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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos dezessete 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 tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a 

Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PSC – Presidente, Vereador Werles Santos 

Silva – DEM – vice-Presidente e Vilmar Ferreira da Silva-PSC – primeiro secretário em exercício. 

Presente a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues-MDB e os Vereadores Raimundo Ribeiro 

da Silva e Nelson Fetisch-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, 

cumprimentando vereadores e pessoas presentes. Realizou inscrição para uso da palavra na 

tribuna. Apresentou a pauta da sessão. E após concedeu a palavra na tribuna ao Vereador Werles 

Santos Silva. Este cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de está presente em mais um dia de trabalho. Falou sobre os trabalhos que estão 

sendo realizados na cidade, sendo preparada para o asfaltamento, mas que a poeira está 

prejudicando a população, a respeito do que muitas pessoas lhe procuraram e o carro pipa está 

passando, mas não em todas as ruas, entendendo ser um trabalho que irá beneficiar a população 

da cidade, mas espera que a empresa responsável possa tomar providencias para que não venha 

prejudicar tanto a população, devendo ser responsabilizado quem de direito, pois o povo merece 

um trabalho de qualidade. Referiu sobre a iluminação publica, observando que em algumas ruas 

algumas lâmpadas foram trocadas, esperando que esse processo seja feito em todos os bairros, os 

quais encontram-se no escuro, esperando que seja feito um serviço de qualidade, pois todos os 

consumidores pagam por isso, dizendo que não há um serviço de qualidade na cidade, quanto 

mais nas vilas do município, necessitando que o trabalho seja realizado, porque a população paga 

por um serviço que nunca existiu, cobrando porque é direito do consumidor. Referiu sobre a 

vicinal 235 norte, onde foi feito trabalho de qualidade no ano passado, mas devido as fortes 

chuvas formou-se pontos críticos, estragaram bueiros e a ponte baixou um lado, esperando que o 

governo municipal possa tomar providências no sentido de resolver essas situações. Agradeceu a 

Deus pela oportunidade de está nesta Casa, a presença de todos, desejando um ótimo dia e 

semana 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 a 

mesa diretora, vereadores e pessoas presentes, desejando a todos uma ótima segunda e semana, 

pedindo a Deus proteção. Registrou ter estado no domingo na vicinal 240 onde no retorno se 

deparou com acidente de um carro que capotou com cerca de oito pessoas e uma mulher e uma 

criança quebraram o braço, trazendo um rapaz desacordado para o hospital e segundo 

informações se recuperou rapidamente e os quebrados foram encaminhados para Santarém, 

tendo o carro ficado acabado, ajudado a prestar socorro, pedindo a Deus que as pessoas possam 

se recuperar o mais rápido possível. Falou ter tido uma semana de muitas andanças pelo 

município vendo a ansiedade de algumas pessoas e tristeza pela correria que está se fazendo, uma 

boca de urna despreparada por parte da gestão, mencionando ter estado na vicinal Pulu onde até 

eleitores da prefeita estão revoltados devido ao serviço feito na vicinal que deixou a estrada com 

cerca de dois palmos de pó, tendo passado apenas a patrol, causando acidentes devido ao excesso 

de puaca. Disse ter sido bastante cobrado a respeito, querendo providências, tendo dito que nesse 

momento não poderia ajudar, pois se pedisse corria o risco da gestão tirar a máquina da vicinal e 

dizer que estava atrapalhando. Falou que faltando menos de noventa dias para as eleições a 
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gestão continua com as mesmas perseguições, citando que o caminhão pipa passando na rua onde 

fica na cidade, desliga a água ligando lá mais adiante, dizendo haver reclamação na cidade, que 

isso acontece onde residem pessoas que não são aliadas da Prefeita Municipal. Disse que a rua da 

casa alugada que tem na cidade deve ter mais poeira do que a Transamazônica, lamentando, 

considerando ter sido licitado no ano passado doze carros pipa para molhar as ruas e neste ano 

que realmente precisam, considerando as ruas estarem sendo mexidas para colocação do asfalto 

vê apenas um carro, ficando a população a mercê desse atendimento. Mencionou ter estado no 

