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ATA DA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, para abertura dos trabalhos 

ordinários na Sessão Legislativa de 2020. As dez horas e quinze minutos do dia dezessete do mês 

de fevereiro do ano de dois mil e vinte, no Plenário Vereador Jorge Francisco dos Santos, da 

Câmara Municipal, sito a Rua Amador Lemes Pereira, s/n, Centro, nesta cidade de Placas, Estado 

do Pará, República Federativa do Brasil, reuniu-se a Câmara Municipal em Sessão Solene para 

abertura dos trabalhos ordinários na Sessão Legislativa de 2020. Constituída a Mesa Diretora pelo 

Vereador Werles Santos Silva-SD – Presidente em exercício, Vereador José Sandeney Marques 

Monteiro-DEM - Vice-Presidente em exercício e Vilmar Ferreira da Silva-PSC – Primeiro secretário 

em exercício. Presentes as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues-

PSC e os Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB, Marcione 

Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB. À abertura o Senhor 

Presidente agradeceu a Deus por estarem retornando aos trabalhos nesta Casa e as pessoas 

presentes, ressaltando a importância desse acompanhamento pela população. Ressaltou mais 

uma vez está presidindo a sessão em virtude do acidente sofrido pelo presidente, Vereador 

Gilberto Matias Rodrigues, no final de 2019, que encontra-se na cidade de Santarém em 

tratamento, cuidando da saúde. Falou da importância de iniciar os trabalhos de cabeça erguida e 

acompanhados pela população, a qual toma ciência das grandes conquistas e também das perdas 

ocorridas no município, sendo um bom momento para avaliar o que aconteceu no ano anterior. 

Convidou ainda para compor a Mesa a Prefeita Municipal, Leila Raquel Possimoser, (Padre Antonio 

Rodrigues-representante da Igreja Católica, Pastor AD-Alexandre Rômulo Brandão de Almeida, 

Domingos Djalma Rego Pereira-Delegado de Policia e Comandante da PM, os quais não estavam 

presentes). Convidou ainda o Secretário de Meio Ambiente-Senhor José Filho.  Considerando toda 

a situação vivida pela família do presidente desta Casa no período do recesso, quando sua esposa 

veio à óbito, pediu um minuto de silêncio. Após foi cantado o hino nacional brasileiro, 

considerando a impossibilidade de execução deste e do hino do município. Convidou ainda para 

compor a mesa o coordenador do SINTEPP-professor Edilson e o Conselheiro Tutelar Fernando. 

Adiante o Senhor Presidente convidou Vereador Denilson Rodrigues Amorim para fazer uma 

oração para começarmos bem o ano de trabalho. Este na tribuna após os cumprimentos, falar da 

satisfação por estarem iniciando o último ano dessa legislatura e manifestar desejos para o 

próximo ano. justificou ausência do pastor Rômulo, em virtude de sua esposa ter entrado em 

trabalho de parto pela manhã. Leu o texto da bíblia sagrada encontrada em João, capítulo 

13(treze), onde relata sobre a traição de Judas, da necessidade de amar o próximo e perdoar para 

que dessa forma também receba o perdão. Orou a Deus intercedendo em favor da população 

placaense, da gestão municipal e dos trabalhos desta Casa, e agradeceu. Após concedeu o Senhor 

Presidente a palavra ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Senhor José Filho. Na tribuna 

cumprimentou Vereadores, Prefeita Municipal e demais pessoas presentes. Desejou que este ano 

seja de muito trabalho e pediu as bênçãos de Deus para todas as autoridades municipais, e 

agradeceu. Em seguida foi concedida a palavra ao coordenador do SINTEPP, professor Edilson. Na 

tribuna cumprimentou Vereadores e população presente. Falou que enquanto o Vereador 

Denilson fazia a leitura no livro de João passou um filme em sua cabeça da situação vivida nesta 

Casa há tempos atrás, quando houve embate entre Secretaria de Educação, Governo e 

Vereadores, dizendo que felizmente o sentimento que tinha de olhar para alguns e dá aquele nó 

na garganta e vontade de chorar e de esganar, passou, de modo que pensa ter perdoado, porque 

esse sentimento já não existe, enfatizando, no entanto, não ter esquecido o que foi feito. Desejou 
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que Deus dê sabedoria e entendimento a todos desta Casa, enfatizando não serem executores, 

mas fiscalizadores, responsáveis na criação de leis e o(a) prefeito(a) municipal responsável pela 

execução, desejando que sejam vereadores do povo, não de gabinete, de “a” ou de “b”, mas de 

todos. Manifestou feliz por esta Casa ter voltado a funcionar, ressaltando ser ano eleitoral, de 

correr atrás, mas para os que trabalharam desde o inicio, não precisa correr atrás, pois está 

garantido, mas quem não fez nada, terá que correr atrás para reverter. Desejou um bom trabalho 

a todos, e agradeceu. Adiante o Senhor Presidente falou da importância de iniciar os trabalhos 

com a presença da Prefeita Municipal de Placas, Leila Raquel Possimoser, a quem concedeu a 

palavra. Esta na tribuna cumprimentou a mesa, vereadores e população presente. Falou de seu 

genuíno sentimento pelo fato ocorrido com o presidente da Câmara Municipal e sua família, 

pedindo a Deus força a todos para que se recuperem da tragédia que levou a óbito a sua esposa 

