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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos dois dias do mês de março 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 para conhecimento de licença do Vereador Marcelo Wilton 

Rodrigues Leal para exercer a função de Secretário Municipal de Educação no período de 01/03 a 

31/03/2020; ouvir, em cumprimento de decisão liminar nos autos do Processo n. 0800010-

45.2020.8.14.0066 o advogado Felix Conceição Silva, representante da Prefeita Municipal Sra. Leila 

Raquel Possimoser; conhecimento de arquivamento da CPI nº 001/2019; receber denúncia de 

Josué dos Santos Sousa contra o Vereador Nelson Fetisch; e tratar demais 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 e desejando boas vindas a todos.   

Apresentou pauta da sessão. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo a 

palavra ao Vereador Evaldo Lima Machado. Este cumprimentou a mesa diretora, Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela presença do Vereador Gilberto Matias Rodrigues, após 

tragédia ocorrida, pedindo palmas a este. Falou do momento em que retornam após o recesso e o 

povo se faz presente para fazer suas cobranças. Referiu sobre a instalação de CPI no dia onze de 

novembro de 2019, informando que desta data até o dia cinco ocorreu tudo bem quando várias 

pessoas foram intimadas, mas a partir desta data começou uma falta de respeito quando passou o 

dia nesta Casa aguardando os demais membros da CPI, tendo o vereador Denilson aparecido no 

período da manhã, porém disse que o vereador Nelson estava ocupado na vicinal 235 

acompanhando as máquinas da Prefeitura. Mencionou que dia 09/02/2020 era o prazo final da CPI 

e no dia 10/02/2020 veio a esta Casa pela manhã, ficando combinado com o vereador Nelson, que 

lhe trouxe do hotel até o local, que no período da tarde se reuniriam os três membros da comissão 

para uma decisão, porém nesse período nenhum dos dois vereadores integrantes da CPI nº 

001/2019 apareceram. Disse que na CPI é membro, mas foi anteriormente decidido que somente 

pelos três componentes se tomariam as decisões, de modo que foi embora e solicitou a servidora 

Marcia que avisasse o Vereador Nelson e entrando em contato com este, disse que poderia 

assinar o documento na segunda-feira, 17/02/2020. Falou que no dia 28/02/2020 algo chamou 

atenção nos grupos de redes sociais. Falou que esta casa tem um assessor jurídico para assessorar 

todos os vereadores, tendo informado ao presidente e relator da CPI que somente assinaria a ata, 

a respeito da qual foi humilhado nos grupos, se o assessor jurídico falasse que poderia assinar, 

como ocorreu, assinando. Falou que se o relator e o presidente não tiveram responsabilidade e o 

relator que tampar o “sol com peneira”, que tampe, o que não fará, pois foi colocado neste Casa 

pelo povo. Falou que o povo de Placas o conhece desde quando chegou a este município, 

juntamente com sua família, sempre trabalhando, dizendo não irá tampar o sol com a peneira. 

Registrou a presença de pessoas de todo o município, inclusive da região do Novo Paraíso, 

desejando boas vindas, dizendo que vieram ouvir o que os parlamentares tem a falar, dizendo no 

entanto, ser dia de falar a verdade e não mentira, não adiantando querer tampar o sol com a 
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peneira, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Falou da alegria pela presença do presidente 

Gilberto após tragédia ocorrida no período do recesso, pedindo uma salva de palmas a este. Falou 

ainda da alegria por ver a casa cheia, modo que seria importante tê-los presentes em todas as 

sessões para acompanhar os trabalhos desta Casa. Referiu sobre o período do recesso que foi de 

muito trabalho e luta, o qual a população acompanhou através das redes sociais. Mencionou ter 

estado na Vicinal Santa Rosa a qual parte se encontra em boa situação, porém a outra parte 

necessita urgente de serviços de recuperação, situação que acredita brevemente será resolvida 

depois de reunião da Vereadora Raimunda com o Secretário de Infraestrutura. Esteve ainda por 

várias vezes na vicinal São Paulo, onde máquinas se encontram recuperando e piçarrando os 

pontos críticos e ladeiras. Esteve também na vicinal da Sessenta, onde os vereadores Denilson e 

José Sandeney também estiveram, a qual será recuperada por completo e está sendo colocado 

bueiros e recuperando os pontos mais críticos para garantir acesso ao carro do transporte escolar. 

Informou que nesta semana estará indo equipe de máquinas para a região do Novo Paraíso, 

havendo no município três frentes de trabalho e se formando mais uma, destacando haver frente 

de trabalho no Lote Dez, sessenta e São Paulo, trabalhando com o petróleo da Setrans. Pois ao 

contrário do que se falou ainda não acabou, tendo certeza que os trabalhos continuarão sendo 

feitos no período do inverno e ao final do verão todas as vicinais do município estarão 

recuperadas, a respeito do que continuará cobrando. Disse que quando necessário fala dos pontos 

positivos, mas também cobra sobre os pontos negativos para que as coisas aconteçam. Falou que 

o município vem caminhando a passos largos, destacando a situação da saúde que com ações 

itinerantes está indo cada vez mais perto da população do município, parabenizando toda equipe 

e a secretaria de educação que tem mantido a folha de pagamento em dia, parabenizando todos 

os secretários e a Prefeita Municipal que tem mantido toda a folha em dia. Falou que há muitas 

coisas sendo feitas, mas muitas a se fazer; obras sendo feitas, outras inauguradas e outras para 

serem inauguradas; precisando melhorar a iluminação pública, matéria que tem recebido 

constantes cobranças; necessidade de melhorar a trafegabilidade das ruas da cidade, onde ruas 

precisam urgentemente de serviços, mas mesmo assim o município tem andado a passos largos, 

todas as suas viagens a Belém trás bons resultados para o município. Referiu sobre situação que 

tem ocorrido em grupos de WatsApp a respeito de um extrato voltado a seu nome, a respeito do 

que se admira e envergonha tendo em vista que o Vereador Nelson Fetisch é quem mais refere 

sobre o assunto, dizendo nunca ter tido motivo para falar contra este vereador, desafiando-o a 

provar que entrou dez mil reais em sua conta, dizendo que se precisar desse valor, consegue 

levantar com seu patrimônio. Mencionou que o vereador tem divulgado nas redes sociais que a 

Prefeita deu dez mil reais de propina com relação a recuperação da vicinal 58 (cinquenta e oito), 

enfatizando ter sido um requerimento seu e estava necessitando, pois não tinha como o povo 

trafegar, tendo sido essa situação pauta de várias cobranças nesta Casa, dizendo que deveria ter 

sido o contrário, ao invés de a prefeita lhe dá dez mil para recuperar a Vicinal, deveria oferecer a 

prefeita para que o serviço fosse feito mais rapidamente. Disse que quando entrou na vida pública 

sabia que essas situações iriam acontecer, não lhe causando estranheza quando o povo comenta, 

mas se entristece quando um colega de trabalho seu faz esses comentários e sem ter provas tenta 

ridicularizar um colega de trabalho. Falou que existem várias formas de fazer política, visitar as 

comunidades, cobrar as necessidades desta, ajudar quem precisa, quando pode, sendo uma das 

maneiras de fazer política, mas não fazer falando mal das pessoas, do vereador, expondo sua vida 
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nas redes sociais, entregando ao Vereador Nelson o extrato de sua conta referente ao mês de 

maio, informando que se precisar de outros meses avise que providenciará, pois não tem 

segredos, dizendo que o que ganha como vereador é suficiente para se manter e manter sua 

família, não precisando de pegar propina. Pediu as bênçãos de Deus para esta semana, e 

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

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Manifestou alegria pela presença do Vereador 

Gilberto a esta sessão, considerando as dificuldades que tem passado, devido a problemas de 

saúde, demonstrando força e coragem. Registrou agradecimentos a Deus pela saúde e por mais 

uma vez está nesta Casa fazendo seu trabalho. Referiu sobre as belas palavras do Vereador Evaldo 

a respeito do trabalho que a Prefeita tem executado, assim como o Vereador Raimundo também a 

parabenizou, porém disse que a Prefeita não responde ser quer um requerimento, se 

enquadrando em improbidade administrativa, não colocando em votação nesta Casa porque não 

tem a maioria, citando ter requerido serviços para a vicinal São Paulo e nunca ter recebido 

informações da prefeita a respeito, como também a vicinal do Pajoba que não foi recuperada, a 

qual será feita neste ano porque foi destinado petróleo para que seja feita. Lembrou ter feito 

requerimento para a vicinal do Arrependido que teve a aprovação de todos nesta Casa e também 

não foi feita, de modo que não pode dizer que está bem. Parabenizou o Vereador Raimundo 

quando diz que a saúde está bem, dizendo que só o PSC, partido ao qual é filiado, assim como a 

vereadora Raimunda, trouxeram para este município mais de um milhão e seiscentos mil reais, 

pois é dever do vereador buscar. Mencionou que na vicinal Arrependido existem quatro pontes 

para serem feitas, tendo ligado para o chefe de gabinete, porque o Secretário de Infraestrutura 

não lhe responde, questionando se foi eleito pelos votos da prefeita, do secretário ou chefe de 

gabinete, dizendo que o seu mandato quem lhe deu foi o povo e não através de voto comprado. 

