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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos três dias do mês de agosto 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 veto à emendas a 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 a Vereadora Edna Silva 

Santos-PT e os Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB, 

Marcione Rocha Ribeiro-MDB, Nelson Fetisch-PSC, 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. Apresentou a pauta da sessão. Pediu um minuto 

de silêncio em homenagem ao grande número de pessoas que morreram em nosso município em 

virtude dessa pandemia de coronavírus, assim como em nosso país e após foi feita a oração do Pai 

Nosso. Dando continuidade apresentou a pauta da sessão e realizou inscrição para uso da palavra 

na tribuna. Apresentou o senhor Edson, da RBA de Belém que está no município fazendo algumas 

filmagens, e concedeu a palavra na tribuna ao Vereador Vilmar Ferreira da Silva-Líder PSC. Este 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por tê-lo concedido com vida e 

saúde até o presente momento nesse momento de pandemia, pedindo a Deus que proteja a todos 

de nosso país e que dê sabedoria ao homem para fazer a vacina contra esse vírus, dizendo que só 

sabe da dor quem perde um parente ou um vizinho muito próximo. Disse que muitas pessoas 

estão levando na brincadeira, porém disse ser muito sério, pedindo as pessoas que se cuidem 

mais, pois Deus tem um propósito na vida de cada um, mas precisamos fazer a nossa parte. 

Referiu sobre a situação da vicinal Arrependido, onde reside, que se encontra em estado precário, 

cheia de buracos, a respeito do que já fez requerimento, que teve o apoio dos demais vereadores 

e a Prefeita respondeu que faria até o último dia do mês de julho, esperando que nesta semana a 

gestão inicie a recuperação daquela estrada para que os produtores possam retirar a produção. 

Lembrou que as enchentes no período de inverno levaram várias pontes, algumas os moradores 

construíram, mas há outras para serem construídas. Falou que assim como essa há várias outras 

vicinais que precisam de serviços, esperando que o mais breve possível possam ser atendidas 

garantindo assim acesso aos moradores. Falou que não só as vicinais, mas na cidade a situação 

não está boa, sendo necessário um caminhão pipa para molhar as ruas, pedindo que essa 

mensagem chegue até a prefeita para que possa tomar providências o mais rápido possível para 

dar assistência ao povo placaense. Referiu sobre veto à projeto de lei, ressaltando está-se em um 

momento de pandemia e esta Casa apresentou emendas que foram vetadas pela Prefeita 

Municipal, mas acredita que esta Casa está ao lado do povo, para ajudar, pois precisam ajudar a 

comunidade. Referiu sobre imagem do vereador José Sandeney em rede social, o que achou muito 

estranho, dizendo não ter conhecimento do vereador com essas situações, dizendo que nesta Casa 

tem vigias, pedindo a Mesa Diretora que registre um BO e chame os vigias para prestar 

esclarecimentos para que a situação seja apurada, pois denigre a imagem do vereador. Agradeceu 

as pessoas pela presença, desejando um bom dia a todos, pedindo as bênçãos de Deus, e 

agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes à primeira sessão do segundo semestre de 2020. Rendeu gratidão 

a Deus pela saúde para estar retornando a esta Casa para dar continuidade ao trabalho do 
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legislativo municipal. Falou que no período do recesso aproveitaram para continuar percorrendo o 

município, acompanhando as comunidades, conversando com o povo, o que tem feito desde o 

inicio do mandato e precisa dar continuidade a isso, continuar lutando, buscando melhorias para o 

povo dessa cidade, que sonha em um melhor lugar para se viver, para dá um futuro melhor para 

filhos e netos, e vereadores fazem parte desse processo, que é está em defesa da comunidade e 

tem feito isso na medida do possível, trabalhado para que ações de desenvolvimento, para que 

ações importantes aconteçam no município, dizendo que esta Casa tem sido importante para as 

conquistas deste município para o desenvolvimento da agricultura e das zonas urbana e rural, 

dando sua parcela de contribuição, dizendo que é preciso continuar nessa luta. Mencionou ter 

acompanhado vários trabalhos de recuperação de vilas, de estradas vicinais, lembrando que as 

máquinas no decorrer do mês de julho não pararam, o que é importante para o município, pois 

tem muitas vicinais que precisam ter acesso à cidade, que precisam ter um olhar especial da 

gestão municipal. Mencionou ter tido conquista em vicinal que representa de forma mais direta, 

tendo conseguido a liberação de uma ponte de bate estaca de vinte cinco metros, tendo estado no 

local acompanhando a Defesa Civil mediante enchente, fazendo o registro e os comunitários se 

quer acreditavam que iria acontecer, mas graças ao empenho da Prefeita está sendo iniciado o 

trabalho de construção da referida ponte. Mencionou ter estado no Lote Dez onde foi feito um 

excelente trabalho, mencionando está iniciando no município trabalho de recuperação de 

iluminação pública na cidade, havendo muitas ruas que precisam desse serviço, ruas que no 

inverno ficaram em situação complicada. Falou que se aproxima de um processo democrático que 

são as eleições municipais e é preciso ser sábio para saber se portar diante desse processo, para 

continuar seguindo com o mandato, continuar seguindo com responsabilidade e legislando em 

prol da comunidade para que não deixem que os interesses ou a vontade política atrapalhe o 

desempenho ou trabalho desta Casa, pois representam o povo até o final deste ano e precisam 

está focado em continuar fazendo o trabalho que cada um vem desenvolvendo, discutindo, 

levando a demanda da comunidade, trazendo ao Executivo, esperando que esta Casa não venha 

se confrontar de forma política, porque a perca será para a comunidade, porque uma vez que 

forem discutir sobre os interesses individuais o coletivo ficará de lado e a comunidade pagará o 

preço. Falou que é preciso manter o foco, devendo saber viver esse processo democrático, 

respeitando a todos, a opinião e a escolha que cada um tem que seguir nesse processo, dizendo 

que gosta de conversar com todos, seja de qual partido for, pois precisam manter o diálogo, 

considerando que cada um tem um projeto para o município e não se sabe quem estará no 

comando do município ou quem estará no legislativo municipal, podendo futuramente precisar 

desse cidadão que irá representá-lo, precisando respeitar a cada um que tem a boa vontade de 

colocar seu nome e contribuir com o município de Placas em um processo democrático que é a 

escolha do nosso povo para 2020, precisando estarem alinhados e ombriados porque quando se 

busca o bem comum de uma sociedade é preciso deixar brigas partidárias de lado, mas lutar no 

dia  a dia e buscar a melhoria da comunidade, buscar junto com a comunidade a melhoria de 

estradas para que dessa forma as coisas aconteçam, talvez não da forma como gostaria, não de 

forma acelerada, mas a curto prazo as coisas estão acontecendo. Desejou a todos excelente 

retorno ao trabalho, pedindo a Deus que possa guiar cada um. Agradeceu a Deus por estarem 

passando por essa pandemia e esta Casa não ter parado em nenhum momento, acreditando que 

ninguém nesta Casa testou positivo ainda, havendo a proteção de Deus sobre este lugar e pessoas 

com relação ao COVID para que possa dar continuidade aos trabalhos. Falou que tem andado 
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bastante, as vezes com pessoas no carro que posteriormente sabe que testou positivo, pois não 

pode parar, e até o presente momento está firme e forte, com gás e vontade de seguir em frente, 

