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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos vinte nove 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 Ribeiro da Silva-MDB, Nelson Fetisch-PSC, Raimundo 

Ribeiro da Silva e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou 

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

Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Marcione Rocha 

Ribeiro. Este na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de está em mais uma sessão ordinária e com saúde fazendo o trabalho interno no 

legislativo municipal. Ressaltou não ter participado da última sessão, quando esteve 

acompanhando a abertura de um ramal numa área de chácaras próximo ao  duzentos e trinta e 

cinco que beneficiou dezesseis chacareiros que estão começando a trabalhar na área, tendo sido 

feito a abertura da estrada, passado a patrol, colocado bueiro de cimento, forrado ponte em 

parceria com a comunidade e nos pequenos baixões foram colocados canos de pvc, agradecendo a 

prefeita municipal por ter atendido seu pedido, deixando a comunidade contente. Mencionou ter 

estado na vicinal Cinquenta e nove e no domingo, acompanhado da Prefeita Municipal, na vicinal 

Arrependido e posteriormente na vicinal São João em compromisso previamente marcado com o 

presidente da comunidade, e a noite esteve visitando moradores na região do Bom Sucesso. 

Registrou sentimentos a família Xavier pelo falecimento do senhor Cosme, pai do amigo Jeferson 

Shneider, sendo o segundo óbito por COVID-19 no município, tendo o primeiro ocorrido no 

mesmo dia pela manhã, parabenizando a vigilância de saúde que tem atuado de forma eficiente 

nos casos de COVID no município, ressaltando ter acompanhando todos os procedimentos em 

ambos os casos para o sepultamento, tendo sido informando pela secretaria de saúde, 

considerando está como presidente da Comissão Especial para acompanhamento de 

investimentos para enfrentamento da COVID-19, tendo a comissão reunido com o secretário de 

saúde o qual prestou esclarecimentos sobre ações, gastos, investimentos, medidas que estão 

sendo tomadas pela secretaria de saúde e vigilância sanitária de enfrentamento do COVID-19, 

dizendo ter a secretaria escancarado a pasta para que a comissão tivesse acesso e tirado as 

dúvidas que tinham, a respeito das quais eram cobrados pela população. Mencionou ter na 

almoçado com equipe de engenheiros responsável pelo asfalto na cidade, sendo informado que na 

primeira semana de julho será iniciada a terraplanagem e final de agosto os trabalhos de asfalto. 

Mencionou ainda ter participado de reunião na semana anterior com a Prefeita Municipal e alguns 

vereadores quando discutiram cronograma de ações da secretaria de infraestrutura, tendo sido 

falado dentre outros, sobre a iluminação pública do município, a respeito do que a Prefeita 

Municipal informou que nos próximos dias todas as luminárias da frente da cidade serão 

substituídas por luminárias de led e as removidas serão direcionadas aos bairros da cidade, tendo 

sido lhes repassado um cronograma de recuperação de limpeza das ruas da cidade. Falou que as 

ações estão sendo tomadas, passos estão sendo dados, o que é importante, o que muitos irão 
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dizer que é devido ao momento eleitoral, o que disse não ser, pois uma gestão deve trabalhar nos 

quatro anos e é o que está sendo feito, não podendo parar, devendo fazer a conclusão dos 

trabalhos nos quatro anos, dizendo que se passarem para o outro mandato irão continuar 

contribuindo com o município. Considerando ser a última sessão ordinária nesse semestre e no 

mês de recesso passarão pelas convenções partidárias e momentos de aliança quando estarão 

discutindo o futuro do município, desejou boa sorte a todos os vereadores que tenham êxito nas 

discussões partidárias. Pediu a proteção de Deus nesse momento de enfrentamento do COVID-19 

para que nenhum seja atingido, assim como os familiares, ressaltando estarem na linha de frente, 

porque não tem como retrair, pois estão em contato com a população no dia a dia, ouvindo e 

buscando direcionamento para solução dos problemas da comunidade. Pediu a Deus que abençoe 

os trabalhos, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou ser do conhecimento de todos 

as cobranças que tem feito na tribuna e das conversas com o Secretário, não conversando com a 

senhora Prefeita pela dificuldade de falar com a mesma, pois dificilmente visualiza as mensagens 