Assim como o vereador Raimundo também fez desafio neste tribuna, referindo a CPI, a qual 

acreditava que viria para votação, dizendo entristecer porque tem gente nesta Casa que não tem 

coragem de votar na CPI e ficou admirado por tomar conhecimento que irá encerrar, dizendo que 

se quebrar o sigilo de GB de Amaris e  LocServ e não tiver nada que ligue à Prefeita, que não 

repassou dinheiro através de aplicativo de celular, de pessoas ligada à prefeita, renunciará seu 

mandato e pede desculpas aos seus eleitores por isso, negando aparte ao vereador Evaldo. Disse 

que no inicio falava-se que estava comprado, que era contra a prefeita, dizendo não ser, sendo 

contra aos atos errados que ela faz, sendo sua amiga, mas politicamente não está dando certo 

trabalhar, mas apoia o que de certo fizer. Disse que no decorrer dessa CPI nunca procurou os 

vereadores sobre o andamento, lembrando ter assinado o requerimento e ter conhecimento das 

provas, parabenizando os vereadores Denilson e Evaldo por fechar os olhos perante todo o 

ocorrido, dizendo que uma comissão tem prazo e no momento em que deveria fazer o 

fechamento um dos membros viaja e põe a culpa no relator, Vereador Nelson, porém questionou 

se no dia os outros integrantes estavam nesta Casa, como o Vereador Denilson que estava 

viajando, dizendo que se tivesse compromisso do cargo que pegou estaria nesta Casa dizendo que 

encerrou a CPI com sucesso, mas ao contrário chegou a mesa diretora o encerramento da 

comissão. Lamentou, dizendo que a Prefeita está fazendo mal para o povo, não para o vereador 

quando deixa de atender a solicitação de um vereador, mencionando que vereador não foi eleito 

para fazer estrada, mas para levar a demanda do povo até o gestor municipal, mas a prefeita não 

responde um requerimento, o que deveria fazer, mesmo que o serviço não fosse executado. 

Registrou agradecimentos a todas as pessoas que vieram a esta Casa neste dia. Pediu a Deus 
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saúde e força para continuar lutando pelo povo placaense, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou o Senhor Presidente, desejando boas 

vindas de volta ao comando do legislativo municipal. Registrou agradecimentos a Deus pela 

oportunidade de está na primeira sessão ordinária de 2020 que já mostra como será o momento 

que começam a viver. Cumprimentou os vereadores, pessoas presentes das zonas urbana e rural e 

mulheres, em nome de sua esposa, pela primeira vez presente a uma sessão. Pediu ao Senhor 

Presidente que lhe conceda um tempo a mais na tribuna. Falou que tem vereador que tem 

memória curta, que quando começa a política tudo se esquece como o vereador Vilmar que disse 

que o executivo não recuperou a vicinal Arrependido, no entanto matou um gado para inaugurar 

não só a estrada, mas também uma ponte que é possível ver de sua propriedade e hoje quer usar 

de política para dizer que não tem obras naquela vicinal, quando na ocasião falou que esse era o 

melhor governo, que nunca tinha entrado um governo como uma mulher tão compromissada 

como a prefeita Raquel. Falou que devemos ser homem de um só discurso, que não usemos de 

política baixa, hipócrita, que não reconhece o que foi feito, dizendo admirar e respeitar a opção 

política, mas deve reconhecer o que foi feito, mencionando que outro dia o vereador estava 

andando na Vila Bela Vista atrás das máquinas que estavam epiçarrando aquela vila e na segunda 

parabenizou a Prefeita por não ter visto uma gestão tão compromissada e agora o vereador 

mudou o discurso, que deu amnésia, tendo ainda falado que a vila Bela Vista estava as escura e 

que tinha iluminado porque a prefeita era muito boa e tinha atendido e agora  diz que a prefeita 

não fez nada, tendo esquecido muito rápido. Informou que neste ano a vicinal Arrependido será 

recuperada e nos próximos dias serão recuperadas as ladeiras para garantir o tráfego do 

transporte escolar. Enfatizou ser base do governo e continuará sendo, dizendo não se 

envergonhar em defender governo que trabalha. Fala-se que o município está jogado as traças, 

questionando se um governo que paga salário em dias, que melhora a qualidade da educação, da 

saúde, do transporte escolar, que recebe recurso e termina as obras, se é governo jogado as 

traças. Pediu que tenhamos um pouco de noção e olhe o que está sendo feito. Disse que está 

acontecendo a política do desespero, as obras estão sendo feitas e o povo está vendo, causando 

desespero. Falou que meia dúzia está apoiando a prefeita Raquel e em sessenta dias de recesso 

foram reformadas as escolas Irani de Andrade, Ana Faleiro, Érick Leite e Almirzinho, Tancredo 

Neves está em andamento, Belarmina Soares (Vila 221) está praticamente pronta e será reiniciada 

a reforma, Vicinal São Paulo tem escola em andamento, a escola no Lote Dez foi recuperada, o que 

não acontecia há quase trinta anos, na vicinal da sessenta está se iniciando a recuperação da 

escola, no Bom Sucesso a escola parada há mais de vinte anos será concluída e será iniciada a 

reforma da escola Almir Gabriel. Disse nunca ter ouvido alguém falar em investigar a prefeita por 

uma obra que recebeu recurso, não executou e desviou dinheiro, dizendo que isso não acontece 

porque toda emenda ou recurso que vem para o município é concluída, o que tem dado respaldo 

a comunidade placaense, considerando que o trabalho tem acontecido com êxito. Falou que a 

educação de Placas paga os salários em dia. Fala-se que as vicinais estão jogadas as traças, mas 

mesmo no período de inverno oitenta por cento dos veículos do transporte escolar, que não 

possui carro traçado, está rodando, dizendo ser compromisso e governo que trabalha. Falou que 

quando o governo está ruim não precisa ninguém ficar fazendo vídeos e postando em grupos 

implorando para o povo vir para câmara, o agricultor se reúne e vem cobrar seus direitos, 

mencionando que o pessoal da oposição disse que iriam trazer a esta Casa mil a três mil pessoas, 

dizendo que se houver uma consulta hoje, sessenta por cento do povo presente vota na prefeita 
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Raquel. Disse que o bom da política é que existem os dois lados, mencionando ter recebido muitas 

críticas em redes sociais, o que tem lhe ajudado muito, pois tem lhe corrigido e tem procurado 

melhorar, questionando se por onde passa se os serviços não são feitos de qualidade, desafiando 

alguém entrar e dizer que o serviço foi mal feito nas seis ou sete vicinais onde acompanhou os 

trabalhos, porque onde tem seus requerimentos, fiscaliza os trabalhos de perto. Referente a CPI 

falou que três vereadores foram sorteados para compor a comissão, que representavam os onze 

vereadores desta Casa e todo dia via em grupos de rede social que tem várias provas e 

documentos e passou-se noventa dias, questionando por que o relator não fez o relatório se tinha 

as provas, se todas as especulações que precisavam foram feitas, as pessoas que necessitam ouvir 

foram convocadas, algumas que não compareceram, o que deveria constar no relatório, não 

sendo necessário todos os componentes da comissão estarem presentes para fazer o relatório. 

Disse que se tinha tanta prova deveria ter chegado a um denominador comum, mas como não 

houve, foi encerrada a comissão, conforme documento protocolado nesta casa, assim como outro 

pedindo a prorrogação da CPI, negando aparte ao vereador Nelson, considerando que ainda usará 

a tribuna. Falou que neste ano muito se verá dessa situação nesta Casa, considerando ser ano 

eleitoral, mas continuará zelando pelo bem coletivo e desenvolvimento do município, e 

agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch quando cumprimentou vereadores e 

pessoas presentes. Dirigindo-se ao Vereador Marcione informou que quem assinou pela 

paralisação da CPI foram os Vereadores Denilson e Evaldo, o seu voto foi para prorrogar por 

noventa dias, pedindo que ao mencionar seu nome use palavras corretas. Registando a presença 

de moradores de todas as regiões do município disse ser bom para esclarecer a respeito da CPI, o 

que não será possível fazê-lo todo na tribuna em virtude de o tempo ser curto, porém apresentou 

blocos de papeis que disse comprovar tudo o que falou desde 2018, da corrupção existente no 

município, enfatizando ser fato, pedindo ao Vereador Marcione que fale do rolo compactador que 

bateu foto, dizendo ter pagamentos de 2019 que somam mais de trinta e seis mil reais e que se o 

vereador fosse honesto com a população teria pedido explicações a prefeita sobre o que está 

fazendo com pagamento de uma máquina que não exercia, assim como caminhão pipa durante o 

inverno, quando sabem que não se usa. Registrando a presença do Delegado de Polícia Civil, 

Conrado, relatou sobre denuncia feita contra sua pessoa a respeito de diárias, tendo sido feito BO 

que anda armado e sobre duas diárias que recebeu para viagem a Itaituba, esclarecendo ter 

solicitado para os dias 26 e 27 de novembro de 2019, mas como tinha reunião da CPI no dia 