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

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, agradecendo-as. Referiu sobre postagens feitas 

pela gestão municipal contendo erros de digitação, o que pode parecer simples, porém disse não 

ser, devendo a assessoria de comunicação da Prefeitura ter responsabilidade com o que publica, 

destacando situação publicada em um grupo de rede social informando que a secretaria de 

Assistência Social, a qual tem convênio com produtores rurais, fez uma compra de duas mil 

toneladas de produtos para distribuir às pessoas carentes, calculando e informando que para 

transportar essa quantidade de produtos seriam necessários cento e trinta e três caminhão truck, 

que cada um suporta quinze toneladas, dizendo que na verdade trata-se de duas toneladas, que é 

meia carga de uma caminhonete F4000. Falou que algumas postagens podem até ser inocentes, 

mas a maioria é de propósito para enganar as pessoas do município de Placas, considerando haver 

várias postagens mentirosas, envergonhando os componentes do legislativo que se obrigam a 

fiscalizar e mostrar onde está o erro. Disse ser desumano mentir para a população que mora na 

zona rural, mencionando ter sido postado pela Prefeita Municipal em seu facebook sobre a 

conclusão da recuperação da vicinal sessenta, dizendo ser mentira da Prefeita e de quem fez a 

postagem, não admitindo tal situação, pois foi quem requereu serviços para a vicinal e quer 

fiscalizar para que seja atendido todos os moradores de uma forma geral, não aceitando mentiras 

da prefeita ou da assessoria de comunicação quanto a conclusão da vicinal, ressaltando que a 

vicinal sessenta pode passar de cento e cinquenta quilômetros de estrada, porque liga a vicinal 

240, a Vicinal Alagado, Água Fria, Água Boa e se estende até o Gauchão e Sombra Santa, citando 

que mediante a postagem esteve no local filmando e batendo pontos em GPS, garantindo que não 

tinha mais de vinte cinco quilômetros de estrada feita de patrol, faltando colocar piçarra nas 

ladeiras e bueiros no baixão, conforme requerido, e postou nos grupos nos quais a prefeita e a 

assessoria de comunicação havia postado a mentira para que os moradores de outras vicinais que 

não conhecem a vicinal sessenta não diga que a Prefeita está trabalhando, que concluiu uma 

vicinal de cento e cinquenta quilômetros em poucos dias, sugerindo a quem tiver dúvida que vá a 

vicinal verificar se tem máquina trabalhando, informando está na vicinal uma máquina quebrada, 

situação que acontece, precisando de manutenção e parar com negocio de fazer nota em oficina 

de autopeças e dizer que colocou peças em máquinas, questionando se os vereadores não tem 

conhecimento dessa situação, afirmando ter conhecimento dos desvios de dinheiro, afirmando 

não ser pouco o dinheiro desviado com aluguel de máquinas, destacando haver um trator alugado 

de alguém próximo a Prefeita, segundo lhe foi repassado, o que não pode afirmar, mas que 

precisa ser investigado, pois segundo informações essa máquina pertence ao Guilherme, assessor 

de gabinete da Prefeita, devendo investigar e mostrar para a população quem são os laranjas que 

estão pegando dinheiro da Prefeitura com máquinas alugadas e com peças, enquanto máquinas 

estão sucateadas na garagem da prefeitura para desviar dinheiro e os moradores de vicinais 

lamentam por falta de estradas, destacando a situação dos moradores do Bacabal que segundo 

informações estão vindo para a cidade. Lembrou ter acompanhado esses mesmos moradores há 

cerca de trinta dias para conversar com o Secretário de infraestrutura, Roberto Silva e o 

Guilherme, tendo cobrado que a Prefeita fosse a vicinal conversar com os moradores, caso 

contrário viriam para a cidade, se necessário acampar na Prefeitura, pois não tem condições de se 

locomover na vicinal, dizendo ser um direito desses moradores, tendo a prefeita apenas mandado 
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um portador pedindo mais dez dias de prazo para que as máquinas fossem para a vicinal e 

passado esse prazo as máquinas não chegaram ao local, dizendo que dessa forma tem várias no 

município e quando chega ao ponto de moradores falarem em fazer acampamento na porta da 

Prefeitura é situação desumana, de falta de respeito da gestora do município com a população 

que mora nas vicinais. Falou que quando se trata de erro de digitação a situação é séria, pois um 

simples zero faz grande diferença, pois numa postagem de cinquenta mil, se acrescenta um zero 

vira quinhentos mil, de modo que quem trabalha nas áreas de contabilidade, de publicação, de 

assessoria de comunicação ou a própria Prefeita precisa ficar atenta aos detalhes do que está 

postando. Referiu sobre o projeto do REFIS 2020 enviado pela Prefeita a esta Casa, o qual 

considerou abusivo, considerando o percentual de multas para parcelas em atraso, mais juros e 

correção, situação que se transforma em uma bola de neve, assombrando para que as pessoas 

paguem em dia, pois quer o dinheiro para fazer o trabalho político dela, dizendo não ter dúvida 

quanto a isso, dizendo ainda ter muitas fontes de desvio de dinheiro, conforme tem denunciado e 

continuará denunciando. Mencionou ter sido colocado como emenda ao projeto do REFIS para 

que fosse anistiado a cobrança neste ano de 2020, em virtude da pandemia e a Prefeita Municipal 

optou por vetar, mas devido a erro de digitação ao invés de vetar o projeto de lei nº  285/2020, 

vetou o projeto de lei 284 que trata da LDO, questionando como fica o município com veto à LDO, 

questionando a responsabilidade de quem está digitando esses documentos ao lado da Prefeita, 

cabendo muitas explicações da Senhora Prefeita, o que acredita não dará, ratificando que esses 

erros são graves, que podem até passar desapercebidos se não ficarem atentos, destacando 

locação no mês de abril de caminhão pipa, período mais chuvoso na região, cujo objetivo para 

transporte de máquinas e carro de passeio locado para transporte de máquinas, dizendo ser claro 

o desvio de dinheiro público, tendo documento que prova tal situação, discordando do Vereador 

Marcione quando fala que não podemos ter confronto devido ao momento político, dizendo que 

nem no momento político admite que se passe a mão no dinheiro público, sendo responsabilidade 

dos vereadores confrontar no começo de governo, como fez em 2017, 2018, 2019 e em 2020 

continua falando das fraudes existentes no município de Placas, se entristecendo, pois cada um faz 

o seu discurso da forma que quer, mas há quem na tribuna fala muito no nome de Deus, 

concordando que fale, enfatizando acreditar em Deus, porém disse que de nada vale pregar o 

nome de Deus e apoiar roubo, corrupção, o que lhe dói o coração, dizendo ser humano, citando 

que no mesmo dia que acompanhou situação de desvio de dinheiro, viu um pai com o filho doente 

andando de casa em casa pedindo para comprar um vidro de remédio e não conseguia, de modo 

que quando se fala em Deus, que sejamos justos consigo mesmo, com Deus e com a população de 

Placas, pois quem presa pelo nome de Deus não pode apoiar corrupção neste município, sendo o 

que mais existe, manifestando sua indignação por ver um pai de família como já citado e uma 