Bairro Alto Pará, onde reside o Vereador Raimundo, onde está sendo feito um sistema de 

abastecimento de água, dizendo ter ficado espantado com o trabalho que está sendo feito, 

riscando no meio da rua com uma patrol e colocando um cano preto para dizer que está fazendo 

um trabalho para voltar a ter credibilidade com o povo, o que na primeira chuva que der os canos 

serão descobertos e a partir de janeiro moradores dessa localidade vão está cobrando o governo  

porque o serviço vai aguentar mal o verão, vendo que poderia se esforçar um pouco e fazer uma 

coisa decente, pois o povo merece um trabalho diferenciado. Referiu sobre a vicinal 240, 

anteriormente feita, mas está com muitas pedras depois do inverno, sendo perigoso cortar pneu 

de carro. Disse que este ano não é diferente dos outros, vê lutas grandes, destacando a situação 

do pessoal do Bacabal e o descaso da gestão e do secretário de infraestrutura que somente levou 

a máquina para a vicinal três dias depois que os moradores estavam acampados na frente da 

Prefeitura, mencionando que a prefeita estava no município no dia em que chegaram e poderia 

ter atendido e tomado alguma atitude, porque ninguém acredita mais em promessa, o que só 

aconteceu após três dias, quando a máquina foi enviada para a localidade, dizendo ser esse tipo 

de atitude e de descaso que fez tomar a decisão de não apoiar mais essa gestão, mencionando ter 

tomado conhecimento de conversas que se espalhou na cidade de que tinha desistido da 

candidatura, de que não seria mais candidato, dizendo que a única coisa que falou em grupo do 

watsApp foi que se fosse para sair cinco ou seis candidatos, combinados, para ajudar a atual 

gestão, que estaria fora, pois não compactua com nada para ajuda-la, porque sabendo o que sabe, 

o tanto que a Prefeita tratou mal a população, o descaso dela para com a população, sabendo o 

que fez nesse inverno no travessão Goianos quando os moradores vieram pedir óleo diesel para 

consertar a estrada para tirar um gado da vicinal e a Prefeita não quis fornecer o óleo para essas 

máquinas, teria que andar com óleo de peroba para passar no rosto, quando no meio do povo, 

porque não conseguiria apoiá-la, dizendo que não somente agora, mas sempre, enfatizando ter 

sido o que falou quando alguém postou uma foto sua com a Raquel em algumas obras feitas em 

2017, ressaltando que as imagens são verdadeiras, pois teve seu apoio enquanto atendia os 

pedidos da população e enquanto não sabia das roubalheiras que tinha nesse governo, mas a 

partir do momento que soube que era um governo de fachada para fraudar o município, que veio 

montado, que inventou uma briga entre Raquel e Negão (Maxweel Brandão) para lesar o 

município, decidiu está fora dessa quadrilha. Disse ter falado no grupo e que se quisessem 

poderiam até lhe processar por isso, pois assim levará as provas dos roubos ao juiz e promotor 

para que as providências possam ser tomadas, pois se não fazem nada é porque não querem, pois 

o ministério público estadual e federal, a policia federal, o GECO, o TCMPA sabem das fraudes que 

estão havendo no município e se algum dos que estão falando a verdade forem processados, de 

repente virão investigar, pegue esses documentos e verão que não estão falando mentira. Falou 

que talvez alguém diga que está falando muita besteira, mas quando colocou seu nome a 

disposição foi para o benefício do município, dizendo ser um dos poucos que não precisa de 



113 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 15ª Sessão Ordinária de 2020. 
 

dinheiro de Prefeitura para sobreviver, enfatizando não ser candidato a vereador e se perder a 

eleição vai voltar para a sua propriedade e continuar sua vida e nunca o virão pedir assessoria para 

prefeito, quando sabe que há outras pessoas na cidade que precisam desse emprego. Falou que 

na época de se desentendeu com a Raquel politicamente foi porque falou que se fizesse estrada 

em outra época o povo esqueceria, pois tem memória curta, que guardaria o dinheiro e faria tudo 

neste ano, pois votariam nela novamente, de modo que não se espanta quando vê as máquinas 

passando nas vicinais, mencionando que falava em reuniões para quase todos os vereadores e 

hoje vê uma correria desesperada, fazendo boca de urna, quando há estrada e pontes para fazer e 