27/11/2019 antecipou sua viagem para dia 25(segunda-feira), viajando a tarde e na quarta chegou 

de volta ao município. Disse que em Itaituba procurou o Delegado Conrado, por questão de 

segurança, pois saiu de Placas sendo ameaçado, pedindo a este que confirme através de um sinal 

se esteve com ele naquela cidade, fazendo sinal de positivo. Falou que a corrupção que predomina 

no município de Placas envolve prefeita, secretários, chefe de gabinete, sugerindo que verifiquem 

o patrimônio deste, se corresponde com os respectivos salários, construindo casa por valor 

absurdo, procurando terra para comprar, comprando carro. Disse que o vereador Marcione 

quando começou a trabalhar como chefe de gabinete da prefeitura andava de bicicleta, 

enfatizando não ser contra ninguém melhorar de vida, mas não as custas de recursos que serviria 

para beneficio da população de Placas. Sobre a CPI informou ter sido criada em onze de novembro 

e no dia treze do mesmo mês a Prefeita Municipal foi comunicada e foi lhe dado cinco dias de 

prazo para encaminhar documentos a comissão e o Vereador Denilson, sem o seu consentimento 

concedeu vinte dias a prefeita para ganhar tempo e atrapalhar o funcionamento da CPI, dizendo 
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que esta foi a intenção do Vereador a todo o momento e os documentos somente foram 

entregues três dias depois do prazo concedido. Falou que várias pessoas foram ouvidas e que 

houve atrasos nas intimações. Durante esse período a prefeita entrou com mandado de segurança 

pois queria ser convocado pela CPI e quando esse mandado chegou as mãos dos membros da 

comissão, a prefeita já tinha sido intimada para prestar esclarecimentos, a qual se recusou a 

comparecer perante a Comissão. Disse ter entrado na justiça para pedir espaço para falar na CPI, 

mas quando intimada se recusou a comparecer. Disse que do trabalho da CPI somente não foi 

concluído o relatório devido aos atrasos na entrega dos documentos pela prefeita, cuja 

responsabilidade é do vereador Denilson, presidente da CPI, e era preciso ouvi-la para encerrar. 

Falou que no dia em que reuniu com o vereador Evaldo, ocasião em que o Vereador Denilson 

estava para Itaituba, cujo objetivo era prorrogar a CPI, não fazer relatório tendo em vista que não 

estava concluída, o vereador Evaldo se retirou da casa dizendo que só assinava o pedido de 

prorrogação na presença dos três componentes da comissão, dizendo ser pretexto para enganar 

mais uma vez, porque sabia da viagem do Vereador Denilson, premeditada para prejudicar a CPI. 

Informou que protocolou durante o andamento da CPI documento no Ministério Público, 

mostrando que tem quatro empresas em questão, apresentando quatro pacotes diferentes de 

papeis, um de cada empresa, informando não ter encontrado na documentação recebida da 

prefeitura nenhuma nota fiscal, havendo vários pagamentos de máquinas, caminhão pipa, rolo 

compactador que nunca existiram no município, tendo a prova de todos os pagamentos 

efetuados, desafiando alguém a falar que esses documentos não são verdadeiros, pois foram 

fornecidos pela prefeita municipal para a CPI, havendo vários pagamentos, sem nenhum 

procedimento de legalidade, pensando que todos os vereadores iriam se curvar diante da 

situação, mas alguém mudou essa tese, pois correu atrás de documentos em Itaituba, Altamira, 

Uruará e Santarém, mencionando ter feito quatro viagens a Itaituba e vereadores questionaram a 

respeito de duas diárias recebidas, pois fez várias viagens por sua conta para fiscalizar, e as duas 

que recebeu foi o motivo de denúncia protocolada nesta Casa para cassação de seu mandato, 

estando à disposição, porém disse que não precisa cassar seu mandato, pois se documento ao 

qual leu for verdadeiro renuncia, sendo caminhão pipa destinado ao transporte de máquinas, 

pedindo que alguém prove que isso é possível que renunciará seu mandato, caminhão prancha 

(volvo) usado para transporte de máquinas, dizendo nunca ter visto um caminhão desses no 

município transportando máquinas e dois pagamentos, um atestado pelo Senhor Orlando Messias 

e outro pelo Chefe de Gabinete Guilherme, no mesmo valor, de locação de veiculo tipo carro de 

passeio destinado para o transporte de máquina através de processo licitatório, dizendo que em 

Placas tudo pode, carro de passeio para transporte de máquinas, porque acharam que ninguém 

iria olhar os documentos e iriam continuar roubando o dinheiro de Placas e ficar por isso mesmo, 

desafiando alguém a provar que existiu esses carros puxando máquinas, dizendo que a falcatrua 

vai se acabar dentro deste município, que o próximo passo da CPI seria a quebra de sigilo, então 

optou-se por encerrar a comissão, questionando se a pressa por acabar era porque estavam 

envolvidos, pedindo que coloquem caso tenha alguma coisa sua. Disse de sua indignação com 

atitudes de vereadores que apoiam as irregularidades que existem nos documentos apresentados, 

pois quem tem compromisso com o povo de Placas não apoia esses documentos como vereadora 

Edna e Vereadores Vilmar, Werles e Gilberto, parabenizando-os pelo respeito ao povo, e 

agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou agradecimentos a Deus por está nesta 
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sessão e com a presença da população, desejando um ano de sucesso para todas as pessoas 

presentes, ressaltando que este será um ano divisor de águas para este município. Parabenizou o 

presidente Gilberto Matias pela presença desejando muita saúde a este e a seus familiares. 

Registrou condolências aos familiares de jovem que faleceu na vicinal Ângelo. Referiu sobre o ano 

de 2019, dizendo ter sido um ano de muitas ações do governo em beneficio da população e das 

comunidades deste município. Falou que andou muito pelo município e continua andando, 

independente de onde tem apoio ou não, pois é obrigação visitar as comunidades, ouvir os 

anseios e apresentar ao executivo municipal, o que fez no ano de 2019 e no período do recesso de 

sessenta dias, viabilizando várias situações, destacando as vicinais Macanã, Mirasselva, Sessenta, 

contribuindo e sendo ponte através do governo e as comunidades e vicinais. Falou que assim 

como o vereador Marcione, está base do governo da Prefeita Raquel Possimoser por acreditar no 

governo que está dando certo e dará neste ano de 2020, ressaltando que este será um ano de 

eleições, que haverá concorrentes, mas acredita no trabalho que tem feito em todo o município 

nas diversas áreas. Parabenizou o governo por iniciar os trabalhos no ano de 2020, destacando o 

sistema de água na Vila Macanã que está em funcionamento e em breve a Vila Ouro Verde será 

contemplada com um poço artesiano, tendo conseguido a máquina para levar para a comunidade, 

ressaltando a satisfação. Falou que há varias frentes de serviço de operação tapa buraco de 

baixões e ladeiras para melhor trafegabilidade da população e do transporte escolar nas vicinais 

da Sessenta, são Paulo, Dez sul e posteriormente as máquinas deverão ir para a vicinal Dez norte e 

sempre está visitando o povo, postando algumas nas redes sociais, pois passa grande parte do dia 

andando pelo município, dizendo que mesmo que não leve benefícios, mas está visitando, ouvindo 

o povo, ressaltando que a demanda é muito grande quando o vereador quer trabalhar, além de 

legislar e fiscalizar, pois trabalho tem todos os dias, mas se não consegue resolver, mude de 

situação, passe para outra que conseguirá atingir seus objetivos. Falou que tem percorrido o 

município, com saúde e determinação e não será diferente em 2020, continuará andando, 

trabalhando, destacando ter situação na Vicinal Arrependido onde está sendo disponibilizada 

internet. Falou que há poucos moradores na vicinal Sessenta, mas está presente, trabalhando, 

mencionando ter estado colocando bueiro no reduto do amigo Gleison Santos e Ilzana, pré-

candidatos, onde praticamente não tem nenhum voto, mas a presença do Vereador é para plantar 

uma semente para a população, não ficar na cidade fazendo isso ou aquilo, mas está visitando a 

população e trabalhando em favor desta, assim como estará no Alagado, no água fria, no água boa 

e em qualquer vicinal porque não tem vicinal “porteira fechada”, citando como exemplo o 

vereador Vilmar que não agrada todos os moradores da vicinal Arrependido, onde reside, 

viabilizando alguma situação para algumas pessoas e assim em qualquer vicinal e localidade, pois 

esse também é trabalho do vereador, podendo algumas pessoas discordarem. Parabenizou todas 

as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher que se comemora no próximo dia oito de março em 

nome de sua sobrinha, secretária municipal de esportes, destacando ter estado no domingo na 

comunidade Novo Paraíso acompanhando evento esportivo que está acontecendo na localidade, 

mencionando ter acompanhado esta no final de semana na Vicinal do Ângelo, dizendo que o 

governo não só trabalha na infraestrutura, ressaltando está com três frentes de serviço, mas 

trabalhando nas várias áreas do município. Referente a CPI foram eleitos três integrantes e os 

demais vereadores entregaram nas mãos destes todo o processo, dizendo não ser culpado por não 

ter sido entregue relatório em tempo hábil ou por não ter sido pedido com antecedência a 

prorrogação de prazo da CPI, quando não deveria ter sido deixado para o último prazo, mesma 
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situação que não deveria acontecer com a situação do título de eleitor, mencionando que muitas 

pessoas no município ainda precisam fazer o cadastramento biométrico, podendo acontecer 

imprevistos no último momento e muitas pessoas não conseguirem fazer. Falou que se em setenta 

ou oitenta dias não conseguiu fechar o relatório deveria ter pedido prorrogação de prazo para a 

CPI, dizendo que os vereadores confiaram e a comissão acabou por perder prazos e hoje encontra-

se à mesa diretora o encerramento dessa comissão. Agradeceu a todos presentes. Desejou aos 

vereadores sucesso neste ano de 2020. Disse que continuará trabalhando, dialogando sem 

ofender esse ou aquele, sendo essa a sua meta, porque quer continuar o trabalho. Desejou a 

todos um bom dia, um bom retorno e uma boa semana de trabalho a todos, e agradeceu a 

oportunidade. A seguir foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando registrou 

condolências a família Barreto, pelo falecimento de seu sobrinho que faleceu na noite passada. 