“meia dúzia de vagabundos e ladrões desviando o dinheiro do município de Placas”, dizendo que 

continuará trabalhando, pedindo aos que serão candidatos que sejam justos com o cidadão do 

município, pois quem apoia a corrupção está sendo corrupto também, e agradeceu. Adiante foi a 

tribuno o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando agradeceu a Deus por mais um dia 

de trabalho, por uma semana abençoada, um mês de julho muito proveitoso, de muito trabalho, 

de conquistas e perdas também. Registrou o falecimento de sua mãe no último domingo aos 

oitenta e três anos de idade, pioneira da cidade de Placas, em virtude de alzheimer, dizendo que a 

vida segue, as batalhas, as conquistas, as derrotas estão por aí e que o bom vencedor é o que  cai, 

mas levanta, sacode a poeira e segue em frente e assim é o vereador no município de Placas. 
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Falou que o mês de julho foi de muito trabalho nas vicinais Sessenta, Panorama, Pulu, Ângelo, 

Arrependido, 240, 235 e para alguns teve algumas conquistas via governo municipal, ressaltando 

ser o vereador uma ponte entre este e a população do município. Mencionou ter conseguido 

colocar máquina na vicinal Panorama depois de doze anos que máquina não entrava naquela 

localidade, conseguindo noventa horas de trator na varação entre Panorama e Planalto região a 

partir do Senhor Epaminondas, tendo sido realizado um trabalho juntamente com a Secretaria de 

Infraestrutura, através da Prefeitura Municipal. Disse que o trabalho com trator foi concluído, 

parabenizando a comunidade pela conquista, mencionando que em conversa com o Poder 

Executivo conseguiu mais vinte horas e foi feito uma ladeira grande nessa vicinal, devendo brigar 

para que nos próximos três meses entre máquina para empiçarrar para que o trabalho feito em 

cento e dez horas de trator não seja perdido. Disse que mesmo não muito bom de saúde esteve 

acompanhando esse serviço. Mencionou ter estado na vicinal Sessenta, concordando com o 

Vereador Nelson quando diz que não está completa, mencionando que o Alagado tem uns dez 

quilômetros feitos, ressaltando que máquinas quebraram, mas estão sendo consertadas para 

retomar os serviços. Enfatizou que tiveram conquistas e estará acompanhando, considerando que 

nenhuma vicinal tem porteira fechada e os serviços chegaram a cerca de vinte sete quilômetros, 

tendo sido reformadas quatro pontes e uma construída com total apoio da comunidade, ficando 

muito satisfeito por está contribuindo. Informou que no máximo nesta terça-feira a carregadeira 

deve retornar a vicinal, cobrando para que tenha resultado, parabenizando a população pelo 

serviço que está sendo realizado. Registrou ter participado de reunião na vicinal Ângelo firmando 

compromisso para os meses de agosto e setembro de parceria com a comunidade e Clicfácil para 

colocação de antena de internet, a qual está sendo instalada na comunidade dos chacareiros, 

sendo uma conquista sua quanto vereador e da comunidade, agradecendo a Deus. Falou que o 

trabalho continua neste ano de 2020, ressaltando ser pré-candidato a vereador para as próximas 

eleições municipais no dia quinze de novembro. Agradeceu a todos que tem contribuído no 

decorrer deste mandato, dizendo não ser fácil se colocar a disposição na vida pública, quando de 

fato saberá quem é, pois tudo que você fez no passado vem à tona, quer sejam coisas boas ou 

ruins. Comunicou haver sido reiniciado o campo de futebol, a Escola Almir Gabriel está sendo 

reformada, a Tancredo Neves está quase pronta e o estádio deve ficar pronto em breve. 

Referindo-se à última fala do Vereador Vilmar disse está correto em registrar BO, devendo colocar 

as coisas para andar, porque registrando o Boletim de Ocorrência outras situações ocorridas 

anteriormente virão à tona, situações que precisam ser esclarecidas. Disse que não irá se defender 

atacando nenhum colega, mas continuará fazendo seu trabalho, ressaltando que a vida pública 

funciona dessa forma, que jamais irá atirar pedra em árvore que não está dando fruto, 

agradecendo a população de modo geral, dizendo que continuará fazendo seu trabalho com 

simplicidade e humildade e seguir em frente e o que tiver que ser será, agradecendo o espaço, 

mencionando que saindo desta Casa irá passar nas vicinais do Ângelo e Macanã, correndo atrás e 

levando benefícios para a população quando pode. Desejou um excelente dia a todos, e 

agradeceu. Adiante foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos quando cumprimentou a Mesa 

Diretora, Vereadores e populares presentes, desejando boas vindas. Lembrou que em seis de 

agosto completa dois anos que está nesta Casa de Leis, lembrando ter falado no seu primeiro dia e 

repetindo que o dever do poder legislativo, eleito pelo povo e tem por obrigação e como função 

que se torne uma sociedade mais justa, pois é para isso que podem legislar e devem está nesta 

Casa para que façam da nossa casa, do nosso município, que as pessoas tenham mais justiça 
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social, agrícola, questão de estradas vicinais, educação, a transparência, sendo este o debate de 

2020, mencionando palavras do Vereador José Sandeney quando se colocou como pré-candidato, 

ressaltando também ser pré-candidata ao cargo de vereadora e por onde passar no município 

estará falando da transparência e da justiça, porque o que nosso município tem passado até hoje 

está muito distante da justiça, destacando o fato de que moradores de vicinais estão fazendo 

“vaquinha” para fazer as suas estradas vicinais, de modo que se pergunta que justiça nós temos no 

município, que poder executivo e que poder legislativo tem para o trabalhador rural que carrega 

esse município nos ombros, considerando que setenta por cento do município é agrícola e quem 

faz a ponte e a estrada é o trabalhador rural e ainda vem solicitar do vereador. Enfatizou ter 

requerimento para a vicinal do Ângelo e para o travessão Santa Rosa que não foram atendidos 

porque não é da base do governo, porque se no dia em que a Prefeita saiu de sua casa duas horas 

da manhã, se tivesse aceitado a sua proposta poderia considerar garantido uma vaga nesta Casa, 

mas tem sua consciência política e ética e acima de tudo tem seus princípios morais. Falou que 

quando vê a situação do vereador Werles que juntamente com os moradores da vicinal 240 norte 

fizeram a estrada vicinal e produtor de soja na Vicinal Santa Rosa que possui propriedade com 

duzentos hectares, acreditando que uma pessoa dessa  contribui com a economia do município e 

se quis tirar a sua produção da vicinal teve que fazer mais de doze quilômetros de estrada e 

comprado mais de dois mil metros de cabo de aço para segurar a ponte que estava para cair, 

questionando o que seria mais cômodo a Prefeita negociar com esse produtor, fazer a estrada 

para que tirasse sua produção, mesmo que depois retornasse para fazer o restante, devendo 

dialogar, fazer parceria, mas um Executivo que não recebe um vereador porque não é de sua base 

não é digno do cargo que ocupa, mencionando ter sido secretária de educação neste município e 

nunca deixou de receber um vereador porque não era da base, ressaltando a presença do ex-

vereador Vilmar Ruschel que recebeu várias vezes para tratar sobre educação. Disse que vem para 

fazer esse debate, provocar a transparência e a justiça no município. Dirigindo-se ao Vereador José 

