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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos quinze dias do mês de junho 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 apreciação de projeto de lei e tratar assuntos de
interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PSC –
Presidente, Vereador Werles dos Santos Silva-DEM – Vice-Presidente e Vereador José Sandeney
Marques Monteiro-PSDB - Primeiro Secretário. Presentes as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e
Raimunda Nascimento Rodrigues-MDB e os Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo
Lima Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro-MDB, Nelson Fetisch-PSC e Raimundo Ribeiro da
Silva. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentou vereadores
e pessoas presentes, pedindo a proteção de Deus. Apresentou a pauta da sessão. Realizou
inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Nelson Fetisch. Este
cumprimentou Vereadores presentes. Relatou sobre suas caminhadas no município na semana
anterior quando constatou o total abandono que se encontram as vicinais do município,
mencionando ter estado na vicinal sessenta onde foi com carro carregado. Disse que já que a
prefeitura não está fazendo estradas deveria ter um pouco de consciência e ter um carro a
disposição de uma família que não tem como pagar um frete, pois devido a situação das estradas
quem tem um carro não quer coloca-lo para transportar uma mudança, produtos, algum material
de construção, entre outros, serviço que tem feito, que considera ser de responsabilidade da
Prefeitura ajudar a população carente, lamentando por ter entrado quarenta quilômetros e
gastado mais de quatro horas com cerca de seiscentos quilos na caminhonete e retornando com o
carro vazio gastou duas horas e quarenta minutos, com a estrada enxuta, ressaltando a dificuldade
para as pessoas que residem nessas vicinais, onde se tiver molhado nem carro traçado passa.
Disse que há requerimentos seu e de outros vereadores, mas não vê trabalho que satisfaça os
vereadores e os moradores das vicinais. Informou que na sexta-feira entrou máquina no Elmo,
para onde requereu serviços e no último ano também foi requerido pelo vereador Marcione,
ressaltando ter ficado triste com a situação, pois a máquina trabalhou pouco mais de um
quilometro, serviço que terá que ser retocado, pois da maneira que está sendo feito não resolve
nada, pois não está tampando nem a metade dos buracos, quando tem prestação de contas de
óleo diesel sendo pago. Falou que por ser ano de eleição talvez a prefeitura queira passar
máquinas em todas as vicinais, tirando só a poeira e não tampando nem os buracos. Disse ser
obrigação dos vereadores cobrar da Prefeita, pois não tem como os moradores da zona rural vir
cobrar a respeito, inclusive pela dificuldade de encontrá-la, ressaltando fazer muito tempo que
não vê a Prefeita na cidade, talvez por causa do isolamento, mas nem por isso pode abandonar as
vicinais, porque a arrecadação do município nunca parou, questionando pelos gastos com estradas
vicinais, sabendo que tem máquinas trabalhando na região do Sombra Santa, mas pouco trabalho,
pelo tempo que as máquinas estão na região. Falou que devido ao período político, talvez haja
preocupação da Prefeita em fazer um serviço melhor. Falou que tem vários partidos no município
e todos tem pré-candidato, fazendo parte do PSC que tem o Senhor Gilberto Matias como précandidato, dizendo que estarão nessa disputa até o final do processo eleitoral. Falou que vê vários
partidos com mudanças como o MDB que mudou a direção do partido, tendo hoje como
presidente o Senhor Guilherme de Jesus, torcendo para que essas pessoas se preocupem com os
fatos reais da sociedade, com o descaso que está acontecendo, pois todo partido político existe
Câmara Municipal de Placas /Ata da 10ª Sessão Ordinária de 2020.

72

não apenas para ter uma bandeira e não defender ninguém, mas o presidente tem grande
responsabilidade com os assuntos políticos dentro do município, o que não vê acontecendo. Disse
que trabalha para deixar a população satisfeita, destacando que há cinquenta metros da Câmara
tem rua que não passa carro ou moto, dizendo que quando a garagem era próximo a esta Casa
todos os dias via máquinas paradas e nunca se colocou a disposição para recuperar uma rua.