Cumprimentou a Mesa Diretora na pessoa do Vereador Gilberto Matias, celebrando a vida, 

mesmo tendo perdido vida no acidente, Vereadores e pessoas presentes. Falou de sua alegria e 

satisfação pela casa cheia, tendo certeza absoluta que se assim está é porque a população quer 

uma resposta do Poder Legislativo, citando o artigo 31 da Constituição Federal onde diz que a 

fiscalização do município é de responsabilidade desse poder, de modo que se há falhas no 

município é porque esse poder não está atuando da forma que deveria está, se incluindo nessa 

falha. Disse que o Legislativo tem um poder grande, mas perde quando barganha cargos públicos 

ou políticos, citando o Vereador Raimundo que referiu sobre a folha de pagamento, sendo 

funcionária da educação, a qual paga em dia, porém disse ter passado o orçamento da educação e 

esta finalizou 2019 com mais de vinte cinco milhões só de FUNDEB, podendo constatar o inchaço 

da folha e as injustiças que estão acontecendo quando duas pessoas ocupando os mesmo cargo 

recebem valores diferentes, citando caso de efetivo e contratado, que ocupam a mesma função e 

este recebe cerca de novecentos reais a mais que o funcionário efetivo, situação que tem como 

provar. Falou que “o poder que se serve não serve para servir” e em Placas está tendo um poder 

que está se servindo, se beneficiando, não dizendo como ouviu que a oposição está fazendo isso 

ou aquilo, porém disse que todos no município sabem que é a professora e vereadora Edna e que 

é oposição, porém disse ser oposição as coisas erradas, dizendo que se tivesse torcendo contra, 

fazendo a política do quanto pior melhor não teria pedido para o Deputado Federal Airton Faleiro 

colocar emenda para fazer a estrada vicinal do Sombra Santa, pois sugeriu que visitem a região 

para ver o que é abandono, assim como a vicinal Bacabal, a comunidade Novo Paraiso, as Vilas e 

as ruas do Bairro São Francisco, porque não adianta troca de farpas, pois nesta Casa são um grupo 

para trabalhar em prol do povo. Referindo sobre estradas vicinais, a respeito do que não é 

formada e não tem muito conhecimento, mas o assunto CPI falou o tempo todo de estradas 

vicinais e tiveram de quatro de fevereiro a trinta de setembro saída do posto de combustível de 

quinhentos e cinquenta e seis mil litros de óleo, sugerindo que façam as contas, dando em média 

três mil, quatrocentos e setenta e cinco litros/dia, dizendo não entender de máquinas, mas há 

quem entenda, mas tem noção, concedendo aparte ao Vereador Nelson, o qual esclareceu que 

quinhentos e cinquenta e seis mil litros de óleo gasto em oito meses (04/02 a 30/09), dá três mil, 

quatrocentos e setenta e cinco litros/dia, sendo que nessa época as máquinas passavam de 

quarenta dias paradas em vicinais e juntando todas as máquinas que a prefeitura tem disponível 

gasta apenas um mil e quinhentos litros de óleo/dia, questionando como justificar essa 

quantidade gasta. Prosseguindo a vereadora Edna questionou se isso é perseguir o Executivo, no 

entanto prova ter sido perseguida pelo Poder Executivo, pois teve pessoa ligada ao governo que 
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pediu a prefeita cabeça de uma única irmã que trabalhava na área da saúde, tendo a prefeita saído 

de sua casa por volta de duas horas da manhã propondo que retirasse o seu nome da CPI ou sua 

irmã seria demitida, sugerindo que desse as contas dela, não tendo mais ninguém de sua família 

para demitir, pois é coordenadora pedagógica efetiva, trabalha mais de oito horas ao dia, pedindo 

a mesa que faça oficio pedindo a quebra de sigilo bancário de todos os vereadores, colocando sua 

conta a disposição. Disse ter sido secretária Municipal de Educação por quatro anos e seis meses, 

desafiando qual o agente politico ou recurso que entrou em sua conta de forma ilícita, pedindo a 

mesa diretora que peça pelo Poder Judiciário essa quebra de sigilo, pois pode passar algum 

tempo, mas um dia o juiz terá consciência política e jurídica e autorizará. Disse que não colocará 

seu mandato a disposição para renunciar, pois essa casa e a sociedade placaense precisa de você, 

se tiver que renunciar não fará por causa dos outros, mas por causa de coisas ilícitas se por 

ventura vier praticar. Referiu sobre a folha de pagamento, questionou quantos anos fazem que 

não há reajuste salarial na área da saúde, tendo o ultimo acontecido em 2012, dizendo ser 

vergonha porque tem pessoa que é assessor do governo, que passa o dia no seu local de trabalho, 

na sua vida particular e recebe para aplaudir, para falar bem do governo nas redes sociais porque 

tem tempo, dizendo que não consegue se quer acompanhar os grupos. Falou que a justiça pode 

até demorar, mas ela não falta e que farão justiça, não retirarão uma virgula dessa CPI, pois o 

povo quer o resultado e estão com medo do relatório final. Falou que se o relator perdeu o prazo, 

questionou porque a prefeita não compareceu quando intimada, no entanto a tribuna queria usar, 

sendo este o espaço político do vereador, devendo ter comparecido perante a comissão. Falou 

que há muito o que falar e discutir com a comunidade nesta quarta legislatura, colocando seu 

mandato a disposição dos profissionais da saúde, caso queiram sua ajuda e seu apoio para rever a 

situação da saúde, assim como irão discutir sobre os desvios de recurso que estão acontecendo no 

município. Falou que seu papel é de fiscalizar, de legislar, se estiver trocando farpas, talvez 

maltratando alguém, desculpou-se. Referiu sobre pronunciamento do Vereador Vilmar a respeito 

de requerimentos de 2019, dizendo não conhecer nenhum requerimento seu realizado desde 

2018 até o momento, todos sabem a razão, mas mesmo assim está buscando recursos e 

benefícios para o município, porque não é só a prefeita que reside aqui, mas cidadãos de bem e 

está no poder para ajudar a comunidade. Mencionou ter o vereador Vilmar falado de 

requerimento de 2018, ao qual o vereador Marcione fez referência, sobre ponte, estrada e vaca 

que matou na Vicinal Arrependido, ressaltando ter sido em 2018 e em 2019 não teve serviços 

naquela localidade. Falou do que lhe entristece as vezes, não o barulho dos maus, mas o silêncio 

dos bons, porque muitas vezes a pessoa está torcendo pela sua vitória, mas não tem coragem de 

te dá força, ânimo ou injeção de coragem, pedindo que venhamos para a rua, fiscalizar e cuidar 

para não se envolver em coisas que o governo quer fazer, como fez, quando foi a sua casa 

oferecer secretaria, emprego, maquinas, para se calar, dizendo que esse espaço da tribuna é seu. 

Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna a Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou a mesa diretora, parabenizando o presidente pela 

vida, pela saúde, pela oportunidade que Deus está lhe dando de continuar sua carreira e continuar 

sua história neste município, pedindo saúde a toda sua família. Cumprimentou os vereadores e 

população presente. Referiu sobre os trabalhos realizados no decorrer do recesso, dizendo pouco 

aparecer nas redes sociais, pois esta, muitas vezes, não chega ao agricultor que reside no fundo de 

uma vicinal e precisa da presença de um parlamentar e do executivo, onde procura estar, onde os 

meios de comunicação não chegam, ressaltando que nas redes sociais, muitas vezes não sai o que 



14 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 1ª Sessão Ordinária de 2020. 
 

de fato é verídico e não atende os anseios da população. Referiu sobre recuperação da vicinal Dez 

Sul, que acontece pela segunda vez, sendo em 2018 recuperadas pela Defesa Civil e agora pelo 

convênio da Setrans, assim como a vicinal Pajoba, a qual foi referida pelo Vereador Vilmar, que já 

foi recuperada uma vez e será novamente pelo recurso da Setrans. Falou que os trabalhos já 

foram realizados na vicinal Dez sul e que atende os anseios da população, agradecendo a gestão 

municipal por ter colocado essa vicinal no projeto da Setrans. Mencionou ter se iniciado a 

recuperação da vicinal Dez norte, a qual tem sido muito falada nas redes sociais, onde vídeos têm 

circulado, tendo sido recuperada em 2018, através de um requerimento seu, de um mandato que 

a cada trinta dias é renovado, mas segue cobrando, fiscalizando, acompanhando levando a 

demanda ao executivo, buscando meios de solução para os problemas. Referiu ter visitado a 

vicinal Santa Rosa, onde precisa ser recuperado os pontos críticos, a qual foi requerida pela 

vereadora Edna e será atendida pelo projeto da Setrans e será atendida após máquinas saírem da 

vicinal Dez Norte. Mencionou ser este um ano político, ano que segundo a população é mais 

enxergada, porém disse que em todo o tempo tem liberdade de expressão, podendo expressar os 

anseios e angustias, mas devendo se expressar com verdade, dizendo que os munícipes esperam 

dos vereadores um trabalho que contemple seus anseios, vendo muitas farpas sendo atiradas uns 

aos outros, o que a entristece, dizendo que a população não vem a esta casa para vê essa 

situação, mas para ouvir sobre trabalhos, projetos que já foram, estão sendo ou que serão 

realizados neste município. Falou que esta Casa se preocupa em fiscalizar o Executivo, 

questionando como estão os trabalhos nesta Casa. Mencionou ter entrado em 2018, ressaltando 

que a Lei Orgânica e Regimento Interno são de 1997 e há contas de ex-gestores para serem 

votadas, sendo trabalho desta Casa, fiscalizar, fazer executar as leis, preocupam-se em fiscalizar e 

esquecem-se dos trabalhos desta Casa, o que a entristece no meio político. Referiu ser funcionária 

pública e trabalhar oito horas ao dia e tem tempo para acompanhar e ouvir a população, não 

podendo levar a solução, mas pode levar ao Executivo, sentar, planejar e buscar solução para os 

problemas, não trazendo a esta Casa farpas, ou está nos meios de comunicação, pois não é esse 

seu papel, de apedrejar alguém, mas sim capturar, acompanhar, verificar o que os munícipes 

precisam dos vereadores e enquanto estiver nesta Casa fará seu papel de cobrar e fiscalizar. 