Sandeney falou que não estava nesta Casa em 2017, enfatizando não ter nada contra a pessoa do 

vereador, tendo inclusive trabalhado juntos, porém disse que recebe muita provocação com 

relação ao que foi colocado pelo vereador Vilmar Ferreira, nos grupos, quando questionam se não 

há vereadores, se não são fiscais, por que não tomam conta de um patrimônio público, 

comungando da mesma ideia de que seja feito essa investigação, dizendo que o vereador lhe 

deixou curiosa porque em 2017 se houve muitas coisas nesta casa, é preciso investigar, pois são 

fiscais, na época não estava aqui, mas é cidadã do município, de modo que se existe essa dúvida 

que possam adentrar e trabalhar essa situação. Disse que pela imagem vista, não lhe dá o direito 

de falar nada a respeito do vereador (José Sandeney), mas uma vez que a sociedade vem 

reclamando para os vereadores a respeito do que está acontecendo com o patrimônio público é 

preciso dá uma resposta, devendo sentar para conversar e discutir sobre o que está acontecendo 

ou o que realmente aconteceu. Agradeceu a todos pela presença, dizendo ser um momento de 

discussão, de prestação de contas do período do recesso quando todos estavam trabalhando, e 

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

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou está se iniciando o último semestre 

dessa legislatura, dizendo ser muito grato a Deus, quem sempre coloca em primeiro lugar nas suas 

lutas diárias, pois é quem concede a saúde para que possam está presente nesta Casa e que dá 

forças para está batalhando no dia a dia. Disse que não pode deixar de falar dos trabalhos, das 

conquistas, daquilo que tem buscado para o município. Enfatizou que setenta e cinco por cento do 
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município é agrícola e tem batalhando nessa área, o que nem sempre é divulgado, mencionando 

que o município recebeu cinco patrulhas agrícolas que era para fazer esse trabalho para o 

pequeno agricultor, podendo falar das conquistas porque três dessas patrulhas foram destinadas 

ao município através de um grupo que apoiou, sendo os Deputados Chapadinha, Hilton Aguiar e 

Wlad e buscou para que o município recebesse esse benefício, ressaltando que na época era 

Solidariedade, juntamente com s vereador Nelson e o vice-prefeito Beto Dantas e tiveram muitas 

conquistas, o que nem sempre é divulgado, como praça ao lado da escola Almirzinho, Emenda do 

Deputado Chapadinha, ainda da época do governo Leonir, mas até hoje não vê nada a respeito de 

sua conclusão e inauguração, como aconteceu com as outras obras, isso porque é ligada a outro 

grupo político, dizendo que não deve interessar o partido, pois são servidores do povo, são 

vereadores e prefeito do município, de modo que tudo que vier de bom beneficiará a população e 

dará melhor qualidade de vida a todos. Referente as patrulhas agrícolas falou que não 

beneficiaram os pequenos agricultores, mencionando ter ficado parada por mais de mês em uma 

única residência quando havia vários agricultores precisando de serviços. Disse ficar triste, pois 

quando fala que setenta e cinco por cento do município é agrícola, fala que necessita de maior 

assistência nessa área onde se produz grande parte do que se colhe no município, esperando que 

esses recursos possam ser investidos de forma a beneficiar a todos. Mencionou que mesmo 

depois de ter perdido a eleição estiveram reunidos em Santarém com o Deputado Chapadinha e 

mesmo tendo perdido colocou quinhentos mil reais de custeio para a área da saúde, acreditando 

nunca ter sido divulgado porque é de outro grupo político. Falou que os benefícios que vem para o 

município devem ser utilizados de forma correta e divulgados. Mencionou haver requerido a 

reforma do pátio do hospital municipal, tendo brigado, assim como o vereador Vilmar, a respeito, 

não obtendo resposta durante dois anos, tendo sido realizado a obra na frente do hospital (piso) 

depois de muitas cobranças na tribuna desta Casa, não tendo sido feito um serviço com a 

qualidade que merecia, lembrando que além desses quinhentos mil já havia entrado para a saúde 

mais trezentos mil reais e equipamentos através do Deputado Wlad, os quais espera que possam 

ser utilizados de forma correta. Informou que mesmo depois de perder o Deputado Chapadinha 

colocou emenda de quinhentos mil para custeio da saúde. Ressaltou compor a comissão de 

acompanhamento de investimentos no período de pandemia COVID-19, tendo sido oficiado a 

Prefeita Municipal para que fosse marcado reunião e por mais de quarenta dias a comissão não 

obteve resposta, tendo, após muitas cobranças, sido enviado ofício respondendo e a comissão 

reuniu com o Secretário de Saúde para fazer esse acompanhamento dos gastos no período da 

COVID, dizendo que nosso município não é diferente dos demais, onde a população foi atingida 

por esse vírus. Referiu sobre iluminação pública, a respeito do que foi realizada audiência pública, 

estiveram reunidos em Altamira cobrando a respeito, assim como a respeito do Programa Luz para 

Todos, tendo em vista que vários moradores do município não foram atendidos pelo programa, 

assim como a iluminação pública que o consumidor paga mensalmente e não é beneficiado. Falou 

que posteriormente surgiu proposta do executivo, realizou-se audiência pública para informar 

sobre o projeto que tinha por objetivo fazer a iluminação de toda o município em led e em virtude 

disso não estava sendo feito a manutenção das luminárias na cidade, porém recentemente foram 

informados que nenhuma empresa se interessou em concorrer, mediante o processo licitatório, 

mesmo o representante de uma empresa que participou da audiência ter dado todas as garantias 

de que participaria da licitação e hoje a administração municipal está trocando lâmpadas na 

cidade, questionando por que o governo municipal não vem fazendo essa manutenção todos os 
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anos, considerando que os moradores pagaram por uma iluminação que não existiu. Falou que 

neste mandato sempre cobrou a respeito, surgindo as perseguições políticas porque faz parte de 

outro contexto político, que o prefeito pode ter suas preferencias, mas cada um tem sua forma de 

avaliar e de trabalhar e quem o elegeu foi o povo e para este continuará trabalhando enquanto 

exercer esse mandato  e quem tem o direito de cobrar, agradecendo a toda a população do 

município pelo cargo de confiança nesses quatro anos e falou que se Deus quiser continuará 

trabalhando por mais tempo. Referiu sobre cobranças em prol não só de uma vicinal, mas de 

todas, mencionando que em quatro anos fez quatro requerimentos requerendo serviços para a 

vicinal 240 norte, vicinal onde um único projeto tem aproximadamente um milhão de pés de 

cacau, sendo o nosso município o terceiro maior produtor no estado do Pará e essa propriedade é 

uma das grandes produtoras, ficando triste quando o Executivo deixa de fazer o serviço porque o 

vereador tem residência e tem familiares na localidade, pedindo que se quer perseguir que persiga 

ao vereador, não aos moradores da localidade. Falou ter levado o secretário na vicinal por três 

vezes, máquinas foram colocadas, mas sempre próximo ao período de inverno e o serviço nunca 

foi concluído e diante da situação os moradores decidiram reunir e fazer particular, colocando-se a 

disposição, como morador, para contribuir para que a vicinal fosse patrolada e os moradores 

mandaram fazer o serviço pagando trezentos e cinquenta reais a hora, citando que alguns 

moradores foram conversar com pessoas do governo, as quais disseram que não dariam um único 

litro de óleo porque envolvia questões políticas, registrando sua indignação diante de toda a 

situação. Enfatizou que os moradores pagaram e a vicinal foi patrolada sem nenhum centavo do 

Poder Executivo Municipal o qual é responsável por fazer esse trabalho. Falou que nunca foi e não 

será diante de toda a situação que vem acontecendo no município, podendo errar, mas 

procurando acertar, buscando fazer aquilo que é papel do vereador, legislar, fiscalizar e sempre 

buscar melhorias para o povo. Agradeceu a população presente, convidando para que continuem 

participando das reuniões da Câmara, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. 

