pública direcionada a secretaria de agricultura para que de uma forma geral possa ser 

viabilizado recurso para os pequenos e médios agricultores. Referindo-se a requerimentos, 

mencionou ter requerido serviços juntamente com o Vereador Evaldo como para Vila Ouro Verde, 

a Vicinal Planalto, que foi contemplada, informando que nesta semana devem está Na Vila 

Macanã e na sequência estarão na Vila Aparecida, cronograma que enquanto vereador cobra do 

Secretário de Infraestrutura para que possa acompanhar, dando graças por ter seus 

requerimentos atendidos, dizendo não ligar muito para a questão do requerimento, mas sim no 

atendimento a população. Informou que as máquinas ainda se encontram na vila Ouro Verde, 

devendo ser concluído o serviço nos próximos dois dias, devendo chegar nos próximos dias na 

vicinal Três Poderes, dizendo da satisfação pelos requerimentos estarem sendo atendidos. 

Mencionou ter estado na Vicinal Poeirinha, onde máquinas estão trabalhando e como já foi falado 

que vicinal não tem porteira fechada acompanha, solicita algum serviço, agradecendo o operador 

pela disponibilidade nesta vicinal, onde tem grandes amigos. Referiu ter estado na Vicinal Três 

Poderes tratando a respeito da Escola de Futebol, onde foi muito bem recebido, agradecendo a 

participação de uma forma geral, dizendo da satisfação de está contribuindo de forma simples e 

positiva para a comunidade placaense. Mencionou ter estado na quinta-feira na Vicinal 

Arrependido, onde o Vereador Vilmar Reside, entregando lâmpadas para o campo de futebol, 

onde aconteceu um amistoso, dizendo que dessa forma o Vereador continua fazendo seu 

trabalho, visitando as comunidades, vicinais e o povo placaense, contribuindo nas diversas áreas. 

Mencionou ter acompanhado os jogos escolares, parabenizando a todos os alunos de todas as 

escolas polos que participaram em quase três dias de evento. Disse ser a educação do município 

levada a sério, o Secretário de educação mostrando excelente trabalho juntamente com o governo 

municipal, através da Prefeita Raquel, pois tem certeza que a secretaria de educação realizou esse 

evento com o aval da Prefeita Municipal. Mencionou ter estado acompanhando a obra do estádio 

municipal no Bairro Alto Pará, providenciando outra área para que os esportistas possam jogar sua 

bola, esperando que a obra do estádio possa ser concluída o mais breve possível para que possa 

ser usufruída, agradecendo o secretário de infraestrutura que autorizou a limpeza de outra área 

para que os jogadores possam continuar treinando naquele bairro.  Mencionou ter estado na 

quinta-feira a noite na Escola Erick Leite participando do encerramento do ano letivo, 
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parabenizando em nome da direção todos os funcionários pelo excelente evento que teve como 

tema “família, projeto de Deus”. Mencionou ter estado no final de semana na vicinal Cinquenta e 

Nove contribuindo com evento esportivo e festivo, dizendo da satisfação de contribuir com o povo 

placaense, com o apoio das várias secretarias municipais, dizendo ser base do governo, dizendo 

haver muitos gargalos, muitas situações que podem ser melhoradas, mas o governo está 

caminhando no rumo certo, tem certeza que o progresso 2020 virá. Disse que como vereador tem 

contribuído muito através dos deputados Chapadinha e Hilton Aguiar. Parabenizou a equipe da 

Secretaria de Esportes pela Copa Macanã futebol de campo e equipes que estão participando, 

informando que no próximo final de semana haverá as semifinais, dizendo ser o campo do Macanã 

um belíssimo campo, convidando a todos para esse evento esportivo. Convidou todos presentes 

para grande final da copa Castanheira que acontecerá no sábado a noite, parabenizando o Sítio 

Castanheira por está contribuindo de forma positiva com o esporte no município. Enfatizou que 

esta será a última sessão que participa neste ano porque na próxima segunda não estará presente 

na cidade, considerando que irá acompanhar sua filha e concluintes do Ensino Médio a Santarém, 

desejando a todos boas festas. Desejou uma boa semana a todos, e agradeceu. A seguir foi a 

tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho. Referiu ter estado nos últimos dias buscando 

melhorias e dialogando com o povo do município, mencionando ter visitado a obra do estádio de 

futebol, fruto de muitas cobranças, que é sonho de todos os esportistas do município. Lembrou 

ter acontecido na segunda passada audiência pública quando foi discutida a Lei Orçamentária 