Referiu haver uma comissão parlamentar de inquérito instalada para a qual foi sorteado dentre os 

vereadores três componentes, com totais poderes para fiscalizar, verificar os fatos e apresentar 

relatório a mesa diretora da conclusão a que chegaram, no entanto, se viu vereadores jogando 

farpas, uns aos outros e noventa dias se passaram. Referiu sobre a situação de seu mandato, que a 

cada trinta dias é renovado, mas enquanto estiver nesta Casa estará no fundo de uma vicinal 

intrafegável, apresentando e cobrando providencias da gestão, assim como também irá verificar 

as escolas, mas não julgará nenhum dos vereadores que estão nesta Casa, mas fará seu papel, 

fiscalizando, acompanhando e levando a gestão municipal, a quem deve chegar os problemas do 

município porque como vereadora não tem como solucionar, tendo em vista não ter poder para 

executar, mas de apenas fiscalizar, o que fará. Ressaltou estarmos em um período em que os 

partidos procuram se organizar para as eleições 2020, dizendo que aqueles que têm a receita 

pronta que concorram e vençam as eleições, dizendo que enquanto estiver nesta Casa irá 

fiscalizar, assim como elaborar leis e fazer executar com responsabilidade conforme a necessidade 

da população, não deixar “tampar o sol com a peneira” e jogar seu problema para debaixo do 

tapete e olhar para o problema do vizinho. Desejou a todos uma excelente semana de trabalho. 

Parabenizou as pessoas presentes, convidando para que voltem mais vezes. Parabenizou os 
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funcionários da secretaria de infraestrutura que tem trabalhado com dificuldade, considerando 

que no inverno não é fácil recuperar vicinal, mas estão nas vicinais esperando fazer um momento 

de sol para trabalhar para dá trafegabilidade as pessoas que ali residem. Parabenizou as pessoas 

que idealizaram as frases nas faixas e cartazes, as quais disse servirem de incentivo, e agradeceu. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Registrou agradecimentos a Deus pela oportunidade de estar presente em 

mais um dia de trabalho, pedindo força para que possa caminhar de cabeça erguida. Mencionou 

que desde o primeiro de janeiro de 2017 quando assumiu o mandato, momento em que jurou ser 

servidor do povo deste município, tem trabalhado buscando, cobrando, porque não deve brincar 

de ser vereador, mas fazer o trabalho outorgado pelo povo legislando, fiscalizando e Buscando 

melhorias para o município. Referiu sobre os vários desafios feitos nesta tribuna, dizendo gostar 

de aceitar desafios, aceitando que seja realizada a quebra de sigilo de vereadores, pois não se 

omite de seu trabalho. Referiu ter sido pontuado as coisas boas que aconteceram em nosso 

município, mas também foi pontuado as coisas irregulares que aconteceram, dizendo ter feito 

parte das coisas boas, ter sido eleito no palanque da Prefeita, ajudando, pois tem certeza que seus 

eleitores, a maioria votaram na Prefeita, dizendo que o grupo Solidariedade tem contribuído com 

as coisas boas que aconteceram neste município, destacando patrulha agrícolas e ambulâncias 

que o município recebeu. Disse que esses equipamentos vieram para beneficiar a população do 

município e nunca fez campanha em cima disso, mencionando que a primeira vez que foi levado a 

patrulha para atender o agricultor, estes compraram o diesel para abastecer e no dia seguinte as 

máquinas não estavam mais na localidade, num total desrespeito ao povo do município. Referiu 

sobre custeio destinado a área da saúde pelo Deputado Chapadinha no valor de trezentos mil reais 

e depois da eleição, mesmo não se reelegendo, destinou mais quinhentos mil reais de custeio para 

a saúde e, no entanto, não foi pago o decimo terceiro salário dos servidores contratados, a 

respeito do que sempre tem cobrado para que os servidores contratados tenham o mesmo 

respeito que os efetivos. Questionado, informou que o município recebeu três patrulhas, ficando 

duas na sede e uma foi levada para a região sombra santa, tendo sido um compromisso do 

deputado com a região, não sabendo, no entanto, dizer como está a situação atualmente. Referiu 

sobre a CPI, a qual foi um dos que assinou, dizendo que é sua obrigação investigar e se não houver 

nada irregular, parabenizará. Disse ter feito vários requerimentos e um deste foi para a construção 

da calçada do hospital, a respeito do que recebia muitas reclamações e depois de muitas 

cobranças a obra foi realizada, parabenizando a gestão municipal. Disse ter feito vários outros 

requerimentos a respeito dos quais nunca teve resposta como vicinal Duzentos e quarenta norte, 

mencionando ter requerido e atendido com serviços para a vicinal duzentos e trinta e cinco norte. 

Disse que em quase quatro anos de mandato entrou máquinas em quase todos os anos na vicinal 

duzentos e quarenta norte e o trabalho não foi concluído, tendo conversado com o secretário o 

qual afirmou que o serviço seria concluído, porém, depois que assinou a CPI foi bloqueado da lista 

de transmissão da Prefeita, a qual informava sobre os trabalhos, porém disse não se importar que 

as máquinas sejam colocadas na vicinal sem falar com você, pois quer que o serviço seja 

executado. Falou que enquanto estiver prejudicando o vereador, enquanto lhe persegue está tudo 

bem, o que não pode é perseguir o povo, pois foram eleitos por este. Espera que a prefeita possa 

pagar o décimo terceiro dos servidores contratados. Ainda sobre a CPI falou que se houve 

irregularidades precisa ser vista, pois a comissão foi eleita para fazer esse trabalho e cada um 

precisa fazer seu papel porque aqui é uma casa de fazer as coisas corretas. Falou que a população 
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precisa de saúde, de educação, de agricultura de qualidade. Referiu sobre obras que não foram 

concluídas como as casas do programa minha casa minha vida, esperando que sejam concluídas e 

entregues, não concordando com perseguição porque vê várias inaugurações de obras de 

Deputados ligados ao Executivo, enquanto obras de outros Deputados, ligados a vereadores que 

assinaram a CPI não há divulgação, como  praça ao lado da escola Almirzinho, emenda do 

Deputado Chapadinha, obra concluída, mas não entregue a população. Agradeceu as pessoas 

presentes, convidando a participar mais vezes para acompanhar o trabalho dos vereadores e 

orientá-los. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou a mesa diretora, ressaltando 

satisfação pela presença do Vereador Gilberto depois de momento difícil passado, Vereadores e 

pessoas presentes, destacando a presença do ex-vereador João Rodrigues Filho. Parabenizou a 

gestão municipal pelas muitas obras no município, dizendo que seria irresponsável falar que tudo 

foi resolvido no município, porém disse que cada gestor faz seu papel, tentando fazer o melhor, 

dizendo que a atual prefeita está dando de chapéu nos ex-gestores e tudo tem acontecido porque 

manteve as contas em dias para receber convênios e recursos, caso contrário jamais teria recebido 

os recursos que recebeu o município, mantido o ato prudencial, parabenizando esse governo que 

vem mantendo a folha em dia, ressaltando honra por ser líder do governo, porque tem visto coisas 

que jamais aconteceram, acontecendo. Sabe que algumas vicinais faltam ser recuperadas, a 

respeito do que tem cobrado, como requerimento feito juntamente com o Vereador Evaldo para a 

vicinal Bacabal e tem lutado por isso, dizendo que não é porque são vereadores de base que são 

atendidos. Registrou sentimentos aos familiares enlutados da vicinal Ângelo. Informou que no 

próximo dia cinco de março abre a janela para mudança partidária que encerra em três de abril. 