máquinas da prefeitura quebrando juquira de famílias grandes para pedir votos, dizendo ser a 

maquiagem desse governo, o que pode mostrar caso haja denuncia, fazendo serviços para fechar 

com famílias e conseguir votos, vendo o desespero da gestão e de pessoas próximas para 

conseguir a reeleição, num jogo mesquinho, uma política suja, desonesta, ficando revoltado, pois 

sua vida particular só lhe interessa e algumas pessoas desse grupo, o qual chamou de quadrilha, 

foram para a região do Novo Paraíso tentando lhe desestabilizar dizendo que causou o acidente de 

propósito porque queria matar sua esposa, o que lhe revolta, porque trata-se de sua vida 

particular e porque ninguém vai bater um carro para matar uma pessoa, ninguém faz uma coisa 

dessas porque quer, dizendo tratar-se de uma dor de cotovelo porque tanto a Prefeita, quanto o 

seu deputado, tinham o sonho de que saísse vice, porém falou que se o vê mancomunado com a 

Raquel pedindo votos podem ter certeza que vai está com um vidro de óleo de peroba para passar 

na cara de pau, porque jamais, sabendo o que sabe, o que também é do conhecimento de todos, 

do quanto essa senhora lesou o nosso município, ratificando ser do conhecimento da Polícia 

Federal e do GAECO. Falou não ter medo que quebrem seu sigilo, lembrando que na época do 

Prefeito Leonir este disse que só acreditaria na sua pessoa se não andasse mais na casa da Raquel 

e do Negão (Maxweel Brandão) tendo dito que ninguém lhe dava ordens e na época desafiou que 

alguém provasse que tinha pego algum real do Leonir, desafiando a prefeita Raquel a provar se 

pediu algum favor em benefício próprio. Disse que nem no momento mais difícil da sua vida, 

quando ficou deitado em uma cama de hospital e a prefeita lhe disse que faria o que quisesse, 

desde que acabasse com a CPI (CPI nº 001/2019), não aceitou, pois tinha amigos que estavam lhe 

ajudando e não precisava desse tipo de negociação, dizendo que nem em um momento difícil vai 

se vender, jamais vai se corromper, ressaltando ter passado por um momento muito difícil, 

quando o médico lhe disse que poderia não voltar a andar ou mesmo não escapar, dizendo que 

poderia até morrer, mas seria com a consciência tranquila para que suas filhas e neta tivessem 

orgulho quando faltasse. Disse que é pré-candidato e somente Deus pode tirar essa ideia de 

concorrer as eleições, mas aqui na terra ninguém conseguirá convencê-lo do contrário, não sendo 

verídicas conversas que andam espalhando de que não é mais candidato, que vai apoiar alguém, 

que vai abrir para a gestora, reafirmando que somente Deus é que faz não disputar essas eleições, 

mas ninguém, assim como nenhuma aliança fará com que desista de sua candidatura para apoiar 

outra pessoa, pois tem certeza que se Deus lhe deu a oportunidade para continuar vivo mediante 

acidente sofrido, assim como tem certeza que não irá tirá-lo tão rapidamente. Desejou a todos um 

ótimo dia e uma ótima semana, pedindo a proteção de Deus para todos, tendo em vista haver 

muita poeira, o que pode causar acidentes e ainda o coronavírus que tem prejudicado famílias, e 

agradeceu. Após passou a Ordem do Dia, apresentando o Senhor Presidente o Requerimento nº 

017/2020, de proposição do Vereador Nelson Fetisch, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da estrada e ramais da 
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vicinal 59, neste município; e Requerimento nº 018/2020, de proposição do Vereador Werles 

Santos Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, no 

sentido de que tomem providencias para a recuperação da Vicinal do km 235 norte, neste 

município, determinando encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça para análise e 

parecer. Em seguida colocou em votação, uma a uma, as atas das seguintes sessões ordinárias: 

décima, décima primeira e décima segunda. Todas aprovadas por unanimidade, e observando não 

haver nada mais a tratar desejou ótima semana a todos, agradecendo pela presença e mandou 

encerrar os trabalhos desta Sessão, determinando a lavratura da presente ata, que lida e achada 

conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa Diretora e por aqueles que assim o 

desejar.__________________________________________________________________________
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