Agradeceu a Deus pelo recesso, retornando todos com saúde para dar continuidade aos trabalhos. 

Enfatizou que nesse período todos vereadores estiveram bastante ocupados visitando as vicinais, 

dialogando com o povo, ouvindo a demanda da comunidade e apresentando para os secretários e 

a Prefeita Municipal para que os problemas sejam resolvidos. Fez das palavras do vereador 

Sandeney as suas, no que se refere a vicinal sessenta, dizendo que assim como este, também 

esteve acompanhando os trabalhos nessa vicinal, trazendo a demanda para facilitar o trabalho, 

onde foi recuperado cinco pontes com o apoio da comunidade, dizendo que quando a 

comunidade contribui as coisas acontecem mais facilmente, como as pontes que foram 

recuperadas naquela vicinal. A respeito de matéria publicada de que a vicinal estava concluída 

falou que assim que tomou conhecimento foi juntamente com o vereador José Sandeney procurar 

saber o equívoco da matéria, esclarecendo que no espigão da sessenta foi feito o trabalho de 

patrolamento, tendo sido essa a razão da publicação da Prefeita, a qual inclusive gravou um vídeo 

justificando. A respeito das ramificações dessa vicinal informou que máquina entrou no Alagado e 

deu problema, mas sendo acompanhado o conserto e todas as ramificações serão feitas, a 

respeito do que tem dialogado com o povo, explicado e observado que a população daquela 

vicinal está contente, ressaltando que tem cobrado para que seja colocado piçarra nos pontos 

mais críticos. Informou a respeito da vicinal Pajoba, onde acompanhou os trabalhos e tem certeza 

que se não colocar piçarra nas ladeiras, no período do inverno o povo não terá estrada, o que se 
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faz necessário e o secretário e a Prefeita tem se comprometido para em breve piçarrar aquela 

vicinal. Parabenizou o vereador Evaldo que muito tem lutado pela região do Novo Paraíso, dizendo 

tomar conhecimento do bom trabalho que está sendo feito na região, onde foi feito a iluminação 

Pública, serviço que começou pelas vilas e agora está sendo feito na cidade, o que sempre foi 

motivo de cobranças por parte de vereadores, pois com a cidade mais iluminada terão mais 

segurança. Registrou ter estado com o secretário de infraestrutura o qual informou que nos 

próximos dias será realizada limpeza na cidade. Informou que trator de esteira estava fazendo 

serviço na vicinal Cinquenta e sete quebrou deixando a população preocupada tendo em vista que 

ficou um serviço pendente, cobrando para que o trator retorne e conclua o trecho de 

aproximadamente nove quilômetros, tendo a prefeita se comprometido de no máximo em dez 

dias enviar a máquina para concluir o serviço e como representante do povo tem cobrado para 

que o serviço chegue a comunidade e continuará fazendo até o último dia de mandato e próximo 

se assim a população o apoiar. Informou que esteve dialogando com o responsável pelas obras das 

pontes, destacando situação de ponte na vicinal cinquenta e oito, tendo este informando que 

estará retornando em breve para dar continuidade a essa obra. Parabenizou o vereador Denilson 

pela passagem de aniversário no último dia primeiro, apresentando felicitações. Desejou um bom 

dia a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Manifestou gratidão a Deus pela saúde. Registrou 

ter andado bastante no município e conversado com a população, registrando a presença do 

pastor Wilson, o qual tem acompanhado na vicinal 235 norte em vários trabalhos na localidade, 

registrando haver mudado o nome da Vila Seca para Nova Esperança, onde já foi ligado a energia e 

está se trabalhando para colocar água naquela comunidade. Registrou ter estado nas vicinais Pulu, 

Panorama, São Paulo, Alagado, Sessenta, 240 sul, 235 sul, fazendo o papel de vereador, andando 

no município, ouvindo as pessoas, resolvendo alguns problemas que estão ao seu alcance, 

procurando o Executivo para resolver outros e assim continuará trabalhando, com o pé no chão, 

cobrando de quem é necessário. Mencionou ter conversado na semana anterior com o senhor 

Bressan a respeito de energia elétrica no município, fazendo cobranças, porque é preciso retomar 

o atendimento a população. Falou que também esteve conversando com Marlon tentando 

resolver situação a respeito de internet, fazendo o papel de vereador. Parabenizou a prefeita 

Municipal pela Comunidade Novo Paraíso e o Vereador Evaldo pelo aniversário no final de 

semana. Informou haver completado cinquenta e quatro anos no último dia primeiro, sendo trinta 

e dois anos de Placas trabalhando em prol da população, enfatizando que sempre será assim, 

muitos reconhecerão, muitos irão reclamar, tendo em vista não ter condições de manter a todos, 

mas o que está ao seu alcance tem feito, ajudado a população e assim continuará. Lembrou que a 

eleição foi adiada para o dia quinze de novembro e nesta casa apenas o senhor Gilberto Matias 

não será candidato a vereador, mas os demais serão candidatos à reeleição, estando à disposição 

da população para trabalhar pelo município, ressaltando que no próximo pleito serão treze vagas 

nesse legislativo e se for da vontade de Deus que continue nesta Casa irão trabalhar 

harmoniosamente em prol do desenvolvimento de Placas, enfatizando ser um trabalho árduo e 

que muitos buscam, sendo, no entanto, somente treze vagas, precisando contar com Deus e com 

a confiança da população do município para que juntos possam fazer um trabalho e ser 

reconhecido, mencionando está exercendo o quarto mandato e estará pleiteando o quinto, 

dizendo do belo trabalho que tem sido feito por todos os vereadores, parabenizando-os. Disse que 

será muito difícil, pois tem muita gente boa para ser candidata nessa eleição, colocando-se a 
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disposição para ajudar a quem precisar. Informou que no período da tarde deverá ir para vicinal, 

devendo a semana seguir dessa forma. Falou que não quer fazer crítica a ninguém, que cada um 

terá que prestar contas de seu trabalho, de seu mandato, assim como a prefeita terá que prestar 

contas de seu mandato perante a sociedade, como os demais fizeram, agradecendo-a, pois 

sempre que procura tem ajudado, não tendo visto outro prefeito ajudar a região da 