Informou ainda que no período de vinte oito a trinta e um de março a equipe do Cartório Eleitoral 

estará atendendo na cidade, mencionando que estiveram na ALEPA cobrando o atendimento 

definitivo neste município. Mencionou ter estado nas vicinais Sessenta, Alagado, São Paulo, onde 

escolas estão sendo feitas, Duzentos e trinta e cinco sul, onde escola foi realizada, ressaltando que 

muitas obras estão acontecendo neste município, dizendo que seria cego se não visse as obras que 

estão acontecendo em todas as áreas do município. Disse que vereadores estão para fiscalizar, 

fazer o trabalho acontecer, procurar os representantes a nível de estado e federal para que possa 

trazer mais recursos para este município, não podendo, os vereadores ficarem se degladiando, 

dizendo respeitar a cada edil, tendo alguns ido a redes sociais denegrir a imagem de vereadores, 

dizendo que cada qual paga pelos seus atos, pelas suas declarações. Referindo sobre a CPI falou 

haver sido protocolada a decisão da comissão, conforme orientação do assessor jurídico, tendo 

cumprido seu papel de presidente e se alguém acha que seus atos foram ilegais que o represente 

na justiça, pois cumpriu seu papel, enquanto muitos que não sabem analisar o processo ficam 

falando coisas indevidas, tendo notificado para apresentar defesa em cinco dias, protocolado 

numa quinta-feira, quando na sexta-feira foi feriado, emendando com o final de semana que teve 

uma segunda-feira com ponto facultativo, tendo sido notificado pela defesa na quarta-feira e 

considerando que não se pode negar o direito de defesa e como presidente concedeu o prazo de 

acordo com a constituição federal, tendo sido retrucado pelo vereador Nelson Fetisch e outros 

vereadores, que desde o inicio tentava induzir a algumas irregularidades e tentava a todo custo 

não fazer o papel de acusar ou isentar, quando já tinha acusado desde antes da CPI, questionando 

que papel teria um membro da comissão de acusar ou isentar o réu desde o começo, enfatizando 

que no período da CPI jamais se manifestou a favor ou contra a Prefeita Municipal, mas cumpriu 
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os prazos legais. Referiu sobre pronunciamento do Vereador Nelson informando que vinte sete foi 

uma segunda-feira quando estiveram reunidos os integrantes da CPI, quando foi questionado a 

respeito do prazo dado a prefeita municipal, quando acordaram que todas as respostas e decisões 

da comissão seriam dadas ou tomadas pelos três componentes da comissão, quando fizeram ata 

no dia vinte sete. Ao delegado de Itaituba que esteve nesta Casa falou que poderia está 

prendendo bandidos em Itaituba, mas está fora de sua cidade, questionando se foi legalmente 

encaminhado para nossa cidade ou se está se desviando de seu serviço para vim a nosso 

município. Falou que cumpriu seu papel de presidente da comissão, o qual com o respaldo da 

assessoria jurídica desta casa, tendo em vista o prazo da CPI haver se esgotado em nove de março 

de 2020 e ainda o relator não ter feito o relatório e repassado a comissão, informando que no dia 

dez quando estava em Itaituba, mas não estava ganhando diária. Disse ter cumprido seu dever até 

o final e a CPI foi encerrada, assinada pelos três integrantes da comissão, de acordo com a 

constituição, cabendo a presidência dispensar o advogado indicado pela Prefeita, conforme 

liminar da justiça, e agradeceu. A seguir passou o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues, a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, onde cumprimentou vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus, ressaltando o prazer por está nesta Casa depois de tudo 

que passou, tendo sido bastante difícil, acreditando que para a família foi muito mais, bem como 

para os amigos, mas está firme depois de passar mais de sessenta dias deitado conseguiu se 

reerguer, sendo surpreendente, para quem teve onze fraturas e em menos de noventa dias, que 

completará no próximo dia catorze, já está andando, para quem teve duas paradas cardíacas na 

hora da cirurgia, nem o médico sabe porque está vivo, dizendo que Deus deve saber (palmas). 

Disse que teria todos os motivos do mundo para está com pedido de auxilio doença e não voltar 

tão cedo para esta Casa, tendo sugerido até um pedido de aposentadoria, mas conversou com o 

médico Paulo Pires, em quem confia, que lhe acompanhou desde o dia do acidente e segundo o 

mesmo a sua chance de se recuperar seria de noventa por cento e está se apegando nisso, lutando 

e com esperança de ficar bom. Falou que o que lhe aconteceu e vê muito em redes sociais, de 

onde se afastou, mas agradeceu a todos que lhe deram força, destacando o Vereador Marcione, 

os que o visitaram, o que ficou de acompanhante no momento em que não podia se quer ser 

tocado. Falou que várias autoridades, amigos, conhecidos, desconhecidos, tendo recebido alta do 

hospital regional no dia sete de janeiro e está com oito dias que chegou em sua residência e não 

teve um único dia que alguém não fosse lhe visitar, assim como em sua residência, o que lhe deu 

muita força para retornar para esta Casa, porque quando acontece algo como o que lhe aconteceu 

não vê apenas o lado bom, também vê o lado ruim e quando conseguiu pegar no celular viu 

mensagens de apoio de pessoas que tinham certeza que morreria, mas graças a Deus isso não 

aconteceu e hoje essas mesmas pessoas dizem que vereador é tão ruim que nem para morrer 

presta, outros disseram que quem deveria ter morrido era ele, não sua esposa, outros que bateu o 

carro porque quis, dizendo que o único que pode lhe julgar é Deus. Disse que talvez não tenha 

morrido porque sua missão na terra ainda não acabou (palmas), retornando ao trabalho, não 

entrou com pedido de auxilio doença e não pedirá e até o final deste ano estará vereador nesta 

Casa, não sabendo se retornará no próximo ano. Disse que diante de tudo, quebrado, o carro 

acabado, perdeu a esposa com quem estava casado há vinte seis anos e recebeu muitas pressão 

da parte de pessoas que se dizem amigas, as quais não considera serem amigas, propondo que 

faça algo para que possa ajudar, dizendo ser sacanagem que faz com uma pessoa que está 

deitada, sem se quer poder se mexer e fazer negociação, mas reuniu com sua família, com seu pai 
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que é seu suporte, não tendo aceitado, dizendo que se perder eleição certamente não morrerá de 

fome, dizendo ainda que desde quando chegou à vicinal Nonato nunca pediu nada a ninguém, vive 

de seu trabalho e hoje bem estabilizado financeiramente e tem do que viver, não se sujeitando 

abafar CPI ou dizer que alguém é bom em troca de algum dinheiro para comprar carro, em troca 

de sua dignidade (palmas). Falou está completando oito anos na vida pública, passou vinte seis 

anos casado com sua esposa e nunca pediu emprego para ela em Prefeitura, tem uma das maiores 

famílias do município e não tem ninguém empregado em prefeitura, a não ser seu irmão, o único 

que presta serviço, mas porque participa das licitações do transporte escolar e o único ano que 

não participaria era este, porque inventaram uma empresa de mentira de Altamira e tentaram 

derrubar todos que transportam alunos e a justiça os colocou de volta, falando que antes da 

licitação acontecer já sabia qual era o resultado da licitação do transporte escolar, dizendo que se 

está errado a licitação que condene quem fez, mas trabalha porque ganhou. Falou que de sua 

residência na vicinal Nonato até a rodovia Transamazônica gastaram uma hora de viagem, 

mencionando ter sido recuperada no ano de 2017, em 2019 apenas buracos foram tampados e 

havia a promessa de que com o óleo de Belo Monte, seria empiçarrada o que ainda estão 

aguardando, tendo a prefeita municipal estado em sua residência, quando falou que a única coisa 

que queria dela era a recuperação da vicinal e segundo esta, somente acontecerá a partir de julho, 

dizendo que não se corromperá ou fará coisas ilícitas em troca da recuperação de uma vicinal, 

dizendo que se os colonos sofrem, sofre junto. Disse que sabe as coisas que foram feitas no 

município, mas para a vicinal Nonato essa foi a pior gestão desde o governo Santo Pereira, quando 

todos os anos as máquinas foram aquela vicinal e neste governo foi uma única vez e não foi em 

toda a extensão da vicinal, onde há cinco quilômetros que ainda não conheceu máquinas de 

prefeitura nessa gestão. Falou que quando vê em rede social gente próxima a prefeita municipal, 

que acredita ser mandado, porque ouviu alguns áudios de alguém dizendo o que era para o 

cidadão falar e disse que estava sendo o pior presidente desta Casa, que tinha pegado um carro e 

jogado fora, dizendo que o carro bateu duas vezes e foi reformado e está rodando, dizendo que se 

o cidadão está tão preocupado com o carro da câmara deveria preocupar-se com quatro carros da 

prefeitura que com cerca de trinta mil quilômetros rodados foram levados para Santarém e um 

deles está desmanchado no “pica-pau” para todos verem, enquanto que a da Câmara está com 

sessenta mil quilômetros e está rodando, reformada com recurso da câmara. Falou que a maior 

obra do legislativo está sendo feita e a contribuição do Executivo foi “enviar documento dizendo 

que se não legalizasse a obra em quinze dias seria demolida” dizendo que depois desse prédio não 

houve outro presidente que fizesse o que está fazendo nessa gestão, dizendo que poderia ter 

devolvido recurso para a prefeitura no valor de quase duzentos mil reais, mas decidiram ampliar o 

prédio da câmara, com recurso próprio, que em breve será inaugurado. Referindo sobre os 

desafios feitos por alguns vereadores informou ter uma conta no BASA – PAA Placas e tem outra 

antiga em Rurópolis que está zerada e como foi colocado desafios e esta Mesa não é de se omitir 

estará fazendo um documento e encaminhará ao Ministério Público para quebrar o sigilo de todos 

os vereadores e se será atendido ou não, não sabe, mas fará, porque acredita que nenhum tem 

“rabo preso” com transferência de empresa, mencionando que no seu momento mais difícil, com 

sua filha desesperada em cima de uma cama, todo quebrado quase sem poder falar e sua esposa 

falecida, informou ter vendido um carro para essa gestão, tendo como prova o Senhor Sandro 