Manifestou insatisfação quanto a iluminação pública, paga por todos os cidadãos do município,
tendo feito documento, assinado juntamente com o Vereador Werles, pedindo para a Prefeita
informações sobre onde está sendo investido o recurso arrecadado com iluminação pública ou se
está em conta específica, pois as ruas estão todas no escuro, cheias de buracos, dificultando o
tráfego dos moradores, a respeito do que não tiveram resposta. Ratificou insatisfação pela
situação da iluminação pública e estradas vicinais, que se encontram em total abandono por falta
de vontade da Prefeita de trabalhar, porque máquina a prefeitura tem e em 2019 mais de
quinhentos e cinquenta e seis mil litros de diesel foi pago, havia máquinas alugadas que não
vieram ao município e se esse petróleo tivesse sido usado nessas máquinas todas as vicinais do
município estariam recuperadas. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna
o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou os Vereadores e pessoas
presentes. Informou ter passado por uma cirurgia no meio da semana anterior e está se
recuperando, mas passando bem. Solidarizou-se às famílias que estão com coronavírus,
destacando a situação do senhor Juarez Bueno, que foi levado para Santarém, assim como o
Senhor Joaquim Deodato, também encaminhado para aquela cidade, aconselhando que as
pessoas se previnam, havendo ainda muitas pessoas que não acreditam, dizendo que talvez por
não ter caso na família, ressaltando que para uns é simples, mas para outras pessoas a situação
tem se complicado, devendo tomar todos os cuidados porque muitas pessoas não apresentam
nenhum ou poucos sintomas, mas transmite da mesma forma que os outros sintomáticos.
Mencionou que em Uruará já foram registrados mais de duzentos casos e duas mortes e Placas já
chegou a quarenta e sete casos e todo o município está em alerta, parabenizando toda equipe da
saúde que tem feito belíssimo trabalho nesse sentido, mas devendo ajudar. Referiu sobre as
eleições, a qual poderá sofrer alteração nas datas, não havendo definição nesse sentido pelo STE,
devendo está atento, todos sendo pré-candidatos, mas acima de tudo procurar respeitar uns aos
outros, dizendo que será difícil esta eleição, porque tem pessoas que não aceitam que ninguém se
aproxime de sua residência, quanto mais cumprimentar ou chegar perto, não sabendo de que
forma irá proceder, mas a eleição se aproxima e cada um deve fazer seu trabalho, devendo está
atento. Agradeceu, por máquina da prefeitura deverá ir a vicinal do Pulu fazer a cabeceira de
ponte, assim como no Lote Dez, devendo entrar no Pajoba e sessenta, devendo ser feita as
vicinais, porque o verão já iniciou e se não tiver organização e um trabalho bem feito irão
continuar enfrentando dificuldades, tanto executivo como legislativo. Falou que tiveram cobranças
a nível de estado, devendo fiscalizar, fazer um trabalho coerente e acima de tudo pensar no
desenvolvimento do município. Falou que poderia ter ficado em casa, se recuperando, mas fez
questão de vir a sessão, dizendo que são poucos os poderes legislativo que estão funcionando,
mas tentando fazer o trabalho desta casa. Registrou passagem do dia dos namorados, registrando
que muitas famílias estão passando por dificuldades, se separando nesse período de pandemia.
Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. A seguir passou o Senhor Presidente Vereador Gilberto
Matias Rodrigues a presidência ao vice-presidente e foi a tribuna, quando cumprimentou
Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade que concedeu para está
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nesta casa desenvolvendo os trabalhos depois de uma semana produtiva, considerando está bem
recuperado de tudo que aconteceu, estando pronto para a luta, seja para sua caminhada política
ou para o seu trabalho em sua propriedade. Ressaltou que mesmo sabendo que o coronavírus é
perigoso e que está destruindo famílias, mas os vereadores têm compromisso com o município,
tendo vários projetos para serem analisados e não se omitirão de fazer esse trabalho. Informou ter
andado em algumas localidades do município e na cidade, vendo a insatisfação de alguns. Falou
que onde passou patrol nas ruas da cidade, a sujeira foi jogada para o lado do muro, deixando a
população insatisfeita, mencionando ter contratado uma máquina e caçamba particular para tirar
uns entulhos da casa onde alugou, tendo tirado de uns vizinhos e viu a ansiedade da população
pela limpeza das ruas, pois procuraram se era a prefeitura iniciando a limpeza, o que seria a
primeira nessa gestão. Falou que nessa época de fake news há muitas conversas no município,
mencionando ter ouvido que havia fechado acordo e seria aliado da prefeita Raquel, entre outras
conversas, mencionando ter reunido com o presidente do PSC e colocado que se filiou a esse
partido para ser candidato a prefeito do município de Placas, não para ser candidato a vice ou se
aliar com ninguém, mas para fazer parte de um grupo, para mudar a direção e a forma de
governar esse município, tendo lançado a candidatura que pretende manter até o fim e deixar a
população escolher o que quer para o município. Falou que se o verem conversando com a