Santarém/Cuiabá como a atual prefeita, sendo o que chega ao seu conhecimento, tendo em vista 

que pouco tem estado naquela região. Registou sentimentos as muitas famílias enlutadas no mês 

de julho, do Arnaldo, Viturino, Sandeney, Jeferson, Zé Queiroz e várias outras, algumas por morte 

natural, outras por problemas de saúde e outros por COVID-19, esperando que todos vençamos 

esse problema, se apeguemos a Deus, possamos sair com saúde e sejamos vitoriosos no 

município, e agradeceu a oportunidade. A seguir passou o senhor presidente, Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues, a presidência ao Vice-presidente e fez uso da tribuna, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela vida e saúde nesse momento que há 

tantas doenças, mas sempre pedindo proteção para que possa desenvolver os trabalhos, tanto no 

legislativo como na propriedade, que cuida juntamente com suas filhas. Compartilhou do 

pronunciamento do Vereador Werles quando falou a respeito da iluminação pública, considerando 

que várias vezes esta Casa foi enganada pelo Poder Executivo, mas a maior enganação foi a 

respeito desse assunto, quando a Prefeita Municipal trouxe uma empresa com um projeto de mais 

de doze milhões de reais, a respeito do que questionou juntamente com outros vereadores, para 

iluminar a cidade e vilas e todos os anos aumentar dois a três por cento de postes com iluminação 

na cidade, mas como a iluminação gira em torno de vinte a vinte cinco mil mensal viram uma 

bondade grande demais, com o que não concordaram, vindo então a segunda proposta, audiência 

pública foi realizada e a prefeita municipal conseguiu enganar a população do município que 

achou a proposta maravilhosa, encaminhou projeto para a Câmara, que aprovou e a lei foi 

sancionada e até hoje se vê uma cidade totalmente as escuras e, faltando pouco mais de noventa 

dias para as eleições começou a trocar as lâmpadas, o que considera ser uma coisa vergonhosa. 

Falou que o vereador José Sandeney colocou das mesmas lâmpadas que estão sendo colocadas na 

cidade na Vila Macanã e em aproximadamente trinta dias várias delas já estão queimadas, dizendo 

que está fazendo uma iluminação para a eleição e irá passar mais quatro anos com a cidade no 

escuro novamente. Falou que as lâmpadas que constavam do projeto, segundo o que foi dito, nem 

uma bala de rifle 22(vinte dois) quebrava, de modo que a cidade ficaria muito linda, dizendo ser 

mais uma das mentiras que faz com que seja oposição a essa gestão. Falou que o que se vê nas 

redes sociais são mentiras deslavadas como matéria vista na semana anterior intitulada “mais 

pimenta pra nossa gente”, dizendo ser o governo que passou três anos sem abrir uma vicinal para 

dar acesso aos pimenteiros na região da BR 163, que nunca investiu um centavo para ajudar os 

produtores a melhorar a genética das mudas de pimenta para ter mais durabilidade e mais 

produção, que deixou de dar assistência ao carro da EMATER para levantar projeto, tendo em 

2017 reunido vereadores para consertar o carro para que não perdesse quase três milhões de 

reais porque a Prefeita não queria consertar para ajudar aquele povo, e publica matéria com esse 

título, dizendo ser uma situação vergonhosa, de um governo que colocou para ser licitado dois 

milhões e meio para o esporte, tendo inclusive sido licitado, mais de trinta e três milhões para 

compra de vestuários e outros para o hospital municipal e para a área da agricultura o recurso não 

passa de seiscentos mil reais, um governo que no ano passado gastou mais de um milhão de reais 

em festas, não tendo sido feita mais de oito vicinais no ano todo e a Secretaria de Infraestrutura 
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gastou mais de quinhentos mil litros de óleo, deixando quase toda a comunidade intrafegável 

nesse inverno, e para azar dos moradores das vicinais e bem da prefeita veio essa pandemia do 

coronavírus, pois se não tivesse ocorrido não teria tido aulas no inverno, pois em nenhuma vicinal 

passava carro e com a pandemia parou tudo. Referiu sobre a lei do REFIS, ressaltando que Placas 

tem o IPTU mais caro, sendo impagável, e considerando a situação vivida por todos, com o 

comercio demitindo parte de seus funcionários, a Câmara resolveu isentar 2020 da cobrança de 

IPTU na cidade de Placas, tendo sido apresentado emenda e aprovada. Falou que o governo, 

tentando denegrir a imagem da câmara vetou o projeto para que o imposto seja cobrado, mas 

mandou o veto utilizando a numeração do projeto de lei da LDO, projeto este que não sofreu 

alterações por esta Casa, pensando que os vereadores são ingênuos ou querendo dizer que são 

idiotas, porque não é possível que a assessoria jurídica não entenda de números para mandar as 

coisas corretas para esta Casa. Falou que em vésperas de campanha política, a prefeita colocou na 

Vila Novo Paraíso iluminação pública e levou cestas básicas e colchoes, dizendo que até morador 

do município de Mojuí recebeu essas cestas, ressaltando não ser contrário a distribuição de cestas, 

porém sugeriu que vejam no portal da transparência quanto foi gasto pela secretaria de 

Assistência Social no ano de 2017 e quantas famílias receberam cestas para verem que é um 

número pequeno, que vejam também nos anos de 2018 e 2019 que os números são baixos, mas 

em 2020 os valores gastos nessa mesma finalidade ultrapassa trezentos por cento a mais que os 

três anos anteriores. Disse não está falando que essas famílias não precisam, porém questiona, 

porque essas famílias já eram carentes nos anos anteriores e viviam na Câmara e Prefeitura 

pedindo cestas básica, citando que em sua vicinal um senhor foi embora e deixou a mulher com 

nove filhos e veio a procura de cesta básica para essa família e foi informado que já havia sido 

cadastradas cinquenta famílias e não poderia cadastrar outras porque não tinha recurso para isso 

e neste ano já são mais de trezentas famílias. Mencionou que o Comercial Casa Rosa, da Andreia 

Oliveira vende gêneros alimentícios e tem um contrato com a prefeitura de cento e noventa e três 

colchões e mais de cem dormitórios, totalizando cerca de cento e setenta mil reais, informações 

que podem ser investigadas pela imprensa, presente à sessão, para vê que não fala só porque se 

aproximado o período eleitoral, dizendo que gosta da Senhora Raquel Possimoser, como pessoa, 

mas não concorda que diante de tanta falcatrua o pessoal abaixe a cabeça e diga que está 

roubando, mas está fazendo, dizendo que não se põe pessoas na prefeitura e câmara para roubar, 

mas para fazer, pois o eleitor vota confiando que o atual será melhor que o anterior. Disse que na 

gestão anterior falava-se que o governo do Leonir era o mais corrupto que tinha, que os 

secretários estavam todos enricando, dizendo que o governo atual é muito pior, que se levantar o 

patrimônio atual da Prefeita que anteriormente a condição era pouca e hoje é absurdo, falando 

com propriedade, ressaltando ter falado em grupo, quando alguém falou que vereador enricou as 

custas da prefeitura, pedindo que provasse, lembrando ter batido na tribuna desta casa os quatro 

anos no prefeito Leonir e se provassem que pegou dinheiro que renunciaria ao mandato, assim 

como também renunciará ao mandato atual e a qualquer candidatura se provarem que pediu 

dinheiro a prefeita, com provas verídicas, enfatizando que esse governo é especialista em fake 

