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ATA DA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA POSSE DO VEREADOR 

SUPLENTE DO MDB, SR. ORLANDO MESSIAS DE SOUZA E ABERTURA DOS TRABALHOS 

ORDINÁRIOS NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2021. As dez horas e trinta minutos do dia vinte dois do 

mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, 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 em Sessão Solene 

para posse de vereador e abertura dos trabalhos ordinários na Sessão Legislativa de 2021. 

Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Marcione Rocha Ribeiro-MDB – Presidente, Vereador 

Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB – Vice-presidente e Vereador Werles Santos Silva-Primeiro 

Secretário. Presentes as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e 

os Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Diones Gomes Dias (Capixaba) – MDB, Elenilson 

dos Santos Pessoa (Peteca) – PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB, Gilmar Freitas da Silva (Mazinho) 

– DEM, Henrique Pereira da Silva Filho – PSC e José Maria Alves da Silva (Zé Caruaru) – MDB. À 

abertura o Senhor Presidente convidou ainda para compor a Mesa a Prefeita Municipal, Sra. Leila 

Raquel Possimosser e o Vice-Prefeito, Sr. Leonir Hermes. Após o Senhor Presidente manifestou 

gratidão a Deus pelo inicio dos trabalhos, a população, secretários municipais, assessores jurídicos 

da Câmara e da Prefeitura Municipal e vereadores. Executou-se os hinos nacional e do município. 

Após o Senhor Presidente convidou o Senhor João Martins Filho, representante do Pastor 

Presidente da igreja Assembleia de Deus para trazer uma palavra e fazer uma oração pedindo as 

bênçãos de Deus para este ano que se inicia. Este na tribuna, após os cumprimentos falou da 

honra de está representando o pastor presidente da AD em Placas, Rômulo Brandão. Leu o texto 

encontrado na bíblia sagrada em Jeremias cap. 17, vers. 7, que diz: “Bendito o varão que confia no 

Senhor e cuja esperança é o Senhor”, meditando e orando a Deus em favor da Câmara Municipal e 

Poder Executivo Municipal. Após, considerando o pedido de licença apresentado pela vereadora 

Érica Cristina Alves de Jesus para exercer o cargo de Secretária Municipal, passou ao ato de posse 

do suplente do MDB, Sr. Orlando Messias de Souza, o qual na tribuna após os cumprimentos e 

agradecimentos prestou o seguinte compromisso: “Prometo cumprir dignamente o mandato a 

mim confiado, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento deste município”, 

declarando o Senhor Presidente empossado no cargo de Vereador o Senhor Orlando Messias de 

Souza. Prosseguindo passou o Senhor Presidente a palavra na tribuna aos Senhores Vereadores, 

concedendo-a ao Vereador Denilson Rodrigues Amorim. Este, cumprimentou a todos presentes. 

Manifestou gratidão a Deus por tudo. Disse acreditar que todos que estão nesta Casa farão um 

trabalho honrado, resgatando o parlamento deste município. Agradeceu as pessoas que o 

trouxeram a esta Casa, dizendo da honra em está no quinto mandato e que o povo do município 

reconhece quem realmente trabalha. Falou que esta Casa tem muito trabalho no decorrer deste 

mandato, assim como o poder Executivo. Colocou-se a disposição para fazer um trabalho 

transparente, representando a classe evangélica a qual pertence. Registrou agradecimentos a sua 

esposa e família pelo empenho, carinho e força que tem lhe dado. Parabenizou os vereadores, 

Prefeito e vice e secretariado que certamente farão um bom trabalho, colocando-se a disposição 

do secretariado, poder executivo e mesa diretora, e agradeceu. A segui foi a tribuna o Vereador 

Diones Gomes Dias (Capixaba), quando agradeceu a Deus pela oportunidade de está nesta Casa. 

Cumprimentou a todos presentes. Falou que essa é uma nova experiência que viverá nesses 

quatro anos e será dedicado aos eleitores que os elegeram e ao município, juntamente com os 

demais, uma equipe que irá trabalhar por todos, mencionando que sempre precisará da ajuda dos 
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colegas e da Prefeita Raquel, que fez muito nos últimos quatro anos e fará muito mais nos 

próximos anos e estarão sempre juntos para contribuir cada vez melhor com o município. Falou 

que há grande preocupação com estradas vicinais nesse período de inverno, quando irá procurar 

fazer sempre o melhor possível para que o município seja melhor, havendo dificuldade, mas com 

parcerias com a casa conseguirá fazer muito mais, citando fala da Prefeita Raquel, de que Placas 

viverá um tempo novo, de muito trabalho, mudanças e será um espelho na Transamazônica,  com 

um desenvolvimento muito bom nesses quatro anos de governo. Agradeceu a todos, esperando 

que esta seja a primeira de muitas sessões que estarão juntos e somando, e agradeceu. A seguir 

foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou a mesa diretora, vereadores, 

autoridades, equipe de governo e demais pessoas presentes. Falou da honra de está nesta Casa, 

manifestando gratidão a Deus por estarem passando por um momento em nosso pais muito difícil 

que no município não está sendo diferente, dizendo ser um momento de entendimento, tendo 

que retomar, dá um passo atrás, baixar a cabeça e dizer que se para nós está difícil, imagina para 

todas as pessoas do município. Mencionou ter perdido uma grande companheira, de grandes lutas 

de sindicato e de conquistas na educação, sendo um momento de grandes perdas, não só por essa 

pessoa, mas por muitas outras que não estão mais em nosso meio, de modo que quando fala de 

gratidão, fala de sentimento. Colocou seu mandato a disposição do município e dos munícipes 

para que possamos acertar mais e crescer, pois em um município grande todos crescem. 

Agradeceu a presença de todos. Conclamou pela união, e agradeceu a oportunidade. Adiante foi a 

tribuna o Vereador Elenilson dos Santos Pessoa, quando cumprimentou a todos presentes. 

Ressaltou está se iniciando os trabalhos nesta Casa, que é do povo, colocando-se a disposição da 

população, do Executivo para somar e dos colegas Vereadores para trabalhar em parceria, pois 

com isso a população do município só tem a ganhar. Entregou seu mandato nas mãos de Deus 

para que possa conduzi-lo com seriedade, com boa conduta, honra e honestidade, e agradeceu a 

oportunidade e as pessoas presentes. Adiante foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, 

quando cumprimentou a todos presentes, Ressaltou está se iniciando mais um mandato, 

manifestando-se feliz pela presença de todos, manifestando gratidão por estes e pelo mandato 

passado. Falou da honra de ter uma prefeita trabalhadora reconhecida por todos os municípios da 

região e de credibilidade com a população do município. Falou ser vereador de toda a população 

do município, estando a disposição de todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Gilmar Freitas da Silva (Mazinho), quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Falou 

está a disposição de um mandato para o qual foi escolhido pela população para compor, dizendo 

que irá honrar a todos os moradores deste município e fazer compromisso com esta Casa, no 

sentido de ser parceiro e do diálogo. Ressaltou ser o primeiro dia de trabalho nesta Casa, mas 

parabenizou toda equipe de governo a quem procurou e foi bem recebido e iniciou os trabalhos a 

partir de janeiro com os vereadores. Disse está a disposição daquilo que for melhor para este 

município e para esta Casa. Agradeceu a sua família e a Deus pela oportunidade concedida, 

colocando seu mandato a disposição do governo municipal, desta Casa e da população do 

município. Desejou a todos ótimo trabalho nesses quatro anos e de respeito para com a população 

deste município, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Henrique Pereira 

da Silva Filho, quando agradeceu a Deus a oportunidade e cumprimentou a todos presentes. Falou 

da alegria de pela primeira vez usar a tribuna para colocar o mandato a disposição do povo de 

Placas. Ressaltou ter sido diplomado no final do ano, empossado no inicio deste e desde então não 

pararam, estão buscando algo que venha complementar o trabalho da Prefeita dentro do 
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município. Disse ser vereador do partido PSC, partido do Senador Zequinha Marinho o qual não 

deixa de lembrar, pois está trazendo desenvolvimento para o município. Registrou 

agradecimentos a todos presentes, convidando para voltarem sempre, e agradeceu. A seguir foi a 

tribuna o Vereador José Maria Alves da Silva, quando cumprimentou a todos presentes. 

Agradeceu a Deus por está com saúde diante dessa pandemia de COVID-19 que tem assustado o 

mundo todo e prejudicado o nosso município, dizendo sentir como se levasse uma rasteira quando 

colaboradores da área da saúde são afetados por alguma doença, aqueles que estão batalhando, 

ajudando salvar vidas e de repente são afastados do quadro de trabalho para passar a receber o 

tratamento. Falou que muitos munícipes já passaram por tratamento e retornaram para suas 

casas com vida, outros os familiares não puderam recebê-los em casa, pedindo oração pela colega 

de trabalho, a técnica de enfermagem Cristiane Ribeiro que se encontra entubada, assim como 

também o tio do colega vereador Werles (Herlinho) que se encontra entubado a cerca de vinte 

dias. Agradeceu aos eleitores que lhe deram a oportunidade de está neste momento nesta Casa, 

agradecendo a todos em nome dos colegas Pedro e Isaque, presentes nesta sessão. Falou a todos 

do município que veio a esta Casa se comprometer em fazer o seu trabalho, o que foi feito em 

campanha, de porta em porta, dizendo que com fé em Deus fará um trabalho comprometido com 

a população e com um trabalho transparente. Disse que é justo em reconhecer a mudança que 