Braga, por oitenta mil reais e nesse momento difícil resolveram lhe pagar e para sacanear 

mandaram dinheiro pela conta da empresa G B de Amariz, dizendo ser a maior sacanagem que faz 
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com um ser humano que está indefeso e quando seu irmão lhe falou mandou que devolvesse,  

porque se morresse queria morrer sendo honesto, devolvendo, quando alguém lhe disse que 

perderia, dizendo que perde, mas de cabeça erguida, tendo devolvido e mandado registrar um BO, 

isso porque pensavam que estava morrendo e que precisaria de algumas migalhas. Disse está de 

pé e ter mandado um comprador escolher as melhores novilhas que tem para que possa comprar 

um carro, porque não precisa de dinheiro sujo para se manter, sugerindo que a quem interessar 

possa ir em sua propriedade e vê de onde vem sua renda, que segundo seu pai fala, antes de 

entrar na política tinha mais que atualmente, que está gastando à toa. Falou que como vereadores 

cada um tem seu papel e como presidente tem o seu, porém disse que o problema, para tentar 

resolver, esclarecer é com o Executivo, não ficar atacando uns aos outros, devendo fazer o que for 

direito. Falou que se a CPI for barrada e se tem provas concretas, junte vereadores, pessoas da 

comunidade e vá ao MP e faça tomar providencias, mencionando que o Ministério Público tem 

afastado prefeito por menos de cem mil reais de desvio, imaginando por mais de quatro milhões 

de reais, devendo cada um fazer seu papel. Disse que como presidente acatou o pedido de CPI, fez 

o sorteio e não era obrigado a acompanhar a CPI porque havia representantes que se dispuseram 

a participar, espantando-se pela informação do assessor jurídico de que a CPI teria que ser 

arquivada porque o prazo era dia nove de fevereiro e teve gente que assinou dia dezessete, 

devendo este conversar com os integrantes da comissão e fazer de acordo com a lei, devendo 

cada qual saber e fazer seu papel como está fazendo, tanto como parlamentar ou como membro 

da sociedade, dizendo não precisar está bajulando prefeito, porque se perder mandato não virá a 

rua pedir emprego, mas o acharão em sua propriedade trabalhando, porque emprego é bom, mas 

há muito mais pessoas que precisam. Agradeceu a cada um que orou ou rezou da sua maneira 

pela sua recuperação, que Deus retribua em dobro e para as pessoas que lhe desejaram mal 

deseja que não passe pela metade do que passou, dizendo que vai completar noventa dias e são 

noventa dias de dor, mas que Deus o dê saúde e paz e que não aconteça o que lhe aconteceu, 

porque só sabe o que é ruim quando você está em uma cama e o médico diz que você tem menos 

de dez por cento de chances de viver, agradecendo a todos e em nome de sua esposa, falecida, 

encerrou seu pronunciamento pedindo para ela uma salva de palmas. Retornando a presidência 

passou a Ordem do Dia.  O primeiro secretário apresentou ofício do Vereador Marcelo Wilton 

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

de Educação no período de primeiro a trinta e um de março de 2020 e ofício da Prefeita Municipal 

Leila Raquel Possimoser solicitando o cumprimento de decisão liminar nos autos do Processo n. 

0800010-45.2020.8.14.0066 para que o advogado Felix Conceição Silva faça uso da tribuna em seu 

nome. O senhor Presidente consultou-o sobre o interesse em fazer uso da palavra na tribuna, o 

qual manifestou interesse, considerando não ter tomado conhecimento do encerramento da CPI. 

O senhor Presidente disse vê-lo usando a tribuna para tratar sobre a CPI nº 001/2019, mas 

também a CPI sendo prorrogada, pois como fará defesa de comissão que já não mais existe. Este 

porém disse haver solicitado o uso da palavra por não haver sido informado sobre o encerramento 

da Comissão Parlamentar de Inquérito. Concedeu o senhor presidente a palavra ao representante 

da Prefeita Municipal, Sr. Felix Conceição Silva, o qual na tribuna cumprimentou o Senhor 

Presidente e solicitou que lhe seja concedido vinte minutos na tribuna de acordo com a Lei de 

processos administrativos para exposição oral de motivos. Falou ter se criado uma situação em 

virtude da defesa não ter conhecimento do arquivamento do processo, dizendo não saber qual a 

posição do Senhor Presidente, tendo em vista que alguns vereadores falaram sobre colocar em 
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votação ou não a decisão da comissão. Falou que essa CPI já iniciou natimorta, primeiro porque o 

artigo 25 da LOM é clara ao determinar que não pode haver quatro CPI concomitante, havendo 

três outros pedidos de CPI, dentre as quais há uma de interesse da população de Placas que é 

referente a Celpa, dos abusos praticados no município, de modo que essa CPI jamais poderia ter 

sido instalada, outro fato é devido o trancamento da pauta entre primeiro de novembro a quinze 

de dezembro por conta da lei orçamentária e para outra matéria ser discutida é preciso ter o aval 

do plenário, não tendo sido obedecido. Referiu sobre a ausência de relatório e de pedido de 

prorrogação do prazo protocolado no prazo legal, dizendo que toda CPI é investida de poderes 

investigatórios com atribuições parecidas de juízes, tornando-se praticamente um inquérito 

policial e este tem prazo para iniciar e terminar, nenhum cidadão pode ser subjugado a uma 

investigação adiaterna, devendo ter inicio e fim. Falou que como colocado o relator deveria ter 

protocolado antes de findar o prazo, tendo o presidente relatado e entrado num contrassenso 

porque o relator tinha prazo pra apresentar relatório ou pedir prorrogação de prazo, acreditando 

que todos moradores de Placas sabem que os vereadores não têm isenção para está nessa CPI 

porque já fez prejulgamento, tendo inclusive protocolado representação no Ministério Público. 

Acredita que 2020, ano de eleição, tem vereador que está querendo se aproveitar do momento 

político e ao invés de ficar escrachando a Prefeita Municipal em rede social, como foi colocado 

pelo vereador Nelson tudo que estava acontecendo na CPI, inclusive documentação, deveria ter 

usado esse tempo para fazer o relatório. A vereadora Edna Silva pediu que se detenha aos 

argumentos jurídicos. Prosseguindo o Advogado Felix Conceição dirigiu-se a Vereadora dizendo 

gostar de usar nos termos da lei, quer ver se vai receber a denuncia contra o vereador Nelson ou 

não, da qual tomou conhecimento ainda há pouco e será votada. Colocou sobre não ter sido 

apresentado relatório, cujo prazo fatal é de noventa dias, conforme a lei de processos 

administrativos. Falou ter sido requerido ainda no ano passado essa explanação no plenário e foi 

negado, estando usando a palavra, não porque a mesa diretora aceitou, mas por conta de um 

ordem judicial, dizendo que todo mundo tem direito de defesa, o que foi cerceado nesta casa, 

tendo a prefeita que entrar com mandado de segurança para explanar a situação, inclusive para 

repassar a população o que está acontecendo. Disse que outra situação dita pelo vereador que era 

relator da CPI é que a prefeita não compareceu, dizendo que se deve explicar com a verdade, 

dizendo que a prefeita, de acordo com a constituição federal e decisões do STF e repetição geral 

diz que ela não é obrigada a vim depor na CPI e na ocasião ela tinha uma agenda com o 

governador em Belém, o que foi justificado, o que disse também não atrapalhar o andamento 

desse processo, muito menos o prazo concedido de vinte dias, prazo que também não atrapalhou 

e se atrapalhou foi por conta da comissão, não da prefeita, porque foram ouvidas pessoas e como 

o relator colocou nas redes sociais que tinha as provas porque não fez o relatório, se tinha 

condições suficiente para fazê-lo, já que fez denuncia ao Ministério Público, poderia ter 

transformada denuncia em relatório, questionando porque não fez o relatório. Disse que o que 

não pode é qualquer cidadão sofrer uma investigação a qualquer tempo, sem tempo determinado. 

Mencionou ter feito representação junto à Delegacia de Polícia, não tendo sido acusado vereador, 

nem servidor, mas para apurar um fato, dizendo que viram o que aconteceu com vereadores em 

Uruará por conta de protocolo retroativo, mencionando que o vereador Denilson, que já prestou 

depoimento na delegacia disse que assinou o pedido de prorrogação no dia doze e até aquele 

momento não estava protocolado, assim como o vereador Evaldo informou que assinou o 

documento no dia dezessete, conforme depoimento, e também não existia protocolo, não 
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podendo afirmar a data que o vereador Nelson assinou, então se dia dezessete o Evaldo assinou e 

ainda não constava o protocolo, havendo um pedido de nulidade desse protocolo, dizendo que 

isso é crime, é fraude processual, dizendo que no seu entender a CPI está arquivada, como tomou 

conhecimento através da fala dos vereadores e do Presidente e se não for dessa forma e o senhor 

presidente for colocar em votação, pediu aos vereadores, considerando que não foi feito relatório, 

tendo passado o prazo, mas todo mundo goza de presunção de inocência. Considerando o horário 

do término da sessão o Senhor Presidente, após consultar os senhores vereadores, prorrogou a 

sessão por período indeterminado até que se esgote as matérias a serem tratadas. Prosseguindo o 