que envia ou quando visualiza, não responde, dizendo não discordar do silencio da prefeita, pois 

suas mensagens são sempre cobrando alguma coisa e se não quer atender está certa em não 

responder. Mencionou sobre cobranças que tem feito com relação a máquinas, dizendo que tem 

sido alugadas de firmas fantasmas para encher o bolso de alguém, convidando os vereadores para 

o acompanhar à garagem da prefeitura onde irá fazer vídeos para justificar o que está falando, 

citando que duas retro, pertencente ao município, que poderiam está ajudando os agricultores, 

não há interesse em consertá-las, quando vê vídeos de trabalho em várias vicinais, porém disse 

não está satisfeito com esse trabalho, pois todos os agricultores estão precisando de atendimento 

e todas vicinais necessitando de serviços. Disse que o município possui duas retro, uma 

carregadeira e um trator de esteira que estão quebrados na garagem e sem manutenção. Falou 

que uma caçamba wolkswagen que não tem prestado serviço ao município está na garagem para 

quem quiser ver, mencionando que quando muito trabalha é pelo período de meio dia, quando 

quebra e fica por trinta a sessenta dias parada, como ficou no ano passado na vicinal Planalto e 

cinquenta e nove, mas sendo paga, e um trator de esteira que está debaixo do barracão da 

garagem, também nunca produziu e vem sendo pago. Disse não ter provas na presente data, mas 

as informações que tem é que essa caçamba e o trator são de alguém de dentro da gestão, o que 

ainda irá averiguar, devendo está em nome de firmas laranjas, conforme já foi visto e denunciado, 

empresas que recebem e não tem máquinas para trabalhar, sendo o caso de um caminhão de um 

trator de esteira, que não produz e está no pátio da garagem em manutenção, chamando-os de 

sucata e ao final de quatro anos essas máquinas estão recuperadas com recursos da prefeitura e 

não prestaram serviço nenhum para o município, ficando mais tempo paradas em manutenção e 

recebendo o aluguel. Falou que quem quiser colocar qualquer veiculo na prefeitura precisa ser 

veículo que trabalhe, não culpando o dono da máquina, mas exclusivamente a prefeita municipal, 

pois tem pessoas que olham esses veículos e trazem para o município sem nenhuma condição de 

uso, desviando recurso do município de Placas, enquanto vê a grande dificuldade que é trabalhar 

as estradas vicinais, mencionando haver solicitado várias vezes recuperação da cabeceira da ponte 

na vicinal Cinquenta e nove e a prefeitura não tem uma retro para mandar para o local, enquanto 

duas estão, uma desde o ano passado e outra desde janeiro quebradas, dizendo que não pode dá 

manutenção em uma máquina, patrimônio do município, mas usa recurso público  para fazer 

manutenção em máquina particular e que não trabalha. Citou a respeito do rio água azul na vicinal 
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Cinquenta e nove, onde foi feito uma parceria para fazer uma ponte, tendo alguns senhores 

entrado com máquinas, a Prefeitura com o bate estaca e juntamente com os moradores 

construíram uma ponte de vinte cinco metros de extensão, faltando somente do aterro da 

cabeceira e a Prefeitura não tem uma máquina para fazer esse serviço, enquanto tem várias 

alugadas, mas que quando precisa não tem nenhuma a disposição. Falou que adiante desta tem 

mais uma ponte caída, dependendo de uma carregadeira para dá suporte para que seja 

recuperada e a prefeitura não possui nenhuma a disposição. Falou que assim como essa vicinal, há 

várias outras que se encontram nessa situação e máquinas precisando de manutenção, mas faltam 

as peças, enquanto há notas pagas onde constam as peças que as máquinas necessitam para 

serem recuperadas, situação vista nos dois anos anteriores, de pagamentos absurdos nas auto 

peças, quando as máquinas da prefeitura quando quebram passam de ano paradas por falta de 

peças, porém sendo feita manutenção em máquinas que não prestam serviços para a população 

do município. Informou que estará indo à garagem filmar, documentar essa situação dessas 

máquinas e quer saber quem são os verdadeiros donos dessas máquinas, esperando contar com 

todos os vereadores para vê essa situação de perto, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador 