News. Disse que gostaria que a justiça pedisse a quebra de sigilo telefônico e bancário de todos os 

candidatos, pois o eleitor saberia se estavam falando a verdade ou apenas querendo aparecer, 

colocando sua conta a disposição da justiça para que quebre o seu sigilo, que levante seu 

patrimônio quando assumiu a vaga de vereador, seu rebanho bovino e sua plantação de cacau, a 

casa, os lotes e valores em conta bancária. Disse que a única vez que esse governo quis lhe dá um 
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golpe foi quando sofreu acidente e se quebrou todo, dizendo que pelo gosto da Prefeita teria 

morrido, pois havia lhe vendido um carro e uma empresa metida em falcatruas depositou o 

dinheiro na sua conta, devolvendo o dinheiro para a empresa, dinheiro que poderia não receber, 

mas sairá de cabeça erguida desta Casa. Disse que podem quebrar o seu sigilo, mas que também 

quebre o da prefeita municipal e de seus secretários para vê o mar de lama que vai escorrer neste 

município. Falou que uma gestora que não foi capaz de limpar as ruas da cidade, no geral, uma 

única vez nesses quase quatro anos, nenhuma vez foi recolhido os entulhos em toda a cidade, que 

sabem não ser responsabilidade da Prefeitura, tendo sido sugerido que recolhesse uma vez e 

depois cobrasse para fazer a coleta de entulho e nunca foi feito dessa forma. Disse que há pessoa 

que é capaz de vender até a alma para o diabo para poder se reeleger, não sendo um destes. Disse 

ainda que tem quarenta e um ano e tem certeza que se sair da política jamais andará em porta de 

prefeitura querendo emprego e jamais chegará em sua casa e não terá o que comer, pois sua vida 

foi toda planejada e quando entrou na vida pública tinha seu patrimônio e sairá com ele, pois não 

é papel de vereador dá o que tem, mas de fiscalizar e inibir a roubalheira que é feita neste 

município há muito tempo. Lembrou que em 2019 quando havia CPI o TCM notificou esta Câmara 

dizendo que todas as licitações do governo estavam irregulares, dizendo que isso é desespero por 

causa da reeleição, porque se se reeleger tem mais quatro anos, caso contrário nunca mais poderá 

ocupar um cargo público, porque quando o Maxweel saiu o TCM reprovou as contas e multou em 

vinte quatro milhões e quando a atual Prefeita sair o TCM notificará em mais de cinquenta milhões 

porque os desvios são absurdo, governo que presta contas com notas de prateleira. Disse que 

esteve em Brasil Novo, onde o Prefeito postou com orgulho o selo de gestor transparente 

recebido do TCM, selo que a prefeita Raquel não recebeu nenhum, porque nunca colocou cem por 

cento dos recursos no portal da transparência, porque assim pode enganar, pois as pessoas não 

terão acesso para saber se certo ou errado. Disse que não fala que esta Casa esteja cem por cento 

legal, mas está cem por cento no portal da transparência e tem o selo recebido do TCM, dizendo 

que podem até investiga-lo, mas o recurso dessa casa é todo publicado no portal da transparência. 

Disse ficar indignado, quando vem para votar uma coisa, no caso o REFIS e está a LDO, tendo pego 

a todos de surpresa, ressaltando que a prefeita tem vários assessores jurídico para orientar, 

devendo ter achado que iriam votar sem consultar o jurídico desta Casa, sem verificar a situação. 

Disse indignado, pois a LDO não sofreu alterações e a prefeita veta. Disse ter conversado com 

alguns vereadores e, se a prefeita tivesse um pouco de juízo ela não mandaria mais veto ao refis 

para esta Casa, pois acredita que todos votarão contra, um ano em que está entrando bastante 

recurso para o município e mesmo assim ainda explorar a população, dizendo que para o próximo 

ano deve-se rever os valores do IPTU e não cobrar este ano, pois nem os encargos da folha está 

sendo repassado para o governo federal para ajudar nesse momento de pandemia. Desculpou-se 

caso tenha exagerado em sua falação. Disse que tudo que falou, que se refere a documentos, 

pode ser publicado, pois sabe de sua postura, de seu caráter, e agradeceu. A seguir o Vereador 

Nelson mencionou sobre clausula de contrato emergencial de aquisição de  kits emergencial para 

ajuda humanitária aos atingidos diretamente pelas chuvas intensas no município de Placas, 

mencionando que já estamos no meio do verão e agora que foram adquirir esses kits, conforme 

falado pelo vereador Gilberto a respeito dos colchões que os compõe. Após passou a Ordem do 

Dia, passando a apreciação de veto ao § 2º do Art. 4º e § 3º do Art. 8º do autógrafo de lei nº 

284/2020, pedindo autorização dos vereadores para ouvir o assessor jurídico da casa, tendo em 

vista que estudou minuciosamente a situação. O Vereador Marcione esclareceu que não há nada 
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na casa vetando o projeto do REFIS, havendo veto à LDO, permanecendo o projeto do REFIS da 

forma que foi votado com as emendas aprovadas. O senhor presidente informou que nos 

argumentos da Prefeita ela se refere a veto ao REFIS, apontando inclusive as emendas por esta 

casa apresentadas, dizendo ser inconstitucional, porém faz referência ao número do projeto de lei 

da LDO, cuja lei já foi sancionada, concedendo a palavra ao assessor jurídico da Câmara Municipal 

Hiroito Tabajara para esclarecer a respeito, o qual na tribuna informou como se dá o trâmite das 

leis nesta Casa, quando o Poder Executivo encaminha o projeto de lei para o poder legislativo, que 

recebe a numeração e aprovado é enviado para a sanção do Poder Executivo. Informou que o 

projeto de lei da LDO recebeu a numeração 284/2020 e quando aprovado é encaminhado ao 

Executivo Municipal e por já ter sido aprovado recebe o nome de autógrafo de lei e sendo 

sancionado pela Prefeita, passa a ser lei e recebe uma numeração. No caso de veto de algum 

artigo, é publicada a lei com os vetos e encaminhada ao poder legislativo as razões do veto para 

que a Câmara analise essas razões e esse encaminhamento é baseado na mesma numeração do 

projeto de lei que recebeu o nome de autógrafo de lei. Citou que nas razões a Prefeita Municipal 

menciona o autógrafo de lei, no caso nº 284/2020 e os vetos e especifica as razões, passando a 

câmara a discutir se mantem ou derruba os vetos. Informou que o projeto de lei da LDO recebeu o 

número 284/2020 e o REFIS Projeto de Lei nº 285/2020, a LDO foi votada e encaminhada e a 

Prefeita Municipal fez um veto através do Ofício nº 142/2020, no qual “acusa o recebimento do 

Oficio GAB/CMP nº 053/2020, datado em 15 de junho de 2020, cujo objeto é a informação da 

aprovação do autógrafo de lei de nº 284/2020, que dispõe sobre a criação do programa de 

Recuperação Fiscal (REFIS 2020) do município de Placas-PA”, porém, informou que o autógrafo de 

lei nº 284/2020 não trata sobre o REFIS, mas sobre a LDO, de modo que a Prefeita Municipal vetou 

os § 2º do artigo 4º e o § 3º do artigo 8º, que na verdade não existe na LDO. Disse que a intensão 

da Prefeita Municipal pode ter sido vetar parágrafos do REFIS, mas o que chegou à Câmara 