Senhor Felix Conceição lembrou que todos vereadores falaram que tem o poder fiscalizatório, 

dizendo ser regra constitucional, porém disse que não é somente contra a prefeita, mas também 

entre os próprios vereadores, mencionando a vereadora Edna ter colocado zelando pela ética, 

pela moral do município, desta Casa, aconteceu fato denunciado através dos blogs, uma denuncia 

contra o vereador, que se não está devendo, comissão processante que é prazo fatal de noventa 

dias, não podendo ser prorrogado, aliado ao fato de haver um protocolo com data retroativa, 

pedindo que seja aberto um procedimento administrativo, feito pela servidora Marcia e é um fato 

correlacionado a fato ocorrido dentro da CPI, que é fraude processual, dizendo que a Prefeita 

Municipal está tranquila com relação a situação porque não cometeu nenhum ilícito. Falou que se 

a presidência entender que a CPI está aberta, porque mesmo que considere o protocolo do dia 

dez, estará fora do prazo, pedindo aos senhores vereadores que desconsiderem esse pedido de 

protocolo, caso o senhor presidente coloque em votação, porque foi protocolo retroativo que 

caracteriza fraude processual, que reconheça que não houve dentro do prazo legal pedido e muito 

menos relatório, espera que a decisão, por maioria de votos, que seja mantida sem colocar em 

pauta para votação, ratificando que se soubesse que haveria essa ata da comissão nesse sentido 

jamais teria pedido o cumprimento de decisão judicial. Referindo-se a fala do Vereador Nelson 

falou que a prefeita não virou as contas para a CPI, por ser direito dela, tendo sido justificado e 

protocolado perante à CPI, sendo direito de silêncio a qualquer cidadão que está sendo 

investigado. Agradeceu a oportunidade, desejando um bom dia a todos. O Senhor Presidente 

referiu a respeito do pronunciamento do advogado Felix Conceição quando disse que os 

vereadores da comissão assinaram o documento solicitando prorrogação, um no dia doze e outro 

no dia dezessete, tendo dito que os vereadores agiram de má fé, tendo em vista que o prazo para 

apresentar o documento era dia nove e assinaram em datas posteriores. Consultou o plenário 

sobre conceder a palavra ao assessor jurídico da casa, Sr. Hiroito Tabajara, autorizado, concedeu a 

palavra na tribuna. Este, cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Mencionou que 

conforme falado pelo advogado Felix Conceição trouxe uma situação que diria grave, pois segundo 

ele, dois vereadores foram intimados a irem à Delegacia de Polícia e confessaram um crime, que 

assinaram um documento do dia dez, um no dia doze e outro no dia dezessete. O Vereador Evaldo 

falou que o relator e a casa não teve competência de guardar o documento, já tendo fotos, não 

tendo como mentir, tendo assinado no dia dezessete combinado com o relator e presidente. 

Prosseguindo o assessor jurídico Hiroito Tabajara falou ser um fato muito grave trazido pelo 

advogado Felix Conceição, representante da Prefeita, ressaltando causar estranhezas que na ata 

da reunião do dia vinte oito não tem essa citação. Mencionou que conforme consta em ata do dia 

vinte e oito de fevereiro de 2020 a CPI nº 001/2020 se reuniu e, conforme orientação, como 

orientou outras vezes, que as decisões eram tomadas pela maioria. Disse que não acha salutar a 

guerra entre vereadores, acreditando que essa casa de leis tem cumprido seu papel e mediante 
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isso a CPI venceu dia nove e não tem ato do presidente prorrogando prazo, de modo que se 

encerrou o prazo da CPI, cujos documentos serão arquivados. Disse que a finalidade da CPI é 

buscar provas indiciárias de cometimento de crimes, que ao final faz-se o relatório e se concordar 

vai para o Ministério Público que decidirá. No caso de arquivamento os documentos não serão 

enviados pela Câmara, a qual fica impedida de enviar, no entanto não há nada que impeça alguém 

solicitar cópia do que foi apurado e tomar providência que achar melhor. Falou que esse foi o 

entendimento que vinha passando desde o inicio, criando uma peleja no inicio e foi concordado 

que as decisões seriam tomadas pelo voto de todos e como não foi feito documento de 

prorrogação a CPI está encerrada, sendo esse o entendimento jurídico, não atribuindo ou 

retirando culpa de qualquer ilícito cometido por alguém, mas porque tem um prazo que encerrou-

se. A seguir o primeiro secretário apresentou oficio da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 

001/2019, informando sobre o arquivamento da CPI nº 001/2019, subscrito pelos vereadores 

Denilson Rodrigues Amorim e Evaldo Lima Machado e encaminhando ata da comissão de decisão 

tomada, lendo-a, a qual teve o voto do presidente e membro para encerramento e do relator pela 

prorrogação. Após a Vereadora Edna Silva Santos mencionou que cinco vereadores assinaram um 

documento, que é anseio da população de investigar, o que não significa que vai cassar ou afastar 

e diante do que foi lido e tantas controvérsias, quando o próprio relator expõe não concordar com 

a situação e diante de parte do executivo que foi intimado e não compareceu, dentre estes, a 

Prefeita Municipal sabe que o relatório poderia ter sido concluso em tempo hábil, mas como é 

uma questão de direito, pediu a mesa diretora que seja feito discussão e votação em plenário, pois 

todos tem mandato, tem responsabilidades e tem que dizer para o povo que veio assistir do que 

são capazes, pois tem o poder de voto, uma vez que na comissão está omisso, obscuro, pode 

voltar para a mesa diretora que coloca em discussão e votação, quando se dará por vencida, pois 

sabe que são cinco e seis contra estes. O vereador Werles Santos Silva concordou que seja 

colocado em votação, assim como o Vereador Nelson Fetisch.  O Vereador Denilson lembrou que o 

assessor jurídico já deu parecer a respeito do encerramento da CPI nº 001/2019. Seguiu-se 

discussões entre os vereadores e o Senhor Presidente falou que pelas discussões e considerando a 

ata de reunião da CPI nº 001/2019 a qual declara encerrada a comissão, declarou encerrada a 

Comissão Parlamentar de Inquérito nº 001/2019, ressaltando que sua vontade é pelo 

prosseguimento, mas de acordo com orientação jurídica seria ilegal, de modo que a mesa diretora 

acatou a decisão da comissão. Em seguida o primeiro secretário procedeu leitura integral de 

denúncia de Josué dos Santos Sousa contra o Vereador Nelson Fetisch. Após, autorizado pelos 

vereadores foi consultado o assessor jurídico sobre a matéria, o qual na tribuna se manifestou 

pelo não prosseguimento da denuncia, em razão de: I) a assinatura do denunciante não está 

reconhecida, não sendo capaz de identificar corretamente se quem assinou a denúncia foi a 

pessoa, e II) a pessoa que assinou o documento é eleitor, porém da cidade de Itaituba, não 

podendo, portanto, fazer denuncia contra vereador do município de Placas, sendo o mesmo 

princípio de ação popular que deve partir de eleitor do próprio município, manifestando pela 

rejeição preliminar da denuncia. O vereador Nelson Fetisch falou que o denunciante é o 

proprietário da empresa LocServ, que disse está furtando o dinheiro do município. Contrariando o 

parecer do assessor jurídico da Câmara Municipal colocou o senhor presidente em discussão a 

denuncia ora apresentada. O Vereador Nelson, denunciado, pediu aos vereadores que 

manifestem-se a respeito, não com sentimento de pena, informando haver vários pagamentos de 

maquinas que nunca existiu no município para a empresa LocServ, mencionando ter estado em 
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seu escritório e uma pessoa identificada como irmã do proprietário o atendeu, mencionando que 

as diárias pegou para ir aquela cidade fiscalizar desvio de dinheiro, pois a empresa recebeu e 

nenhuma máquina trabalhou no município, a respeito do que tem provas, afirmando que o Senhor 

Josué dos Santos Sousa é um laranja, que não tem empresa, pois a empresa não tem nenhum 

máquina, tendo um capital de duzentos mil reais e consta como proprietária de patrol, trator de 

esteira, carregadeira, pc, caminhão pipa e o que se pensar de equipamentos a empresa tem, 

quando tem capital de duzentos mil, o que já prova que é só laranja para legalizar os desvios de 

recurso, informando que nenhuma nota fiscal acompanha os documentos da empresa, fazendo 

parte destes equipamentos o rolo compactador com o qual o vereador Marcione tirou foto, mas 

que nunca trabalhou no município. Seguiu-se discussão a respeito da matéria e o Senhor 

Presidente colocou em votação e os vereadores Gilberto Matias, Werles Santos, Nelson Fetisch, 

Edna Silva e Vilmar Ferreira votaram contrários ao recebimento da denuncia formulada contra o 

vereador Nelson Fetisch, seguindo o parecer da assessoria jurídica. Os demais foram favoráveis, 

sendo aceita a denuncia, passando ao procedimento para sorteio dos vereadores que integrarão a 

Comissão Processante, convidando o Senhor Joel Ficagna, o assessor jurídico Hiroito Tabajara e o 

advogado Felix Conceição para acompanharem o processo do sorteio, ficando assim constituída a 

comissão: Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues – PSC, Raimundo Ribeiro da Silva – PSDB e 

Marcione Rocha Ribeiro – DEM, os quais devem reunir e escolher o presidente e o relator. A seguir 

o Senhor Presidente encaminhou para a CCJ o Requerimento nº 001/2020, de proposição do 

Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para recuperação da estrada e dos ramais na vicinal Arrependido, 

neste município. Desculpou-se por ter se emocionado durante seu discurso, agradecendo a cada 

um que lhe deu força, toda equipe médica, os que visitaram, desejando que Deus possa abençoar, 

proteger, desejando uma ótima semana a todos, e observando não haver nada mais a tratar 

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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