José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Desejou a todos um recesso de muitas bênçãos, saúde, paz e muito trabalho. Agradeceu a Deus 

por está mais uma vez nesta Casa, na última sessão do mês de junho, por está com saúde em meio 

a pandemia de coronavírus, fazendo visitas e trabalhando contribuindo com a população 

placaense. Registrou pêsames aos familiares do senhor Cosme, que faleceu devido a complicações 

em virtude do COVID-19. Destacou a situação da vicinal Macanã, a qual disse está bastante 

complicada, tendo firmado compromisso para que no mês de agosto ou setembro as máquinas 

possam ir à localidade, tendo a sensibilidade que há outras vicinais com extrema precariedade, 

mencionando que havia dois trechos que necessitavam de aterro e com oito horas de PC a 

situação foi resolvida, garantindo a trafegabilidade e transporte da produção; esteve na vicinal São 

João em reunião com os moradores, onde a prefeitura de Rurópolis fez um serviço de 

terraplanagem e recebeu cobranças para que seja viabilizado a outra parte da vicinal, firmando 

compromisso; firmou compromisso também na vicinal do Ângelo e na vicinal do Pulu, na área de 

invasão, onde esteve por duas vezes nos últimos vinte dias, onde vereadores Raimundo e Denilson 

também estiveram e brigando para que as máquinas que estão no Sombra Santa sejam trazidas 

para essa localidade, tendo compromisso do governo municipal para que nos próximos quinze a 

vinte dias as máquinas entrem nessa vicinal, da mesma forma entrem na vicinal Ângelo que está 

em situação precária, sendo um requerimento de sua autoria e irá brigar para que essas máquinas 

sejam levadas para essa vicinal. Mencionou ter firmado compromisso na vicinal Nonato com um 

trator para o mês de julho, em um trecho que liga as vicinais Nonato e Ângelo e assim que 

máquina sair das vicinais Cinquenta e sete e Pajoba possa ir para a referida vicinal para atender os 

moradores que ali residem, ressaltando haver grande produção de gado, tenho comunicado o 

Vereador Gilberto a respeito e sido informado pelo mesmo a respeito de um trecho na vicinal 

Nonato que falta finalizar, para verificar se poderia utilizar o mesmo trator, tendo falado com o 

Secretário de Infraestrutura e a Prefeita Municipal, a qual informou que nesse trecho serão 

necessárias aproximadamente vinte horas, ficando certo para ser realizado no mês de julho. 

Mencionou ter estado na vicinal Panorama, no trecho a partir do senhor Epaminondas até o final 

da vicinal, tendo conseguido oitenta horas de trator para fazer um serviço de qualidade, e na 

última terça-feira a prefeita esteve na localidade e a instigaram a firmar compromisso com 
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carregadeira e caçamba, porque no local tem ladeiras muito difíceis, tendo o trator feito um 

excelente trabalho em aterros e ladeiras, mas precisa de piçarramento, principalmente esses 

pontos, pois se no próximo mês der uma chuva forte o trabalho feito será perdido, enquanto que 

com caçamba e carregadeira resolve o problema desses colonos por pelo menos dois anos. 

Informou que nos próximos dias o trator estará trabalhando na varação das vicinais Panorama 

para o Planalto, onde gostaria que tivesse carregadeira para que fizesse desaguador para ser um 

serviço de qualidade. Falou ser complicado a outra extensão da vicinal Panorama, onde tem uma 

ladeira de aproximadamente dois quilômetros, onde se gasta ao menos trinta horas de trator, o 

qual deverá pertencer ao município, pois é um serviço de longo prazo, onde residem um povo 

sofrido que necessitam da ajuda desses parlamentares e do governo. Disse que esteve 

acompanhando o trabalho que está praticamente finalizado. Mencionou ter estado na vicinal 