Prefeita é referente a esta gestão, a qual compõe até o dia trinta e um de dezembro de 2020, mas
não o verão sentado com a Sra. Leila Raquel para discutir eleição para 2021, mencionando ter
deixado bem claro na reunião que se o partido PSC for sentar com a Sra. Raquel para conversar
sobre coligação ou aliança não contará com o seu apoio, pois não fará parte daquilo que está
prometendo para a próxima legislatura, caso ganhe, enfatizando não ser contra aos demais que
reúnam, mas manterá sua decisão de não fazer acordo com essa senhora. Disse que a mesma não
tem feito outra coisa a não ser se vingar de algumas pessoas que descordam de alguns desmandos
praticados por ela na cidade, destacando o fato de a câmara ter decidido não devolver dinheiro
para o Executivo e ao invés disso ampliar o prédio da Câmara, e considerando que a empresa
esqueceu de tirar o alvará a Prefeitura notificou o legislativo informando que poderia demolir o
que já havia sido feito, caso não regularizasse, e neste final de semana foi solicitado que mandasse
retirar uns pedaços de madeira que havia ficado no pátio pertencente a Prefeitura, tendo que
providenciar que fosse retirado. Disse que quando faz isso não faz para atingir os vereadores, mas
apenas sua pessoa (Gilberto), isso porque o governo da Prefeita Raquel virou um mar de
corrupção, porque “não tem dinheiro que chegue” nessa gestão, dizendo que essa obra da câmara
ficou em cento e oitenta e três mil, o que para a prefeita não significa nada, pois pega milhões por
ano para gerenciar, mas queria esse valor para fazer alguma coisa e prova disso é que foi criada
uma comissão especial para acompanhar os investimentos mediante a pandemia do novo
coronavírus (COVID-19), que tem como presidente o vereador Marcione Rocha, que encaminhou
no dia vinte de abril oficio pedindo informações e até a presente data não obteve nenhuma
resposta sobre os investimentos, dizendo apenas que não tem recurso. Disse que com exceção de
oitocentos mil reais que reduziu do recurso da educação todos os demais recursos estão entrando
normalmente e o da saúde aumentou devido a pandemia e a gestão diz que não é suficiente.
Falou ter conhecido seu que trabalhou um mês no hospital municipal de vigia e recebeu
quatrocentos e sessenta reais de salário, questionando se não era para cortar somente da
educação que estava com problemas, dizendo nunca ver um trabalhador trabalhar um mês e
receber menos de um salário mínimo. Destacou outra situação para lhe atingir, mencionando ser
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do conhecimento de todos que esse terreno ao lado da antiga garagem é seu; foi construída uma
quadra ao lado e não foi colocado tela para proteção e as telhas da casa foram quebradas devido
as bolas; banheiro construído também no local e cavaram terra dentro do seu terreno para o
aterro, para vê se fala besteira, fazendo de tudo para atingi-lo porque se colocou contra os
desmandos praticados por essa senhora neste município, dizendo ser uma senhora sem coração,
que não tem respeito pela sociedade, que se faz de santa, mas se olhar bem verá as maldades que
são feitas no município, não parecendo ser humana, que chora, quase desmaia, mas não tem um
pingo de piedade por ninguém, dizendo que prova disso é o que aconteceu com o Senhor Juarez
Bueno, funcionário do município, que muito trabalhou e quando ficou doente, mesmo sendo do
lado do governador não interviu para transferi-lo para Santarém, tendo desaparecido do
município, indo para Altamira para a casa do namorado e deixando-o, tendo acompanhado nas
redes sociais a situação de pessoas dizendo que estava morrendo, tendo sido retirado de
ambulância para Santarém, questionando se tem coração essa senhora, dizendo que seu coração
é para prejudicar os adversários. Disse ter visto nas redes sociais quando um senhor teve a
infelicidade de jogar um cachorro por cima do muro, viu a Prefeita tirar dos cachorros e colocar no
rapaz, porém questionou por que não põe a “polícia de faz de conta”, juntamente com o
Delegado, mencionando que no dia que bateu o carro não apareceu um pronunciamento na
ASCOM da Prefeita, mas questionou onde está o caminhão, dizendo que quem manda na polícia
em Placas é a Prefeita, pois quando uma menina queria furar a irmã da Marilane a policia a
prendeu e a Prefeita mandou soltar, questionando porque não mandou a polícia fazer um
inquérito direito de como aconteceu o acidente, questionando qual foi o posicionamento da
prefeita mediante a menina que levou tiros na cabeça; qual foi a posição quando um rapaz em alta
velocidade bateu em outro próximo ao comercial Petroski, dizendo que absolutamente nada
aconteceu, mas pega um adversário e denegri sua imagem. Falou que a prefeita apareceu onde
estava dois meses depois do acidente sofrido e com “sacanagem” dizendo que lhe ajudaria para
que a ajudasse para acabar com a CPI que estava instalada nesta Casa, dizendo que a prefeita de
Placas é pior que um bicho bruto, pior que um animal, pois um animal quando vê alguém doente
se aproxima para ajudar. Disse que a atitude da Prefeita não condiz com alguém que é líder no