Municipal veta a LDO, de modo que se for mantido estará sendo mantido veto a LDO. Falou que os 

senhores vereadores por maioria absoluta, de acordo com o artigo 35 da Lei Orgânica Municipal 

irão deliberar sobre isso. Disse ainda que pode ter havido um equívoco do colega jurídico que 

entendeu que lei e projeto são a mesma coisa, ressaltando que cada qual tem numeração própria, 

ratificando que o veto que está para ser votado trata da LDO e colocou-se a disposição para mais 

esclarecimentos. Seguiu-se discussão a respeito da matéria. O Vereador Nelson disse que a 

prefeita pode ter feito de propósito para haver uma dúvida e permanecer o veto no REFIS, ao que 

o assessor jurídico esclareceu não haver dúvida quanto ao veto, tendo em vista que no último 

parágrafo do ofício nº 142/2020 a prefeita faz referência as emendas que serão vetadas, que se 

encontram no § 2º do art. 4º e § 3º do art. 8º do autógrafo de lei nº 284/2020, tratando esse 

autógrafo de lei a respeito da LDO. O vereador Nelson ainda quis saber sobre o prazo para a 

Prefeita Municipal encaminhar o veto e as razões do veto à Câmara Municipal, informando a 

população já haver se encerrado o prazo para veto ao projeto do REFIS. A Vereadora Edna 

observou que o artigo 175 faz referência aos motivos do veto, que dispõe sobre a questão 

financeira, questionando se não daria direito a prefeita para vetar o artigo da LDO no intuito de 

vetar tudo que foi votado a respeito de juros e multa da lei do REFIS. O Senhor Presidente 

informou a data que o projeto foi encaminhado para a prefeitura e o assessor jurídico observou 

que deve-se verificar as datas, tendo em vista que o período do recesso não é contado para essa 

finalidade, e respondendo a vereadora Edna citou um caso em que um juiz deu uma sentença em 

cima de outro processo e conseguiu-se a anulação, dizendo não saber se foi essa questão, mas 
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deve-se discutir o que está para discussão e neste caso são vetos que se encontram no § 2º do art. 

4º e § 3º do art. 8º do autógrafo de lei nº 284/2020, ratificando que esse autógrafo se refere a 

LDO. O vereador Denílson enfatizou se verificar o equivoco no veto, ressaltando ser o primeiro dia 

de trabalho desta Casa após o recesso, questionando se não seria o caso de devolver ao executivo 

para correção, já que o conteúdo não condiz com o projeto a que faz referência e seja colocado 

para discussão na próxima sessão, ao que o assessor jurídico informou que mesmo sendo uma 

sugestão plausível ela não impõe respaldo legal, inclusive, pressupõe que a lei já foi publicada, e o 

veto somente pode ser mudado pelo voto dos edis desta casa, não havendo lei que prevê a 

situação de dizer que se equivocou, o que causaria uma insegurança jurídica caso ocorresse. 

Esclareceu que após o recebimento do texto a casa tem até trinta dias para apreciação do veto, 

não contando o período do recesso, e não acontecendo nesse período o veto é mantido, enquanto 

isso, o § 2º do artigo 4º da LDO está vetado, sem valor jurídico. O vereador Denilson insistiu em 

um diálogo entre a mesa diretora com o executivo para não deliberar equivocadamente, e o 

assessor jurídico disse que isso é uma deliberação do plenário, devendo a casa antes de colocar 

em votação deliberar sobre como será a votação, se voto aberto ou fechado. O vereador Denilson 

pediu que a Comissão de Constituição e Justiça  possa dar vistas as razões para que possa emitir 

parecer para que veja sobre a deliberação ou não. O Senhor Presidente disse não entender o 

problema em votar o veto à LDO para que a mesma permaneça como foi votada. Disse que se a 

Prefeita não enviar veto ao REFIS e que irá cobrar IPTU, será o momento de entrar em discussão, 

mas caso não envie e se cobrar IPTU estará cobrando irregular, não vendo, portanto, dificuldade 

em votar a matéria, como já foi a LDO votada antes, não estando cometendo nenhum equívoco, 

mas corrigindo erro, dando autonomia para a gestora trabalhar a LDO. O Vereador Denílson 

insistiu em devolução, ressaltando o equívoco, considerando que as razões do veto se refere a um 

autógrafo e os argumentos a outro, ficando uma situação confusa. O assessor jurídico disse que 

esteve conversando com o Dr. Djalma, assessor jurídico da Prefeitura e acredita que ele se 

equivocou, podendo, portanto, ter havido a intenção por parte da Prefeita em vetar o REFIS, mas 

acabou vetando a LDO, situação que não cabe emenda, devendo votar a quebra ou não do veto, 

esclarecendo que se manter o veto o § 2º do art. 4º da LDO estará vetado e o artigo 8º não tem o 

parágrafo que está referido no veto. O Vereador José Sandeney disse compartilhar um pouco das 

palavras do vereador Denilson, podendo esta casa mais uma vez se contradizer, lembrando que 

nas duas últimas sessões do mês de junho foi aprovado a LDO para o exercício de 2021, tendo sido 

aprovado apenas com alterações no percentual contido nos incisos XII e XIII do artigo 7º e irão 

votar veto onde não houve alterações mediante votação. O Vereador Marcione ressaltou que é 

preciso consultar o que diz o regimento e lei orgânica a respeito dos prazos para encaminhamento 

e apreciação do veto e enfatizou que votando o veto estarão ajudando o município a dar 

continuidade a um processo que tem prazo, que tranca a pauta, que ficam um determinado 

período para discussão da LDO. Disse que estarão resolvendo uma situação gerada pelo equivoco 

da assessoria jurídica da Prefeita municipal, lembrando que há prazos para publicação das leis. 

Falou que a prefeita se manifesta com veto quando há emendas, o que, no caso, não houve, 

havendo emendas no REFIS, mas houve equivoco do jurídico, concordando que seja colocado em 

votação para que resolva essa situação. O assessor jurídico disse que o chefe do Executivo pode 

vetar uma lei ou parte dela, que ele mesmo criou, não havendo problema, e concordou com o 

vereador Marcione que a LDO tranca a pauta, precisando resolver.  O vereador Raimundo disse ter 

compreendido que está se tratando de veto à LDO, devendo votar e posteriormente se trate sobre 
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a situação do REFIS, conforme entendimento da Prefeita Municipal. O assessor jurídico agradeceu 

a oportunidade, colocando-se a disposição. Após o Senhor presidente colocou em votação o veto 

ao § 2º do Art. 4º e § 3º do Art. 8º do autógrafo de lei nº 284/2020. Todos os vereadores votaram 

contrários, declarando o senhor presidente a rejeição ao veto ora apresentado. O Senhor 

Presidente informou à população que se houver cobrança de IPTU por parte da Prefeitura que 

comunique a esta Casa que serão tomadas as providências cabíveis. O vereador Nelson quis saber 

como fica a situação daqueles que já pagaram IPTU referente ao ano de 2020, se haverá 

devolução, ao que foi informado pelo assessor jurídico que a lei somente passa a vigorar após a 

sanção. Após, o Senhor Presidente 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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