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ATA DA VIGÉSSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos vinte seis dias do mês de 

outubro 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 apreciar requerimentos e tratar 

assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Werles Santos Silva – 

DEM – Presidente em exercício, Vilmar Ferreira da Silva-Vice-presidente em exercício e Vereadora 

Edna Silva Santos-PT – primeira secretária em exercício. Presente o Vereador Nelson Fetisch-PSC. 

A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, cumprimentando e agradecendo 

a todos pela presença. Apresentou a pauta para a sessão e considerando não haver quórum para a 

realização da mesma suspendeu os trabalhos, determinando a espera de quinze minutos, 

conforme determina o Regimento Interno. Reaberta, registrou-se a presença do Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim-PSDB e da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues-MDB, 

verificando haver quórum prosseguiu com a sessão. Realizou inscrição para uso da palavra na 

tribuna, concedendo-a ao Vereador Vilmar Ferreira da Silva. Este na tribuna cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por retornar a esta tribuna, depois de alguns 

dias, considerando não ter passado muito bem de saúde, razão pela qual também decidiu não vir 

candidato à reeleição. Disse ter recebido ligação do TSE questionando se não queria vir à 

reeleição, considerando que sua documentação estava organizada e precisavam de sua 

confirmação. Falou que o PSC tem candidato próprio, tem o vereador Nelson Fetisch que vem a 

reeleição e acredita que estará segurando a sua cadeira na Câmara Municipal. Pediu a Deus que 

abençoe a todos que estão nesta disputa e aos eleitos que continuem trabalhando defendendo o 

município de uma maneira que seja bom para a comunidade placaense. Falou que sua decisão em 

não ser candidato o fortaleceu pela apoio sentido das pessoas quando tomaram conhecimento de 

sua decisão em não ser candidato a reeleição, ficando surpreso, chegando a pensar em mudar sua 

decisão, mas entendeu ser melhor cuidar de sua saúde e está presente com todos, ressaltando 

que no próximo pleito serão treze vereadores, sendo mais pessoas para representar a população 

do município, a quem cabe fazer boas escolhas. Disse ter ido a reunião de partido “20”, quando 

sentiu vontade de falar, mas se conteve, tendo estado presente também na reunião do 15, 

ouvindo as propostas, dizendo a população que deve escolher representantes para os quatro 

anos, não pensar somente no momento da eleição. Agradeceu pela retomada dos trabalhos na 

ponte na vicinal cinquenta e oito e por projeto para ponte sobre o rio Jerimum, na vicinal 

Arrependido, onde está sendo concluído o trabalho de recuperação da estrada, em atendimento a 

requerimento seu, mesmo que algum vereador vá a localidade e diga que está conseguindo fazer, 

situação que não conseguiu fazer em três anos e na véspera de campanha diz ter conseguido, 

dizendo que fala para iludir o povo, dizendo que se a comunidade escolhe tem que aceitar e ainda 

orar a Deus para que possam defende-los por esse período. Agradeceu ainda pela iluminação 

pública na Vila Bela Vista, destacando requerimento da Vereadora Raimunda nesse sentido para a 

Vila Lote Dez, dizendo ser muito bom ter a vila iluminada, pois dá mais segurança a população, já 

que não tem policiamento nas vilas e ficam distantes da cidade, agradecendo pelo serviço. 

Agradeceu a Deus pela sua recuperação, dizendo não ser fácil passar pelo que passou. Pediu a 

Deus uma boa semana de trabalho a todos, e agradeceu. O Senhor Presidente agradeceu a 

presença do Senhor Marcelo Fiori, desejando boas vindas e passou a palavra ao Vereador Nelson 

Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre máquinas 
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sucateadas, dizendo ser o que mais dificulta no município, mencionando que foi colocado patrol 

na vicinal Cinquenta e nove, quebrou e não se tomou nenhuma providência, mas quando fala dos 

gastos absurdos com peças, com máquinas alugadas e pouco trabalho feito, ainda há quem lhe 

critique, que diga ser polêmico, o que disse será enquanto houver uma gestora que fique metendo 

a  mão no dinheiro público do município de Placas e não dando assistência as vicinais, pois esse é 

seu papel, para isso foi eleito vereador e irá desempenhar seu mandato e fazendo essas 

cobranças. Disse que máquinas alugadas continuam na garagem da Prefeitura, há cerca de oito 

meses, sucateadas e não se providencia peças e continuam recebendo pelo aluguel. Falou que na 

última sexta feita fez cobrança ao senhor Guilherme, ex-chefe de gabinete, mas que continua 

sendo o braço direito da Prefeita Raquel Brandão, a respeito de pneu de ambulância, careca e com 

as lonas expostas, tendo pedido que entrasse em contado com o Secretário, falou com a Diretora 

do Hospital, Sra. Nete, a qual apelou e entendeu como ofensa, por falar que uma ambulância não 

pode ter pneus gastos com a lona aparecendo. Disse que uma ambulância a qualquer momento 

pode está sendo requisitada para pegar um paciente dentro do município, sendo na cidade, na BR 

ou nas vicinais, assim como também pode ser solicitada para viagem a Santarém, questionando 

como coloca uma ambulância com os pneus gastos para conduzir paciente até Santarém, 

ressaltando que além do paciente vai um técnico acompanhando, o motorista e alguém da família, 

podendo não chegar ao destino, caso um pneu fure e o carro tombe, dizendo ser um descaso do 

Secretário de Saúde, da Diretora do Hospital e mais ainda da Prefeita que põe pessoas sem 

competência no trabalho que estão exercendo, dizendo que fizeram-lhe criticas em rede social, 

fazendo política. Falou que são vidas que estão em jogo por irresponsabilidade da Prefeita Raquel, 

do Secretário Gilberto Paiva e da Diretora do Hospital, Sra. Nete e ainda dizem que quer fazer 

política com a situação e o Secretário disse que a ambulância estava parada em uma oficina, 

dizendo que se estava parada em uma oficina, não tem como o pneu se desgastar, o que só 

acontece quando roda, questionando por que não colocar pneus novos, observando que os 

veículos que a Prefeita anda sempre tem pneus bons, assim como os carros que estão trabalhando 

em campanha todos com pneus novos, dizendo ser desorganização do secretário e da diretora do 

Hospital, registrando seu repúdio pela desorganização dessas pessoas, por não fazer manutenção 

com os pneus de ambulâncias, assim também pela falta de medicamento na farmácia do hospital, 

sugerindo que seja visto os gastos que a prefeita está tendo em campanha, distribuindo cestas 

básicas no município, enquanto o hospital fica sem medicamento, dizendo ser uma situação de 

calamidade. Referiu sobre agricultura, dizendo que muito tem cobrado o apoio aos produtores 

rurais, mencionando que a prefeita enviou um orçamento com pouco mais de trezentos mil para a 

agricultura e dois milhões e meio para o gabinete, o que disse ser um absurdo, referindo sobre fala 

do Secretário de Agricultura, Sr. Neilson Farias, em rede social, o qual disse conhecer somente dois 

agricultores em Placas, questionando se é por essa razão que a prefeita coloca apenas trezentos 

mil para essa pasta, dizendo que um cidadão que diz conhecer apenas dois agricultores em Placas 

não deveria está sentado na cadeira de secretário, quando Placas é um município agrícola, não 

havendo outra fonte de renda, não havendo industrias, o setor madeireiro fracassou e o que 

sustenta o município é a agricultura e o secretário dizer que só tem dois agricultores, motivo pelo 

qual cobrará pela demissão do secretário, pois se não tem competência, se não valoriza os outros 

agricultores não é digno de está nessa cadeira, mas por acordos políticos para o partido que 

estavam pessoas filiadas ao Democratas e migraram para o PSDB ter que dá um cargo a uma 

pessoa “sem competência” que não valoriza os agricultores. Referiu sobre iluminação pública, a 
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respeito do que muito já foi cobrado e a população continua pagando e vê bairros no escuro; 

vereadores têm cobrado, faltando a prefeita fazer a parte dela e parar de desviar o recurso pago 

pelos servidores, mas ao invés disso está “metendo a mão no dinheiro público” e a população de 