município, dizendo que para conseguir pegar dinheiro, embolsar cada vez mais, inventou coisas
que não tinha, tirando mais de quarenta pais de uma associação para perder uma licitação,
colocando quem interessava a ela, do município de Altamira, associação que retornou por ordem
judicial, dizendo que não bastasse, esses sócios, do transporte escolar, vieram a esta Casa
tentando receber o pagamento de quinze dias que ficaram a disposição da educação sem nenhum
comunicado, não pagando para se vingar do que fizeram para conseguir o trabalho. Disse duvidar
que se a Prefeita se reeleger no próximo pleito se essa associação puxa um aluno através de
licitação neste município, porque é vingativa, não pensa no lado político, pensa apenas no que
favorece a ela. Disse ter visto na campanha passada ela dizer que ganharia porque o Leonir
acabaria com o município e hoje, vendo que está perdida, foi buscar apoio desse senhor, porque
nenhum dos outros partidos irá se aliar a ela, o que poderão ver na próxima campanha, e não
bastasse isso mandou espalhar fofocas pelo município dizendo que seria seu vice, dizendo ter
assunto pessoal, o que sabe diferenciar muito bem, questionando, no entanto, por que não
anunciou no município que a Vanderleia não era mais presidente do MDB e que o Guilherme é o
novo presidente do partido no município, questionando se é porque em três anos o Guilherme
conseguiu mais patrimônio do que quem trabalhou quarenta. Disse que não quer assunto com a
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senhora Raquel, que sabe separar questões pessoais da política, dizendo que ao invés de espalhar
verdades, espalha mentiras a seu respeito, mas a população de Placas conseguiu digerir bem a
situação e ao contrário do que ela e alguns “paus mandados” andaram espalhando no município a
seu respeito a população liga e fala que está no caminho certo. Disse que quem trabalha com
transparência e honestidade Deus ajuda. Falou que se for para sair juntamente com a Senhora
Raquel não será candidato a nada, irá cuidar das suas coisas e de sua família, mas permanecerá de
cabeça erguida afastado de política, mas com a senhora Raquel só senta se for para discutir
alguma coisa sobre esse mandato, enfatizando não apoiá-la, não por questões pessoais, mas pelo
desmando que está no município, citando que duas ruas foram feitas na Vila Lote Dez e o povo
falou que fez porque não tem vereadora na localidade, acreditando que a vereadora ao ver essa
situação se sentiu envergonhada, como se sente por não poder responder a altura. Desejou a
todos um bom dia, e agradeceu. Após passou a Ordem do Dia, passando a apreciação em primeiro
turno do Projeto de Lei nº 284/2020, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2021 e dá outras providências”. O relator da CCJ apresentou parecer das comissões
de Constituição e Justiça e de Economia, finanças e Orçamento favorável pela tramitação do
projeto de Lei. Colocado em discussão o parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o projeto de lei nº 284/2020. O Vereador
Denilson propôs alteração da redação dos incisos XII e XIII do artigo 7º alterando o percentual de
cinquenta para trinta, passando a ter a seguinte redação: XII – Autorização para abertura de
crédito suplementar até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do orçamento, tendo
como fonte de recursos o parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64. Colocado em votação o
projeto de lei com as emendas propostas. Aprovado por unanimidade. A seguir o primeiro
secretário procedeu a leitura do parecer final do Relator da Comissão Processante nº 001/2020
instalada nos termos do Regimento interno da Câmara Municipal de Placas/Pa, Lei Orgânica do
Município e Decreto Lei nº 201/67 que concluiu pela improcedência da acusação contida na
respectiva denuncia por falta de legitimidade, sugerindo seu arquivamento, o que foi acatado pela
presidência da casa, tendo declarado o Senhor presidente o seu arquivamento, o qual concedeu a
palavra a algum integrante da Comissão Processante para considerações. O Vereador Marcione
usou-a para informar sobre o trabalho da comissão processante. A seguir o primeiro secretário
apresentou Oficio da Comissão Especial (COVID-19) encaminhado a presidência desta Casa para
conhecimento de ofícios encaminhados aos ministérios Público Estadual e Federal, nos quais pede
a esses órgãos ajuda para que o Executivo possa informar sobre entrada e aplicação de recursos
para combate ao novo coronavírus (COVID-19) no município de Placas. Após o Senhor Presidente
colocou em votação a ata da sétima sessão ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocado em
votação a ata da oitava sessão ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocado em votação a ata
da nona sessão ordinária. Aprovada por unanimidade, e observando não haver nada mais a tratar
desejou ótima semana a todos, agradecendo pela presença e mandou encerrar os trabalhos desta
Sessão, determinando a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo
Presidente e Secretário da Mesa Diretora e por aqueles que assim o desejar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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