Anual, tendo após reunido com o contador para elaborar emendas ao projeto, mencionando que a 

agricultura é um dos temas mais cobrado, tendo em vista que a grande população é agrícola, 

ressaltando ser filho de agricultor e ter estudado na zona rural, manifestando feliz por fazer essa 

discussão a respeito dessa área, pois os agricultores merecem uma agricultura de qualidade, não 

adiantando discutir em tribuna e não agir e para que os agricultores tenham melhor qualidade, os 

servidores públicos precisam buscar essa qualidade para esse povo, o que faz cobrando melhorias 

para estradas vicinais e  para a agricultura. Referindo sobre emendas que foram destinadas ao 

município de Placas falou que o partido Solidariedade teve grande participação nessa gestão, 

informando que de cinco patrulhas agrícola que tem no município, três vieram através de grupo 

político ligado ao Solidariedade, sendo Chapadinha, Hilton Aguiar e Wlad; a primeira ambulância 

que veio para o município foi emenda do Deputado Hilton Aguiar para garantir melhor qualidade 

no atendimento da saúde; e praça ao lado da Escola Almirzinho, do Deputado Chapadinha. Disse 

que vereadores foram eleitos para buscar melhor qualidade de vida para o povo do município. 

Referindo-se a estradas vicinais falou concordar que tem serviços sendo feito com qualidade como 

a vicinal 235 norte, onde foi realizado um excelente trabalho, porém destacou a situação da vicinal 

Elmo, Sessenta, 240 norte, não concordando que foi realizado um bom trabalho, devendo 

máquina entrar e concluir o trabalho para que só então saia. Falou que a maioria dessas obras que 

vem para o município tem papel fundamental da Câmara Municipal. Agradeceu as pessoas que 

acompanham os trabalhos, servidores da assistência, da educação e agricultores. Enfatizou obra 

que está sendo realizada na Escola Tancredo Neves, ficando feliz, pois trará qualidade aos 

trabalhadores e alunos, situação que esta Casa tem fundamental papel, quando autorizou a 

entrada de recurso do governo do Estado para que a obra seja executada. Lembrou requerimento 

para a reforma da frente do hospital que está sendo executado, manifestando feliz, porque antes 

só tinha poços de água quando chovia. Disse que sempre será a favor daquilo que for para o bem 
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do município, mas pronto a corrigir aquilo que estiver de errado no município porque para isso 

foram eleitos, recebeu a confiança dos eleitores do município. Disse que é vereador não só 

daqueles que o elegeram, mas de todo o município, devendo cobrar melhorias para todos. 

Parabenizou a organização, na pessoa do amigo “Pinto”, da copa das empresas, que aconteceu na 

arena da bola, parabenizando a equipe que está construindo a Tancredo Neves que foi a campeã. 

Agradeceu a presença de cada um, dizendo serem os fiscais dos vereadores, que estão 

trabalhando para buscar a qualidade de vida, fiscalizar e legislar. Desejou a todos ótima semana, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Parabenizou a Vereadora Edna por suas palavras na tribuna, dizendo ter seu 

respeito, confia na sua dignidade, parabenizando pela sua honestidade quando coloca a situação 

de ter sido procurada por pessoa do governo que lhe fez proposta, certamente para abandonar os 

trabalhos de fiscalização que vem fazendo nesta Casa, procurando corromper alguém, 

parabenizando-a pela sua posição, dizendo ser motivo de orgulho tê-la, assim como outros 

vereadores defendendo a situação da população do município de Placas. Lembrou que quando se 

falou em criação de CPI foi procurado por pessoas do governo e pela própria Prefeita tentando lhe 

subornar, destacando, o Secretário de Infraestrutura, Sr. Gilson Macedo e o Chefe de Gabinete, Sr. 