Sessenta, ressaltando não haver requerimento de sua autoria para aquela vicinal neste ano, tendo 

requerido juntamente com o vereador Werles no ano de 2019 e não foram atendidos, mas o 

serviço está sendo feito e está acompanhando. Disse ter firmado compromisso com os moradores 

da vicinal arrependido, destacando que terá um recesso de muito trabalho, nada de descanso, 

mas prazeroso por poder ajudar a população do município, desejando a todos um excelente 

recesso, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas a todos. Agradeceu a Deus 

a oportunidade de está nesta Casa em mais um dia de trabalho. Informou haver sido instalada por 

esta Casa uma Comissão Especial para acompanhamento de investimentos no município referente 

ao COVID-19, a qual a compõe como membro. Referiu sobre a situação da pandemia, tendo sido 

confirmado no município até a presente data cento e vinte e um casos, o que causa preocupação, 

sendo uma doença perigosa e que nunca tinha passado ou visto situação igual. Informou que 

instalada a comissão, foi encaminhado oficio ao gabinete da Prefeita e passaram-se quarenta dias 

sem que a comissão tivesse resposta, tendo então encaminhado oficio ao MP no sentido de buscar 

ajuda para esse acompanhamento. Informou ainda que posteriormente a comissão reuniu com o 

secretário Municipal de Saúde, o qual prestou todas as informações a respeito de recursos 

liberados, no total de mais de três milhões, o qual o município receberá em parcelas, tendo 

entrado parcela de setecentos e oitenta mil, que não se destina apenas a saúde, mas para todas as 

áreas do município e a comissão está acompanhando, se reunindo quando necessário. Relatou 

sobre visita realizada a vicinal Elmo, onde encontrou o vereador Nelson acompanhando os 

trabalhos das máquinas que ali estavam trabalhando, tendo visitado moradores juntamente com o 

vereador, vereador, que assim como o Vereador Marcione representa a região e tem cobrado 

serviços, por ser uma vicinal carente e que se encontrava em péssima condição, tendo em vista 

que não havia sido atendida nessa gestão. Mencionou que muito se cobra a respeito das estradas 

vicinais, destacando a situação da vicinal 240 norte, onde o Poder Executivo nunca fez um trabalho 

de qualidade, onde máquinas entraram, mas saíram sem que o serviço fosse feito e agora os 

moradores estão querendo se reunir para fazer a vicinal particular, seja de trator ou de jerico, 

porque nunca foi executado um trabalho de qualidade em toda a vicinal, dizendo não ser apenas 

essa, mas todas as vicinais encontram-se em péssima qualidade, ressaltando haver requerimento 

seu e do vereador José Sandeney a respeito da vicinal sessenta, onde as máquinas se encontram 

na presente data, serviço também requerido há poucos dias pelo vereador Nelson. Falou que há 

alguns dias esteve, juntamente com o Vereador Raimundo na vicinal Pajoba, a qual estava 

intrafegável, mas foi recuperada, faltando serviço de empiçarramento das ladeiras, serviço que os 
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moradores merecem. Disse ser conhecedor da necessidade da Vicinal Arrependido ser patrolada, 

considerando que toda a produção vem da zona rural e precisa ser escoada, entendendo que no 

período do inverno as estradas serão danificadas, mas o governo precisa se planejar para que as 

vicinais não estejam, todas no mesmo momento, defasadas, dizendo que todas as vicinais 

precisam de um trabalho de qualidade. A respeito da iluminação pública falou que se encontra em 

péssima qualidade, sendo um grande descaso em nosso município, tendo a câmara votado lei que 

trata a respeito, mas não se viu nenhuma solução a respeito, precisando ser melhorado. 

Observando ser a última sessão desse primeiro semestre de 2020, agradeceu a Deus pela vida e 

saúde para que pudesse está nesta Casa em mais um dia de trabalho. Agradeceu as pessoas 

presentes. Enfatizou que encerra nesse período as sessões ordinárias, mas o trabalho do vereador 

não para e continuarão na busca por melhorias para os munícipes. Desejou um bom dia e uma 

ótima semana a todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Registrou agradecimentos a 

Deus por está nesta tribuna na última sessão ordinária desse primeiro semestre, dizendo que 

mesmo com algumas turbulências, mas Deus os tem guardado. Registrou sentimentos a família do 