Docarmo, em dezembro de 2019. Falou do orgulho de no quarto ano seguido está nesta Casa para 

reabrir os trabalhos após o justo descanso dos vereadores. Falou que os vereadores trabalharão 

por mais um ano pelo povo de Placas e em respeito a este manterão o mesmo decoro e ética 

pelos quais são conhecidos e respeitados. Agradeceu a todos os vereadores que muito 

contribuíram para a melhoria do município, guiando, através de seus requerimentos, a 

administração na elaboração de obras, melhoria de vicinais e ajudando na manutenção do serviço 

público em geral. Falou que quando se tornou prefeita em outubro de 2017 sentiu um pouco de 

medo da experiência que o cargo lhe traria, contudo, com muito orgulho disse que a pressão do 

dia-a-dia lhe fez crescer e amadurecer e dentro de um bordão ético existente pode trazer muitas 

melhorias para o povo plaquense, reconhecendo ter recebido ajuda dos Vereadores ao trazer a 

finalização do Mercado Municipal, a revitalização da entrada da cidade, reforma de escolas, praça 

municipal, os maquinários para abertura das vicinais, a reforma de quase todas as vicinais do 

município, pontes de boa qualidade, dentre outras tantas obras municipais que estão 

acontecendo, citando dentre estas algumas que estão em fase de conclusão e que talvez não seja 

do conhecimento de todos, pedindo que visitem para ver a celeridade do andamento, como: as 

creches dos bairros Alto Pará e Boa Esperança, Escola Tancredo Neves, quadra em frente a Câmara 

(concluída), iniciando praça comercial ao lado do mercado municipal, obra com recurso do 

convênio na conta da Prefeitura aguardando a empresa concluir para pagá-la, campo municipal de 

futebol cujo recurso da obra está em conta do convênio na Caixa aguardando a empresa dar 

seguimento para posterior pagamento, módulos sanitários, alguns entregues, outros a empresa 

está voltando a executar e o recurso está em conta, sistema de água do bairro Otobelli em 

execução e o prazo de conclusão é para o mês de abril de 2020, sistema de água (PAC II) dos 

bairros Boa Esperança e Centro que deverão ser entregues pela empresa nos próximos trinta dias, 

mencionando que o teste de carga já foi feito e está em fase de conclusão prevendo data para o 

governador vir a Placas fazer inauguração, asfalto em andamento a parte de drenagem profunda, 

devendo ser executado assim que inicie o verão, várias frentes de reforma, pintura e ampliação de 

escolas como: lote Dez onde foi concluída a reforma, na cidade,  escola Irani de Andrade, creche, 

escola Almirzinho, se organizando para reformar a escola Almir Gabriel e com frentes de serviços 

em outras escolas no município que serão pintadas, reformadas, concluídas. Sobre a escola 

Belarmina Soares informou que depois de um longo processo burocrático, tendo em vista que a 

empresa que ganhou a licitação e começou a obra não concluiu, foi necessário passar por várias 

etapas e somente agora conseguiu entregar a ordem de serviço para outra empresa concluir, 

assim como a creche nessa mesma vila que também foi abandonada pela empresa que iniciou e já 
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tem autorização do FNDE para licitar novamente a obra, já estando com todo o processo 

encaminhado no setor de licitação, mencionando ter vários outros projetos em andamento, como 

o da iluminação pública, aprovado no ano anterior a terceirização, estando na última fase do 

processo licitatório, devendo nos próximos trinta dias ter um resultado para informar aos 

senhores vereadores. Lembrou que no inicio deste quarto ano de mandato está com a folha de 

pagamento em dias e com o limite de gastos com pessoal prudencial respeitado, com todas as 

prestações de contas junto ao TCM em dia e cem por cento do sistema da transparência em 

funcionamento.  Disse que neste quarto ano será para si e para os vereadores o fechamento de 

um ciclo do qual se orgulha e levará para a eternidade, agradecendo ao povo plaquense e aos 

Senhores Vereadores que com a presteza fizeram deste município um lugar melhor. Disse que 

neste quarto ano seguirá com a ética que lhe acompanhou de forma lúcida nesses três anos. 