Guilherme de Jesus, estiveram em sua residência no período de dezanove horas até cerca de meia 

noite lhe fazendo propostas de suborno para que retirasse documentos que estava levando para o 

Ministério Público e defendesse a Prefeita na Tribuna desta Casa, questionando como ficaria os 

moradores das vicinais se todos os vereadores fizessem dessa forma, sabendo que o dinheiro que 

vem para o município de Placas está sendo desviado, indo para o ralo, de modo que se todos se 

corromperem os moradores das vicinais irão ser penalizados. Disse que quando não aceita a 

proposta vem a pressão, a retaliação, dizendo ter print’s de mensagens da Prefeita dizendo que 

teria retaliação em seus pedidos se não retirasse a comissão de inquérito, mencionando que seu 

filho Marcos Fetisch, professor de música, qualificado, que trabalhou no governo passado e 

trabalhando por mérito de sua qualificação, dizendo ter orgulho de dizer que é seu filho e pelo 

trabalho que representa. Disse ter recebido ameaça de demiti-lo, caso não parasse de fazer 

cobranças nesta Casa o que aconteceu, sendo demitido, porém disse que seu filho jamais vai ouvir 

de alguém que é corrupto, o que lhe envergonharia, dizendo que em primeiro lugar deve ter o 

respeito de sua família. Falou que tem pessoas presentes à sessão que vieram a esta Casa, à 

pedido da Prefeita, para aplaudir aqueles que defendem o governo, dizendo que não deveria ser 

dessa forma, talvez até forçados, devido a ameaças, porém disse que se alguém duvida do que 

fala, pode vê pela janela do plenário da Câmara que verão um rolo compactador tracionado por 

trator de pneu e esse rolo foi usado quando foi trabalhado a construção da feira e em ruas do 

bairro Otobelli, desconhecendo ter rolo compactador da empresa Locserv de Itaituba, quando tem 

pagamentos liquidado no dia nove de abril de 2019 no valor de trinta e nove mil e novecentos e 

noventa e cinco reais, nota fiscal nº 14, de 09/04/2019, enquanto que o único rolo que trabalhou 

no município foi o referido que é patrimônio da Prefeitura e tem firma recebendo por isso, não 

tendo outra máquina que trabalhou nessa época no município, assim como pagamento de patrol, 

liquidação em 07/03/2019, valor de R$ 32.775,00, NF nº 200, de caçamba toco, de liquidação em 

15/04/2019, nota Fiscal nº 20, no valor de doze mil e novecentos reais, de Adloc Construções, 

afirmando que essa caçamba toco não trabalhou no município de Placas, podendo apresentar os 

documentos caso alguém interesse, questionando se alguém viu uma dessas três maquinas 

trabalhando no município de Placas, mas é pressionado devido a essas denuncias, demite seu filho 
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e não é atendido em alguma outra solicitação. Falou que se aceitar a corrupção dentro do 

município, destacando haver mais de sete milhões em contrato de máquinas em 2019 e vários 

pagamentos, enquanto as pessoas veem à Câmara pedir estradas vicinais, dizendo que máquinas 

no município tiveram ou pelo menos pagamento, sendo que a prefeitura tem três patrol e uma 

carregadeira e várias máquinas alugadas e pela quantia de petróleo pago no posto de combustível 

não deveria ter mais nenhuma vicinal sem fazer, dizendo que no posto de Placas foi pago 

quatrocentos e doze mil litros de diesel só da Prefeitura, exceto educação e saúde, quando no 

município há trinta e oito vicinais, dizendo que o gasto em média é de sete mil e quinhentos litros 

de diesel, que totalizaria duzentos e oitenta e cinco mil litros para fazer todas as vicinais, 

questionando como justificar quatrocentos e doze mil litros de diesel pago no posto, mais 

cinquenta mil litros que veio da Norte Energia e mais cota de óleo que veio do Estado, totalizando 

quinhentos e cinquenta e seis mil litros de diesel, quando seria necessário duzentos e oitenta e 

cinco mil para fazer todas as vicinais, dizendo que no período desses pagamentos só havia onze 

vicinais trabalhadas, sendo que em duas ainda faltava trabalho e que as máquinas da Prefeitura 

nesse mesmo período trabalhava dois ou três dias e ficava até duas semanas paradas por falta de 

petróleo, enquanto no posto de combustível nunca parou de entrar dinheiro, mas não saia diesel 

para as máquinas, lamentando quando sabe dessas situações e recebe pressão, oferta de dinheiro 

e se não pega, vem retaliação, como aconteceu com a demissão de seus filhos, que trabalhavam 

desde o governo passado, dizendo que nenhum dos dois foram contratados porque pediu que o 

fizesse, mas foram procurados pelo governo devido a capacidade de cada um. Questionou quais os 

motivos que tem para dizer ser base desse governo considerando as colocações apresentadas. 