Senhor Cosme que veio à óbito, um amigo de longa data. Informou que a partir do dia primeiro 

acontecerá nova etapa na educação, apresentada pelo MEC e que será implantada no município, 

esperando que os alunos consigam recuperar, tendo sido um ano difícil para a educação não só no 

município, mas em todo o país. Informou ainda que nesta terça-feira encerra a declaração de 

imposto de renda, pessoa física. Informou mais que o atendimento presencial no INSS ainda está 

suspenso, havendo previsão para retornar a partir do dia dez de julho de 2020. Informou ter sido 

apresentado no Senado parecer favorável ao décimo quarto salário, dependendo de votação, 

podendo os aposentados vir a ter esse benefício, esperando que seja aprovado. Mencionou ter 

feito visitas, tendo estado na terça-feira na vicinal Panorama em reunião, na vicinal Planalto, 

chegando até a divisa da área indígena, visitando amigos e no sábado no Alagado e sessenta 

ouvindo os moradores, uns elogiando e outros reclamando, mencionando ter cobrado porque é 

obrigação dos vereadores. Esclareceu que requerimento proposto por um vereador, mas recebe a 

aprovação de todos e têm o dever de acompanhar os trabalhos, de cobrar, dizendo ter feito seu 

trabalho, tem cobrado, tentando viabilizar a situação das pontes para a vicinal Alagado, que se 

encontram em situação precária, tendo mandado tirar toda a madeira há mais de três meses, já 

estando a disposição para recuperação dessas pontes. Desejou a todos companheiros um bom 

mês de julho. Mencionou ter estado na vicinal Pulu levando a situação da estrada que será feita, 

mencionando que no próximo mês acontecerá evento na localidade. Disse que assim faz o 

trabalho de acompanhamento, levando o nome do legislativo. Participou de reunião com a 

Prefeita conforme citado pelo vereador Marcione cobrando sobre iluminação pública, limpeza das 

ruas da cidade e estradas vicinais. Esteve na vicinal São Paulo, ficando firmado pela Prefeita que 

neste verão será colocado patrol para recuperar melhor aquele setor. Disse ter sido parceiro de 

requerimento com o Vereador Raimundo em favor da vicinal Pajoba, ressaltando que a população 

só tem a ganhar com essas parcerias. Lamentou pelos cento e vinte um casos de covid no 

município, sendo dois óbitos, dizendo que devemos nos proteger, pois assim protegemos a todos. 

Falou que pessoas estão deixando de ir ao hospital por medo do corona vírus por acreditarem que 

os casos são atendidos na unidade, informando que agora há um posto de atendimento somente 

para os casos de covid-19 com outra equipe, no bairro São Francisco, para que as pessoas não 

tenham medo de procurar atendimento. Parabenizou o pastor Wilson que está fazendo um 
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belíssimo trabalho na comunidade na vicinal 235 norte, já tendo reunido com a Prefeita, feito 

limpeza da Vila Seca, já o acompanhou ao INCRA, tentando fazer o recadastramento de todos que 

possuem propriedade na localidade para que possam ter direito a fomento e a crédito moradia, 

procurando ajudar a fazer um trabalho na localidade, dizendo da importância da união de todos 

legislativo e executivo. Desejou um bom recesso 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. Ressaltou ser esta a última sessão antes 

do recesso do mês de julho, sendo seis meses e algumas sessões que não compareceu devido a 

pandemia e a câmara ficou alguns dias sem reunir devido a pandemia de coronavírus, mas devido 

a projetos importantes para o município foi preciso retornar aos trabalhos e contribuir discutindo 

os projetos. Pediu a proteção de Deus, agradeceu por esse primeiro semestre e pediu que o 

próximo seja melhor ainda, agradeceu pela vida e por está mais um ano fazendo seu trabalho e 

procurando melhorar como ser humano, como homem e como pai de família. Mencionou ter 

visitado a região do 145 (BR 163) vendo de perto os trabalhos que estão sendo feitos, tendo 

começado pelo 140, região Sombra Santa, passando pelo 145, 151, 157, ramal dos moita, Galvão, 