Agradeceu a presidência e senhores vereadores pelo espaço na tribuna desta Casa, parabenizando 

pelo retorno e desejando um excelente ano de trabalho. A seguir passou a entrega do TÍTULO 

NOBRE CIDADÃO ao Sr. Lourival Müller (Catarino) por ter assistido o maior número de sessões 

ordinárias no ano de 2019, em cumprimento a Resolução nº 004/2014, pedindo a Senhora prefeita 

que o entregasse e concedeu ao Senhor Lourival Muller a palavra na tribuna, o qual 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Disse feliz por receber esse título, não sendo, no 

entanto, a razão de vir todas as segundas a esta Casa, pois o objetivo maior é ver o trabalho dos 

Vereadores, mencionando que as vezes fica “injuriado” por ver certas pessoas que não vem as 

sessões, não acompanham os trabalhos dos vereadores e fazem fofocas, contam mentiras. Disse 

que uma critica construtiva vale mais, dizendo ser bonito ver o plenário cheio, tendo certeza que 

os vereadores se sentiriam mais felizes em ver o povo acompanhando as sessões cada vez mais, 

parabenizando todos os vereadores pelos trabalhos nos últimos três anos, pedindo a Deus que 

neste ano dê mais inteligência para continuar trabalhando, como já vem fazendo. Parabenizou 

ainda a Prefeita Municipal pelos trabalhos que vem desenvolvendo dentro do município, dizendo 

admirar e respeitar seu trabalho e querendo respeitar cada vez mais. Lembrou ser este um ano 

político devendo colocar na cabeça e ver o que foi e o que está sendo feito para que possamos 

depositar um voto de confiança tanto na administração como no legislativo. Agradeceu a todos 

vereadores, pois sem o apoio destes a Prefeita não teria feito o que fez, dizendo que muitas 

pessoas estão de olhos tampados e não estão enxergando o que foi feito, pois muito foi feito, 

assim como também há muito para se fazer, não sendo de um dia para a noite que se faz, dizendo 

que Jesus andou no mundo e não satisfez a todos e assim também é uma administração. Falou 

que se Deus lhe der vida e saúde (considerando que deverá passar por cirurgia) continuará 

participando das sessões, acompanhando os trabalhos, e agradeceu a oportunidade. A seguir o 

Presidente em exercício Werles Santos Silva falou da importância das colocações do Senhor 

Lourival Muller (Catarino) no que diz respeito ao trabalho desta Casa de leis, ressaltando a 

satisfação para todos vereadores quando a população do município participa  dos trabalhos, 

acompanhando o que tem sido feito pelo desenvolvimento de nosso município. Disse que uma 

gestão não se faz sozinho, assim como numa empresa, escolas, secretarias, na agricultura, na sua 

residência, cada qual tendo um papel fundamental. Disse observar pessoas presentes nesta Casa 

que muito tem contribuído com o município, destacando a diretora da Escola Almirzinho, diretora 

da creche, professor Sidney-vice-coordenador do SINTEPP. Disse que esta não é a casa dos 

vereadores, mas sim de todos, pois foi a população que elegeu os vereadores para aqui 

representa-los, vendo vários representantes na área da agricultura, da educação, da 
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infraestrutura, sendo importante participar, pois assim poderá falar com firmeza sobre o que 

acompanhou. Falou que 2019 foi um ano de muitas conquistas, alegrias para alguns, tristezas para 

outros, mas fazendo parte da vida, acreditando que cada um tem um proposito, de conquistas, de 

lutar, de vencer. Falou da satisfação de iniciar os trabalhos e dá continuidade, sentindo-se mais 

forte quando a comunidade participa, pois o que conseguir construir será construído junto. 

Destacou a presença do secretário de Meio Ambiente, sendo importante o trabalho do órgão, que 

assim como a de agricultura, tem papel importante, pois organiza os trabalhos para que os 

agricultores tenham mais oportunidades para que possam trabalhar de forma legal, considerando 

que cerca de setenta e cinco por cento do município é de agricultor, tendo a agricultura papel 

fundamental, assim como todos que trabalham nessa área. Destacou a presença de amigos, 

ressaltando a satisfação pela presença e convidando para que continuem participando dos 

trabalhos e acompanhando as conquistas que são para todos os moradores do município. Referiu 

sobre a ausência do presidente vereador Gilberto Matias em virtude de acidente sofrido, 

informando que esteve mais na cidade tratando sobre os trabalhos desta casa. Informou está 

sendo construído o novo plenário da Câmara Municipal, devendo ser concluído em breve, 

trazendo mais comodidade, considerando que o espaço não é utilizado somente pela câmara 

Municipal, mas para a realização de eventos que acontecem no município, esperando ser 

inaugurado ainda neste ano. Enfatizou ser sessão solene, na qual os vereadores não tiveram a 

palavra na tribuna, agradecendo a todos que participaram. Ressaltou sobre o trabalho no período 

do recesso, quando vereadores muito trabalham, não faltando o que fazer, dizendo que o trabalho 

do vereador não é somente participar das sessões, mas é constante. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de está presente em mais uma sessão, presidindo, em virtude do presidente 

Gilberto não ter podido estar nesta Casa, devendo em breve está conduzindo os trabalhos. 

Agradeceu a todas as pessoas pela presença e convidando todos para estarem presentes na 

próxima sessão e não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente desejou uma semana 

abençoada a todos e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, determinando a lavratura da 

presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa 

Diretora. ________________________________________________________________________ 
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