Mencionou ter sido citado por vereadores que o município é setenta por cento agrícola, com o 

que concorda, dizendo que a maioria dos que residem na cidade dependem de alguma 

propriedade rural. Disse que quando vê uma praça arrumada e preocupação de vereador pedindo 

que sejam trocadas as lâmpadas da frente da cidade por causa do final de ano lhe preocupa, 

questionando pelo restante da cidade, iluminando a frente dará a impressão a quem passa que a 

cidade está toda iluminada, lembrando que iluminação pública sempre foi cobrada por todos os 

vereadores e os consumidores nunca pararam de contribuir, porque se parar tem a energia 

cortada, questionando para onde está sendo desviado o recurso que é arrecadado por esse 

serviço, enquanto a maioria das ruas estão as escuras e vê alguém pedindo para iluminar a frente 

da cidade, questionando se somente os moradores da frente da cidade pagam por iluminação 

pública, dizendo que até moradores de vicinais pagam por iluminação pública, não tem retorno e 

alguém está sumindo com esse dinheiro. Ressaltou ter mencionado a respeito de pagamento de 

petróleo, dizendo que alguém deve tá enricando com essa situação, adiantando que está em 

andamento uma CPI que espera dê resultado, dizendo que nada vai lhe intimidar para que pare, 

mencionando ter recebido ameaças de morte, mas não se curva a essa situação, pois tem orgulho 

de seu filho dizer que seu pai não é corrupto, dizendo que a CPI vai andar, vai trazer resultado e 

breve irão pedir quebra de sigilo de pessoas próximas ao governo e desvendar mais situações, 

colocar em pratos limpos quem realmente se preocupa com a população do município de Placas e 

diferenciar aqueles que só querem para o seu bolso e deixar a população em segunda mão, e 

agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, dizendo da importância da população acompanhar os trabalhos 

dos vereadores. Ressaltou com orgulho por em janeiro completar trinta e um anos no município 

de Placas, orgulhando-se em ter sido o segundo cidadão em Placas a receber o Título de Cidadão 



313 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 33ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

Paraense, pela ALEPA, sendo que o primeiro foi o Vereador Marinho, tendo dupla cidadania 

estadual, sendo Espirito Santo, onde nasceu e paraense, pela Assembleia Legislativa do Estado. 

Lembrou ter participado do processo para o plebiscito e eleito na primeira eleição, agradecendo a 

Deus e todos que acreditam no seu trabalho, na transparência, dizendo que onde quer que seja 

jamais se deixará ser influenciado, mas fará um trabalho transparente. Enfatizou ser presidente de 

uma CPI e muitos tentam influenciar, debochar, fazer pouco caso de membro da CPI, de alguns 

vereadores, repudiando tais ações, pois é uma pessoa simples, humilde, dedicada ao seu trabalho, 

estando sempre a disposição da população de Placas, desculpando-se a quem respondeu. 

Parabenizou o evento jogos estudantis ocorrido no período de três a cinco passado, que reuniu 

todas as comunidades de Placas, sendo incentivo a educação e ao esporte. Parabenizou a igreja 

Assembleia de Deus Madureira pela festividade ocorrida no final de semana, parabenizando o 

pastor Avelar pelo trabalho realizado. Parabenizou todos que terão formaturas nos próximos dias, 

de educação infantil, de pedagogia e formatura unificada que acontecerá na escola Almir Gabriel, 

ressaltando que a educação no município tem apresentado excelentes resultados na melhoria da 

educação. Parabenizou o vereador Evaldo por ter recebido na vila Ouro Verde serviços de limpeza 

daquela Vila, manifestando também ter requerimento de limpeza da cidade, a respeito do que 

continua cobrando porque o povo de Placas precisa. Manifestou favorável ao pagamento do 

décimo terceiro salário a todo funcionário público, pedindo que a Prefeita encontre um meio para 

pagar esses servidores, pois é direito adquirido. Referindo sobre a Loa 2020 mencionou terem 

reunido com o contador do Executivo, propondo emendas para aumentar verba para a agricultura 

e através das Comissões fizeram outras que serão apresentadas nesta Casa, propondo ao Senhor 