Placas sendo saqueada e como o dinheiro que os consumidores estão pagando não está sendo 

feito o serviço deveria ao menos explicar o que está sendo feito, mencionando ter encaminhado 

oficio a senhora Prefeita pedindo informações a respeito, não obtendo resposta, e agradeceu. A 

seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes, agradecendo a Deus pelo trabalho. Falou que jamais irá misturar o trabalho 

político com o cargo que está exercendo até trinta e um de dezembro, dizendo que somente Deus 

sabe os que irão compor esta casa no próximo ano, mas pedindo que abençoe a todos para que 

sejam aprovados pela população e que retornem aos trabalhos como tem feito dignamente, uns 

apoiando o trabalho do executivo, outros sendo oposição. Disse que a oposição ajuda a governar, 

colocar as rodas no trilho. Concordou com o Vereador Vilmar e com o Vereador Nelson em 

algumas questões. Falou que fará uma campanha limpa, respeitando os demais companheiros e 

amigos, pois é digno e honrado para cada cidadão que vem a esta Casa, dizendo que jamais irá 

fazer algo para prejudicar adversários, quanto mais os parceiros políticos, ressaltando que 

problemas surgiram ao longo dessa campanha, mas como presidente do PSDB falou que este é 

maior do que todos juntos, que respeita o partido e a decisão, partido que tem mais de vinte cinco 

anos militando e que honra e preza, sabendo que em todos os lugares tem pessoas que merecem 

e outras que não merecem, mas estará lutando acima de tudo, pelos anseios de todos os partidos, 

mas que gostaria que o PSDB fizesse maioria nesta Casa, assim como é vontade dos demais 

partidos. Disse honrar por ter o Senhor Leonir como candidato a vice-prefeito da Raquel, pois é 

um reconhecimento a pessoa do Leonir e ao partido que é grande e tem vários vereadores 

participando, vários candidatos e respeita as siglas e continuará respeitando. Falou que problemas 

surgem, que fogem a sua vontade, mas irá lutar para que esses problemas sejam sanados. 

Ressaltou apoiar, assim como o partido PSDB o governo municipal porque vê diferenças de 

governos anteriores, vê que teve mais compromissos com as obras, sendo um respeito ao cidadão 

placaense, mas sabe que ainda há situações para concluir, que problemas irão surgir, mas devem 

fazer o melhor. Sabe que não é possível fazer tudo, dizendo das propostas que tem para o próximo 

governo, como a guarda municipal. Falou que acontecem muitos problemas devido a confusões na 

rua e acaba indo parar na saúde, e nesse momento que os ânimos estão alterados as pessoas não 

se respeitam e problemas ocorrem, tendo o médico passou a última noite no hospital devido a 

tantos problemas. Disse entender que todos precisam trabalhar, mas tem que ter cuidado, 

dizendo que tem ruas que se fecham no município com tanta gente. Disse que quer lutar pela 

guarda municipal, pela geração de emprego e renda no município, mencionando estão sendo 

criadas creches para onde as crianças devem ir, mas não para que os pais fiquem à toa, mas que 

sejam servidos de emprego para que tenham renda, pois para o município crescer é preciso que 

todos trabalhem. Falou da necessidade de lutar por mais industrias, pela legalidade das serrarias, 

que mais empresas venham se instalar para o manuseio de polpa de fruta, do cacau, trazer 

técnicas modernas para as lavouras, projetos de inseminação, de confinamento do rebanho 

bovino, fazer com que o produto interno seja conhecido no exterior, buscar projetos que tragam 

melhorias de emprego e renda para que tenham um comercio forte. Mencionou que Placas se 

tornou um canteiro de obras, mas os preços de materiais de construção estão aumentando, 