esse município sofreu no decorrer do último mandato do governo da Raquel e com os planos e 

projetos que há irá melhorar muito mais a qualidade de vida dos nossos munícipes. Disse que fará 

seu trabalho de vereador, conforme eleitos pelo povo, dizendo que o governo sempre teve seu 

apoio e terá naquilo que o município precisa. Colocou seu mandato a disposição de todos 

moradores do município e do governo, que tem se demonstrado muito parceiro de todos  

vereadores, conforme já citado pelo vereador Gilmar (Mazinho), agradecendo pelas parcerias e a 

todos pela oportunidade. Ratificou pedido de oração pela vida dos cidadãos deste município que 

estão passando por sofrimento neste momento, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Orlando Messias de Souza, quando cumprimentou a todos presentes. Ressaltou iniciar mais um 

ciclo de mandato, não sabendo até quando, mas acredita que irá contribuir com este município. 

Agradeceu as pessoas que acreditaram no seu trabalho e naquilo que pregou no período da 

campanha. Agradeceu especialmente a Prefeita Raquel que lhe deu a oportunidade de início para 

concorrer as eleições pelo MDB, partido ao qual milita há algum tempo e a credibilidade que levou 

pela pessoa da prefeita Raquel pelo trabalhos prestados a este município e que abrange toda a 

população do município, que hoje está saciada de muitas coisas feitas por esse governo, o que é 

engrandecedor e importante. Agradeceu a Secretária de Assistência Social, Srta. Érica Cristina, 

detentora do mandato no qual foi empossado em virtude de ser o suplente, pela humildade e 

trabalho prestado à frente da secretaria, pela votação que teve para que se elegesse e que viesse 

a se beneficiar e a beneficiar o povo com o seu trabalho e dedicação como vereador, deixando seu 

abraço e agradecimentos a ela e as outras pessoas que lhe ajudaram. Agradeceu a sua família e 

alguns colaboradores. Agradeceu ainda aos vereadores, em especial a bancada do MDB que fez 

seis vereadores, o que disse ser inédito, devendo isso ao trabalho da gestora municipal, Sra. 

Raquel. Falou que irá trabalhar desde a divisa do município no km 235 até a região do Sombra 

Santa, onde houver um palmo de terra deste município estará presente como legislador, 

defendendo o povo deste município. Agradeceu pela oportunidade, dizendo que dará o que for 

necessário para trabalhar por este município, por esta Casa, pois a vontade de cada um é 

desenvolver um trabalho para benefício do município e defender um único partido que é Placas. 
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Disse que estará nesta Casa em defesa do município e deste povo, e agradeceu a oportunidade. 

Adiante foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Falou que é momento de gratidão, agradecendo a Deus pela 

oportunidade de está nesta Casa, pela vida e pela saúde em meio a uma pandemia e em meio a 

seus parentes, mesmo em meio a algumas percas. Falou que na primeira sessão de 2021 deve 

falar de planejamento, de expectativa, de trabalho e para isso o povo do município elegeu treze 

vereadores para somar, junto a gestão municipal com o desenvolvimento deste município, o que 

fará. Disse que irá cumprir com o seu mandato e com o juramento feito mediante a posse em 

primeiro de janeiro, colocando seu mandato a disposição dos munícipes, enfatizando que desde a 

sede até a região do Sombra  Santa tem pessoas que esperam pelos vereadores e por melhorias 

de estradas, por melhorias na saúde, na educação e para isso há treze vereadores para somar com 

a Prefeita Raquel que não se cansa de buscar recursos para este município, colocando seu 

mandato a disposição para somar. Referiu sobre as demandas das vicinais Dez sul, Dez norte, Vila 

e vicinal Macanã e Vicinal Santa Rosa, a respeito do que é cobrado a todo momento. Referiu sobre 

projetos para o município, que tem trazido desenvolvimento, colocando-se a disposição para 

somar e contribuir com esse desenvolvimento, destacando a satisfação por noticias boas para a 

vila Aparecida, dizendo que política é compromisso, não promessa, razão pela qual está aqui, para 

firmar compromissos e desenvolver projetos bons que venham favorecer o povo deste município. 

Informou que está sendo feito o planejamento escolar e cadernos, dizendo que não queria que 

fosse assim, as aulas on-line, ressaltando que as escolas estão reformadas, como no Lote Dez, 

onde os alunos não puderam desfrutar dessa benfeitoria, mas devendo continuar lutando por dias 

melhores e acreditando que tudo vai passar e que em breve terão dias melhores no município e 

poderão fazer aglomerações e abraçar amigos e vizinhos, mas por enquanto só resta pedir pela 

vida. Agradeceu a todos pela oportunidade de está nesta Casa por quatro anos, que será de muito 

trabalho, estando a disposição para todos quanto precisarem. Desejou a todos excelente semana, 

esperando que os que estão presentes possam voltar mais vezes, ressaltando que estão reunidos 

todas as segunda para apresentar projetos e demandas para o município, mas a disposição no 

decorrer da semana. Pediu a Deus sabedoria e discernimento para saber lidar com as demandas 

do município que não são poucas, município que está se desenvolvendo e precisa dos vereadores. 