Presidente antecipar a Sessão Extraordinária que será marcada para o próximo dia treze, ao invés 

de dezesseis como foi sugerido para votação em segundo turno da LOA. Parabenizou a gestora 

municipal por todas as obras do município, dizendo fazer parte de quase todos os governos, tendo 

feito parte de praticamente todos os trabalhos do executivo, manifestando honrado por fazer 

parte do atual governo porque nunca viu anteriormente tantas obras iniciadas e concluídas como 

atualmente. Disse que não basta emendas serem destinadas ao município, é preciso ter prefeito 

comprometido com a população, lembrando que muitas emendas vieram anteriormente, mas não 

puderam ser executadas porque não tinha as contas públicas em dia, parabenizando-a por ter 

recebido e tem feito a parte de contribuição nos projetos e tem realizado e inaugurado, o que é 

inédito no município. Sabe que ninguém é perfeito, que o próximo ano será eletivo quando novos 

representantes serão escolhidos para mandatos de quatro anos, esperando que todos que irão 

concorrer tenham dignidade e tenham vontade de fazer um trabalho como a Prefeita tem feito, 

dizendo que muitos estão tentando demonstrar pontos fracos para que possa crescer 

politicamente, não pensando assim, pensando de modo diferente, que todos possam mostrar o 

plano de trabalho e ser grande político e deixar seu nome na história de Placas como a Prefeita 

tem feito, mesmo com algumas falhas. Disse orgulhar-se em fazer parte desse governo que tanto 

tem trabalhado, dizendo ter tido alguns atrapalhes no inicio do governo, mas todos sabem 

porque, mas hoje dando passos largos para o progresso. Disse que alguém citou que o progresso 

está chegando, porém disse já ter chegado, o povo que chega está ficando, se orgulhando da 

beleza, da produção, das terras, dizendo que Placas é um município vindouro, tendo investimento 

nas várias áreas, como educação, saúde, infraestrutura, agricultura, dizendo que não é possível 

fazer tudo de uma só vez, mas está acontecendo e com qualidade, esperando que 2020 será um 

ano promissor e continuarão na luta, trabalhando incansavelmente, e concedeu aparte ao 
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Vereador Raimundo que mencionou ter falado na tribuna sobre iluminação pública da frente da 

cidade e o Vereador Nelson fez colocação a respeito, dizendo que sempre cobrou iluminação 

pública para todo o município, porém faltando pouco mais de quinze dias para o natal e 

festividades de fim de ano e a preocupação com a frente da cidade é devido ao grande fluxo de 

veículos e pedestres, de modo que atendesse ao menos essas ruas já que as demais não estão 

sendo trocadas, ratificando que sempre cobrou de forma geral, assim como os demais vereadores. 

Ainda na tribuna o Vereador Denilson desejou a todos boas festas a todos vereadores e cidadão 

placaense, desejando que não falte o pão na mesa de cada um. Disse orgulhar-se de ser um 

cidadão placaense e ajudando no encaminhamento de processos, contribuindo com várias pessoas 

deste município. Disse que Deus tem ajudado para que possa ajudar a população do município, 

esperando que 2020 seja melhor para toda população de Placas, e agradeceu. A seguir passou o 

Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, a presidência ao vice-presidente e foi a 

tribuna, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais uma 

semana e por conduzi-lo até esta Casa e pedindo que esta semana seja tão boa ou melhor que a 

semana anterior. Mencionou ter estado acompanhando a final da copa de bairros, masculina e 

feminina, juntamente com o vereador Werles, onde o vice-prefeito também esteve.  Falou que a 

Vicinal Nonato está organizando caravana para vir pedir a prefeitura por estrada vicinal, 

mencionando que o final dessa vicinal máquina ainda não esteve e tem alunos que perderam o 

ano porque o carro não entra, dizendo que o ano está encerrando, mas ainda há tempo, 

lembrando, conforme colocado pela Vereadora Raimunda que faltou a sessão para acompanhar 

moradores de vicinal que vieram a Prefeitura pedir por sua estrada, não sendo diferente para os 

moradores da vicinal Ângelo que também vieram e conseguiram máquina para fazer aterro para o 

rio, de modo que os moradores da Vicinal Nonato também querem vir atrás de máquinas, porém o 

presidente da comunidade entrou em contato com a Prefeita que marcou de ir àquela 

comunidade conversar com os moradores para evitar essa vinda a cidade, esperando que tenham 

êxito. Mencionou que quando estiveram em Belém, no TCM, falou de preocupação mediante 

denuncias feita em vários órgãos, como Ministério Público, Polícia Federal e outros órgãos 

competentes a respeito da gestão, quando foi questionado a respeito da omissão desta Casa de 