precisando trazer condições para melhorar a concorrência no município, como de combustíveis, 
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citando que no Lote Dez a diferença é de quase um real a menos do valor cobrado na cidade, onde 

os valores não baixam. Disse que respeita a todos que estão gerando empregos, mas é preciso dar 

condições para que haja concorrência, cabendo a esta Casa trabalhar nesse sentido, trabalhar 

unidos, pois assim terão um município melhor. Disse que por essas razões que colocou seu nome a 

disposição e espera contar com os demais para que o município se desenvolva. Disse concordar 

quando o Vereador Nelson fala a respeito dos pneus da ambulância, porém disse que há os 

diretores dos setores que tem que regular essas situações, a Prefeita governa, mas tem os 

funcionários que coordenam os setores, não tendo como gerir tudo sozinha, dizendo está correto 

em fiscalizar, pois é dever do vereador buscar a melhor qualidade de vida para o cidadão do 

município, o que disse ter acontecido, com o asfalto, saneamento básico, iluminação pública que 

está sendo melhorada, dizendo que assim se faz um bom governo. Disse acreditar no governo 

atual e por essas razões que o PSDB, não podendo congelar ou atrapalhar um trabalho que está 

sendo feito, quer que seja dado continuidade, enfatizando respeitar o candidato que está 

concorrendo, que é um amigo, mas tem sua candidata e irá parabenizar o que se eleger, e 

agradeceu. Após passou a Ordem do Dia, passando a apreciação dos Requerimentos 025/2020, 

027/2020, 028/2020 e 029/2020. O Relator da CCJ apresentou favorável pela tramitação dos 

referidos requerimentos. Colocado em discussão o parecer. Ninguém discutiu. Colocado em 

votação. Aprovado por unanimidade. A seguir passou a apreciação dos requerimentos. Lembrou 

que o Requerimento 025/2020 está incluindo em parecer anteriormente apresentado e aprovado. 

A vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues defendeu na tribuna o Requerimento nº 025/2020, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a 

reinstalação e revisão da iluminação pública da Vila Aparecida, Lote 10, neste município. Informou 

que tendo em vista que há dias o requerimento foi apresentado, não sendo possível a sua votação, 

o pedido já foi atendido, agradecendo a gestora municipal por cumprir seu compromisso com os 

moradores daquela localidade. Mencionou que o trabalho de recuperação da iluminação pública 

na cidade está sendo feito, agradecendo. Colocado em discussão o requerimento. Os vereadores 

Nelson Fetisch e Denilson Amorim manifestaram-se a respeito da iluminação pública no município, 

parabenizando-a pelo requerimento. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim defendeu na tribuna o Requerimento nº 028/2020, que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a 

recuperação da estrada e pontes da vicinal São Paulo, neste município; e Requerimento nº 

029/2020, que requer seja oficiado o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte –

DENIT no sentido de que tomem providências necessárias para a realização com urgência de obras 

de sinalização  da parte da BR 230 no perímetro urbano do município de Placas. Colocado em 

discussão os requerimentos 028/2020 e 029/2020. Manifestaram-se os vereadores Vilmar, Werles 

e Denilson. Colocado em votação o Requerimento nº 028/2020. Aprovado por unanimidade. 

Colocado em votação o Requerimento nº 029/2020. Aprovado por unanimidade. (O requerimento 

nº 027/2020, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, foi retirado da pauta, 

considerando a ausência do Vereador). A seguir o Senhor Presidente colocou em votação a ata da 

vigésima segunda Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Após referiu sobre a situação da 

filha da Dra. Mara, funcionária desta Casa, que sofreu um grave acidente e se encontra em 

Santarém, devendo pedir a Deus pela sua recuperação. O Vereador Denilson lembrou que está 

sendo aguardado o protocolo da LOA, cujo prazo está se encerrando. Após, o Senhor Presidente 

observando não haver nada mais a tratar, agradeceu a todas as pessoas presentes, desejando um 
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ótimo dia e semana a todos 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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