Vila e Codó, pedindo o empenho do Vereador Evaldo que é o representante legal da região, eleito 

através do voto pela região. Lembrou frase colocada pela Marizete de que a Raquel é Prefeita 

perseguidora sendo o nome q melhor se encaixa a esta prefeita. Falou que no 140, onde a Prefeita 

acha que tem voto, foi colocado piçarra em lugar plano, de areia; no 151 passou maquina em 

apenas dezesseis quilômetros e fizeram uma vala que se estiver chovendo caminhão nenhum 

passa no local, por onde passou com dificuldade em caminhonete traçada e não colocou piçarra 

em local nenhum, lembrando que a região do Novo Paraíso é pimenteira, tendo ido verificar, pois 

onde está sendo colhido pimenta não passou máquina, manifestando preocupação, pois não se vê 

máquina sair de vicinal e retornar posteriormente e os moradores estão querendo pagar para 

fazer estrada, o que disse ter virado moda no município. Falou que no 157 entrou normalmente, 

porém onde se encaixa o que falou sobre prefeito perseguidor, pois onde reside o senhor Marcio 

que foi cobrar uma ponte prometida pela Prefeita, a qual não pagou e foi empurrado pelo 

segurança da prefeita, esta não passou patrol no ramal dos moita, onde tem praticamente setenta 

eleitores, onde também reside o Senhor Rubens Baiano, com quem tem rusgas. Na Vicinal Galvão, 

onde o Senhor Henrique tem uma fazenda e com quem tem divergência, também não passou 

máquina, dizendo que a música que rodava nos grupos de WatsApp se encaixa nessa gestão, pois 

se tiver uma pessoa que não gosta da Prefeita dentro de uma vicinal todos os outros moradores 

ficarão sacrificados por causa daquela pessoa, situação que aconteceu na vicinal onde reside 

(Nonato), que por não concordar com os desmandos da atual gestora neste município, para quem 

disse que jamais baixará a cabeça ou servirá de pau mandado, e se quiseram ter estrada, teve que 

se organizar com alguns moradores. Mencionou ter pedido ao Vereador José Sandeney, como 

membro desse governo, para levar máquina para atender alguns colonos que estão sofrendo 

nessa vicinal, esperando que consiga, pois acima de qualquer divergência política está o ser 

humano que precisa se locomover, tirar a sua produção. Disse que conversando com um 

empresário de Altamira, que chegou no dia anterior a cidade, visitando-a e lhe questionou se teria 

coragem de apoiar a Raquel, tendo dito que foi a primeira vez que veio a cidade, observando está 

sem iluminação, sem ruas, no completo abandono, dizendo que só se estivesse doido para apoiar 

essa senhora, pois se busca uma reeleição e deixa a cidade em um abandono como está, imagina 

no segundo mandato que não pode se candidatar, nem ter nenhum parente como candidato. 
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Informou que retornando da BR 163 disse ter passado em várias vicinais, umas por fazer, outras 

mais ou menos feitas, ressaltando não ter feito nenhum requerimento para vicinais, mas ajudou a 

aprovar todos eles, mencionando que no final de 2019 fez requerimento para todas as vicinais da 

região do Novo Paraíso, não tendo sido atendidos, as quais estão sendo feitas neste ano, 

lembrando que com exceção da vicinal Galvão e ramal do moita as demais estão incluídas nos 

oitocentos mil reais que o município recebeu para fazer estradas, de modo que se a prefeita disser 

que está comprando diesel para fazer vicinais da região Novo Paraíso estará mentindo, e segundo 

os moradores a prefeita falou que está muito difícil comprar óleo para fazer essas vicinais, mas se 

gastou em outras vicinais significa que foi atendido, mas precisa comprar para fazer as vicinais que 

foram colocadas na planilha. Ressaltou está se encerrando o primeiro semestre, quando faltou a 

algumas sessões devido a problema de saúde, mas enfrentou sempre de cabeça erguida, 

melhorando a cada dia. Espera que o segundo semestre seja tranquilo, pedindo a todos que serão 

candidatos que se respeitem, que deixem o povo decidir, porque política suja, de baixaria, 

mesquinha, se não cuidarem será a mais baixa da história de Placas, principalmente da parte da 

gestora, que acha que todos têm que baixar a cabeça. Lembrou discurso feito na penúltima sessão 

e a Prefeita encaminhou oficio pedindo o áudio da sessão para entrar com processo porque estava 

falando a verdade, dizendo que pode colocar quantos processos quiserem, lembrando ter falado 