Leis, que não toma providências, se há denuncias. Disse ter se elegido praticamente de braços 

dados com a Prefeita, quando foi juntamente com esta a praticamente todas as reuniões, em 

várias vicinais, mas sua postura praticamente não mudou, mencionando que em 2017 quando foi 

licitado o transporte escolar e empresa de Santarém ganhou e terceirizou o serviço para os 

veículos do município fazer o transporte de alunos e até o momento há pessoas que ainda não 

receberam pelo trabalho prestado naquele ano, como o irmão e o sogro do vereador Evaldo. Disse 

que não está para fazer críticas banais, para perseguir, mas para mostrar fatos, dizendo que 

quando a Mesa Diretora acatou CPI não foi para perseguir prefeito, mas porque várias vezes a 

prefeita foi chamada a esta Casa para discutir algumas situações com os vereadores e se omitiu e 

nunca veio conversar com os vereadores. Disse que esta Casa trabalha com números, citando ter 

estado com o Prefeito de Brasil Novo e mostrado para ele os quinhentos e sessenta mil litros de 

óleo que veio para o município e mais emenda da deputada Julia Marinho, de novecentos e 

cinquenta mil reais, valor que mesmo comprando o petróleo na cidade, que é caro, ainda dá para 

comprar mais de duzentos mil litros de diesel e outra emenda no valor de oitocentos mil reais dá 

para comprar mais cento e setenta mil litros, somando com os quinhentos e sessenta mil litros, o 

que totaliza novecentos e vinte três mil litros de óleo, lembrando que no mês de maio a vicinal 
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Goianos estava interditada, pediu uma retro para fazer um serviço para garantir o acesso, sendo 

liberada, mas que providenciasse o petróleo, conseguindo oitocentos e quarenta litros de petróleo 

para arrumar a estrada, mencionando que quando expôs esse valor ao prefeito de Brasil Novo, 

este disse que não gastou esse valor em três anos de governo e todas as vicinais daquele 

município são maiores que as de nosso município. Falou que quando expõe essa situação é 

perseguição, dizendo que esse não é o seu perfil, nem tão pouco desta Casa que preside, 

lembrando que em 2017 vereadores foram a Itaituba e Altamira atrás de documentos de gastos 

excessivos, chegando a citar nome de empresas que tinham ganhado licitações suspeitas e de 

valor de quase um milhão de reais pago a empresa para consertar máquinas, não sabendo porque 

hoje não se fala mais nisso, porém disse que se procurar nos arquivos da Casa irão constatar, não 

sendo denuncias vagas. Falou que em 2017 e parte de 2018 a prefeita colocava a culpa no seu ex-

marido Negão (Maxweel Brandão), que havia feito a licitação errada e que agora iria mudar, 

dizendo que a última licitação empresa de Altamira venceu, quando aqui em Placas tem três 

postos de combustível e nenhum participou, dizendo que só criando investigação que saberão 

porque essa empresa ganhou essa licitação. Falou que conversando com o contador da Prefeita, 

este disse que no dia que fosse prefeito iriam saber, porque tem que fazer esses negócios mesmo 

para acertar contas, pois tem muitas emendas complicadas, dizendo não está nem aí se alguém 

vai pegar emenda para ressarcir Deputado, pois ninguém é eleito para fazer acordo e prova disso é 

que fez a licitação para ampliação da câmara e não sabe qual empresa ganhou, tendo entregue 

para a pregoeira fazer dentro da lei, pois não iria negociar nada, pois não nasceu para isso, 

negociar para levar vantagem. Disse vê a Prefeita tentando jogar a câmara de vereadores, a 

presidência desta Casa contra a opinião pública, dizendo que está fazendo coisas erradas, o que 

jamais faria, vindo de outro mandato quando foi oposição, foi candidato a presidente desta Casa, 

quando recebeu na sua residência o então Prefeito Leonir e o Chefe de Gabinete Marcione 

querendo fazer acordo para que desistisse da candidatura porque iria perder, não fazendo, 

recebendo voto de dois vereadores além do seu, mas saiu de cabeça erguida, aprendendo com 

alguém que lhe colocou na política, finado Idelson Brandão, que na última conversa que tiveram 

pediu para que andasse sempre de cabeça erguida, dizendo que sempre irá presar pelo 

esclarecimento, jamais vai concordar em mandar poeira para debaixo do tapete. Falou que CPI 

não é para cassar, mas para esclarecer fatos, dizendo que se estiver tudo legal com as contas da 

Prefeita mesmo não fazendo parte da CPI usará a tribuna e pedirá desculpa porque para isso tem 

humildade, pois não pode somente criticar, mas se errado, deve reconhecer e se desculpar. Disse 

que irá tirar o mandato de cabeça erguida, porque esse é seu perfil e é qualidade que o ser 

humano deve ter, andando sempre de cabeça erguida, sem fazer acordos ou cambalachos para 

receber favores ou se omitir. Ainda sobre a CPI, se certa ou errada falou que a prefeita prove na 

justiça que está errada, mas enquanto presidente desta Casa está aguardando o trabalho da 

comissão que foi feito as claras, sorteando os vereadores que fariam parte da comissão. Pediu aos 

vereadores que façam o seu trabalho da maneira que a sua consciência lhe mostrar, dizendo que 

vereadores com um mandato ou com cinco, todos tem a mesma importância. Desejou um bom dia 

a todos, e agradeceu. Após passou a Ordem do Dia, passando a apreciação do Projeto de Lei nº 

276/2019 que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá 

outras providências”. O Presidente da Comissão de Constituição e Justiça apresentou na tribuna 

parecer conjunto desta e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, manifestando-se 

favorável pelo prosseguimento da tramitação da matéria, com a indicação de emenda modificativa 
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aos incisos I e II do artigo 4º do referido projeto de lei. Colocado o Parecer em discussão. 

Discutido, foi aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 276/2019. O 

Primeiro Secretário apresentou as Emendas Modificativas nº 001/2019 (Câmara Municipal) e 

002/2019 (Agricultura) propostas por vereadores, com orientação da assessoria contábil do poder 

Executivo Municipal. Esclareceu que a emenda proposta pelas comissões de Constituição e justiça 

e de Economia, Finanças e Orçamento modifica os incisos I e II do artigo 4º que passam a ter a 

seguinte redação: “I - A promover a transposição, remanejamento e transferência de recursos de 

uma categoria para outra ou de um órgão para outro, somente dentro da mesma fonte de 

recursos; e II – Abrir crédito suplementar até o limite de 30% (TRINTA POR CENTO) do valor total 

do orçamento, tendo como fonte de recurso àquelas previstas no Artigo 43, Parágrafo 1º da lei 

Federal 4.320/64”. O Senhor Presidente informou que essas foram as emendas apresentadas até o 

momento, podendo ainda se propor alterações. O Vereador Denilson esclareceu que o projeto foi 

analisado juntamente com a assessoria contábil do Poder Executivo, com a presença da maioria 

dos vereadores, enfatizando que o orçamento não é o valor fixado para se gastar, mas uma 

estimativa, não podendo ser ultrapassado. Disse ser complexo, mencionando que dotação 

orçamentária é feita por códigos, o que foi bem colocado pelo contador, manifestando-se 

favorável. O Vereador Werles referiu sobre a emenda apresentada para melhorar o recurso da 

agricultura em quase quinhentos mil reais. O Senhor Presidente referiu sobre o inciso I do artigo 

4º que autoriza o Chefe do Poder Executivo a promover a transposição, remanejamento e 

transferência de recursos de uma categoria para outra ou de um órgão para outro, somente 

dentro da mesma fonte de recursos, dizendo que concordaria que essa situação dependesse de 

autorização da Câmara Municipal, pois da forma que está a Câmara não será ouvida para nada, 

com o que o vereador Nelson Fetisch concordou. O Vereador Marcione mencionou que na 

audiência todos tiveram direito de opinar e fazer suas colocações e quando se referiu a 

transposição de recurso, o projeto deixava em aberto autorização para o remanejamento de uma 

categoria para outra, ficando com a emenda amarrado que essa transposição somente poderá ser 

feita dentro da mesma fonte, e no inciso II reduziu de oitenta para trinta por cento o limite para 

abertura de crédito suplementar, manifestando-se favorável a forma como as emendas foram 

elaboradas. A vereadora Edna ressaltou que quando se fala em transposição de recurso dentro de 

sua própria área, que o FUNDEB tem legislatura própria, sendo sabido que o Executivo não vai 

mexer, pois mesmo dentro do orçamento já é dividido em sessenta e quarenta e deve seguir a 

risca o orçamento. A vereadora Raimunda mencionou que reunindo com os assessores contábil e 

jurídico ficou bem claro quais eram os anseios das pessoas que vieram fazer parte da audiência, 

dizendo que o gargalo era principalmente a parte da secretaria de agricultura, sendo proposto 

emenda que irá melhorar essa pasta, obtendo vários esclarecimentos para que chegassem ao 

consenso da forma que foi proposto. O Vereador Vilmar referiu sobre o inciso II do artigo 4º, onde 

a proposta original era de autorização de abertura de credito suplementar de oitenta por cento do 

valor total do orçamento e propuseram a redução para trinta por cento, lembrando que o valor do 

orçamento se aproxima de trinta e quatro milhões de reais, propondo que esse percentual seja de 

apenas vinte por cento do valor total do orçamento, pois com trinta, a prefeita poderá 

movimentar mais seis milhões sem passar por esta Casa. O Vereador Denilson esclareceu que a 