que as ruas estavam às escuras, que a prefeita não tinha moral e autonomia para pedir a polícia 

que fizesse um trabalho direito, tendo dito a verdade quando falou que a mesma está brincando 

de administrar. Citou ter tido acesso ao depoimento do caminhoneiro que bateu na BR, sendo do 

conhecimento de todos que houve um homicídio no local e segundo o mesmo pegou carona na 

viatura da polícia até hotel na cidade, provando que “estão” brincando com a lei e apoiando a 

impunidade, não dizendo que está certo ou errado, pois há justiça para investigar e punir se 

estiver errado e inocentar se estiver certo, mas segundo o motorista não teve ação em socorrer as 

vítimas porque levou um choque e estas foram atendidas por populares, tendo dito que 

permaneceu (Gilberto) falando o tempo todo. Falou quando vê a roubalheira, os desmandos, o 

perigo que o cidadão de bem se encontra nesta cidade de Placas, quando um cidadão atravessa 

um caminhão na pista, é atingido por uma caminhonete, uma pessoa morre no local e pega uma 

carona com a polícia até a cidade, então se sabe porque acontece tanta desordem no município de 

Placas. Disse não ter medo de processo, se acharem brechas para isso irá esclarecer, sugerindo 

que andem a noite na cidade de Placas para vê se mentiu quando falou que não tinha iluminação, 

que tentem andar de carro nas ruas para vê se não anda quase tombando e se estiver mentindo 

podem processá-lo. Disse acreditar que o povo de Placas saberá julgar o que quer para si, dizendo 

que alguns irão julgar pelo benefício que está levando, outros, mesmo beneficiados, saberão a 

hora de agir. Disse não está falando sobre voto, porque não é hora para pedir, mas de cobranças, 

pois não adianta raspar uma estrada vicinal nesse período que antecede as eleições e 

posteriormente está como antes, dizendo que neste ano se não fosse a pandemia não teria aula 

do mesmo jeito porque os carros não rodariam, pedindo que faça algo não por causa do período 

eleitoral, mas permanente, para que todos os dias moradores não estejam na prefeitura 

cobrando, dizendo que como morador de vicinal é o que espera e continuará morando, tendo que 

fazer a estrada particular, da mesma forma que fazia há quinze anos e é isso que não querem, 

ajudar eleger um gestor e depois ter que fazer sua própria estrada, o que considera humilhação 

com o eleitor que acreditou na pessoa, lembrando ter estado praticamente de casa em casa com a 

atual gestora pedindo votos e dizendo que fariam a coisa certa e que não teria desvio de dinheiro, 
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que não teria corrupção, que o cidadão seria respeitado, e é o que cobra, pois é o que o eleitor 

espera, que cada um faça seu papel. Enfatizou estarem os vereadores acompanhando o trabalho 

das máquinas nas vicinais, o que também fará, considerando já está podendo andar sozinho, pois 

não existe vereador que manda em máquina, todos podem contribuir com o município, desde que 

suas ideias sejam boas para ajudar a melhorar a região, dizendo não ter vicinal de estimação, 

todos são iguais, citando ter pedido ao Vereador José Sandeney que intercedesse para colocar 

máquina na sua vicinal, onde aproximadamente dez famílias não foram atendidas devido ao forte 

inverno, pedindo que seja colocado um trator, dizendo não está preocupado se for candidato se 

irão votar em você nesse momento, pois haverá a hora certa de chegar na casa das pessoas, a 

preocupação agora é que a população consiga tirar a produção. Enfatizou que julho é mês de 

recesso, mas vereador não tem férias e estará sempre a disposição, esperando que nesse período 

possam alinhar as ideias para retornarem com novo gás e ânimo para que concluam este mandato 

e os que se reelegerem que permaneçam com as boas ideias para contribuir e ajudar o município, 

pois assim vê a política, e agradeceu. Após passou à Ordem do Dia, passando a apreciação em 

segundo turno do Projeto de Lei 280/2020 que “institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 

municipal de Placas – PDDMP, e dá outras providências”. Considerando já ter sido discutido em 

primeiro turno e não houve emendas, colocou o senhor presidente em votação o referido projeto 

de lei, o qual foi aprovado por unanimidade. Após, 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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