Prefeita não pode retirar de uma fonte para outra, podendo ocorrer de receber um recurso para 

determinada área, podendo investir até trinta por cento a mais do que o valor orçado, não 

podendo dispor do recurso da forma que quiser, não vendo impedimento, pois nos outros anos 
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sempre foi feito dessa forma e nunca trouxe transtornos para nenhum dos poderes. O vereador 

Raimundo falou que deve-se considerar as emendas que também entram nessa margem, podendo 

gerenciar, concordando que o valor de trinta por cento está dentro do padrão do que foi aprovado 

nos outros anos. O Vereador Vilmar lembrou ter sido aprovado no ano anterior oitocentos mil 

para a agricultura dizendo que a Prefeita não gasta todo esse valor porque a agricultura não tinha 

combustível para fazer visitas em vicinais, valor que está propondo aumentar e espera que seja 

investido. O Senhor Presidente esclareceu que as emendas trabalhadas pelo contador foi a 

respeito de valores, ficando a critério dos vereadores a questão de transposição de recursos, 

concordando com os trinta por cento, mas não com autorização para transposição, 

remanejamento e transferência de recursos, manifestando-se favorável as demais emendas, 

sendo a mesma posição do vereador Nelson Fetisch. O vereador Marcione disse não está havendo 

entendimento da redação do inciso I do artigo 4º, pois o remanejamento só poderá ser feito 

dentro da própria fonte, de uma para outra, será necessário passar por esta Casa, situação 

ratificada pelo vereador José Sandeney, que enfatizou ter sido emenda colocada por todos 

vereadores. O Senhor Presidente falou que esse inciso não havia sido discutido com todos os 

vereadores, sendo feita pela comissão. O vereador Marcione mencionou que a secretaria de 

esporte ainda está ligada financeiramente pela Secretaria de Educação e o inciso I do art 4º 

proíbe, neste orçamento, que recurso desta seja utilizado para custear aquela, está 

descentralizando o que foi discutido em audiência pública, situações que o senhor presidente 

disse ter sido colocado pelo contador, a respeito da secretaria de esporte, que ainda estava 

anteriormente como um departamento da Secretaria de Educação, situação que será corrigida na 

lei, considerando que a secretaria já existe desde governo anterior. Seguiu-se discussão a respeito 

da matéria constante do artigo 4º do projeto de lei, cada um colocando o seu entendimento e 

defendendo sua posição. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 276/2019, juntamente com as 

emendas apresentadas. Votaram contra o Senhor Presidente e vereadores Nelson Fetisch, Edna 

Silva, Vilmar Ferreira e Werles Santos, justificando. O Senhor presidente disse ter sido contra por 

não concordar com a proposta ao inciso I do artigo 4º; o Vereador Nelson Fetisch pela mesma 

razão, por entender que 2020 sendo ano político e o recurso pode ser mais direcionado para 

campanha política do que para benefício da população, de modo que gostaria que tudo que fosse 

preciso ser remanejado ou transferido passasse por esta Casa para que não se usasse o recurso 

público da forma que está sendo utilizado neste ano; a Vereadora Edna enfatizou compor a 

comissão que propôs as emendas ao artigo 4º, dizendo ter participado da elaboração das emendas 

modificativas nº 001 e nº 002, mas não da discussão dessa emenda, entendendo que o Poder 

Executivo poderá remanejar todo o orçamento dentro de suas próprias fontes, não podendo 

transferir de uma secretaria para outra, mas fará o que quer dentro de suas políticas; o Vereador 

Vilmar também disse não concordar com a emenda ao inciso I do artigo 4º proposto pelas 

comissões, razão pela qual votou contra; e o Vereador Werles por ter participado da audiência, 

sendo favorável aos trinta por cento de suplementação, mas contrário a emenda ao inciso I, do 

artigo 4º, declarando o Senhor presidente o Projeto de Lei nº 276/2019 que “Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências” aprovado 

por seis votos favoráveis e cinco contra. 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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