Parabenizou a Prefeita Municipal por não parar, sempre em busca de investimentos para o 

município, parabenizando-a pela garra e força, colocando-se a disposição, e agradeceu. Em 

seguida foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando agradeceu a Deus por mais 

um dia. Cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença de secretários 

municipais e assessores jurídicos da Câmara e Prefeitura. Ressaltou está se iniciando mais um ano 

de trabalho, acreditando que esta Casa precisa está junta para fazer o melhor para o povo do 

município, que os elegeram para representa-los por quatro anos. Parabenizou a Prefeita Municipal 

por mais um mandato e por está buscando melhorias para o município. Falou que Placas teve um 

avanço grande nos últimos quatro anos e tem certeza que continuará avançando por mais quatro 

anos. Falou que muitas pessoas têm vindo de fora e investido no município, porque acredita em 

um município melhor e no desenvolvimento dessa região, dizendo que vereadores, a gestora 

municipal e equipe de secretariado precisam está de mãos dadas para fazer o melhor em prol 

deste município. Colocou-se a disposição da população e da Prefeita municipal para trabalhar em 

prol do povo do município. Espera que possam exercer o trabalho com dignidade e seriedade. 

Desejou a todos excelente semana, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos 
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Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou agradecimentos a sua 

família, companheiros de partido e todos povo do município por ter contribuído para que fosse 

reeleito, iniciando o segundo mandato com alguns que se reelegeram e outros que foram eleitos, 

dizendo de sua alegria. Colocou seu mandato a disposição para trabalhar em favor do 

desenvolvimento do município, naquilo que estiver ao seu alcance. Falou da satisfação pelas 

pessoas presentes, por toda equipe de governo. Falou que teve vários desafios e com certeza 

terão mais quatro anos de novos desafios e trabalho. Falou de um grande desafio que o município 

e o mundo vêm enfrentando que é a pandemia que tem abalado todas as famílias, ressaltando 

que assim como foi colocado pelo Vereador José Maria tem um tio no Hospital Regional de 

Itaituba, entubado e sedado, dizendo do desafio que todas as famílias têm passado, mas crendo 

que vencerão essa situação. Agradeceu a Deus pela oportunidade e o povo de Placas por ter lhe 

concedido a oportunidade de representar a população do município, dizendo que seu mandato 

será feito em prol de cada morador do município . Falou que assim como a prefeita teve quatro 

anos de muitos desafios, tem a oportunidade de muito trabalho, assim como todos os vereadores 

eleitos, dizendo que estarão juntos lutando pelo desenvolvimento do município. Desejou a todos 

um excelente dia, e agradeceu.  A seguir foi concedida a palavra na tribuna ao vice-prefeito, Sr. 

Leonir Hermes – PSDB, o qual manifestou gratidão por está reunido com a Câmara Municipal 

nessa sessão solene de abertura da sétima legislatura do poder Legislativo Municipal. 

Cumprimentou componentes da Mesa Diretora, vereadores e população presente. Agradeceu aos 

secretários municipais, chefe de gabinete, assessores jurídicos tanto do Executivo como do 

Legislativo pela presença. Falou da satisfação de iniciar mais um ano de trabalho, juntamente com 

toda equipe do legislativo e comandante maior do Poder Executivo, a Prefeita Municipal. Colocou 

seu mandato de vice-prefeito a disposição, mencionando que mesmo sem mandato eletivo nunca 

deixou de está visitando a população do município, as vicinais, dizendo do compromisso com o 

município, uma vez que entrou na vida pública e assumiu um mandato, entendendo que a partir 

de 2013 Placas tomou outro rumo, tendo sido feito um grande trabalho nas comunidades, na área 

da educação, da saúde, da agricultura, do esporte e lazer e na infraestrutura. Falou que nem 

sempre o gestor inicia uma obra e consegue concluí-la, parabenizando a Prefeita Raquel por haver 

finalizado algumas obras e entregue a população, dizendo que em quatro ano houve grande 

desenvolvimento em nosso município, chegando diariamente pessoas de fora querendo investir 

no comercio, na pecuária e na agricultura. Informou está agendando uma viagem para Belém e 

Brasília levar alguns projetos, os quais apresentará a prefeita Municipal e as Secretarias de Estado 

e Ministérios do Governo Federal, estando junto para trabalhar pelo desenvolvimento de Placas. 

Disse ter ciência que Placas já foi agraciada com muitos projetos e emendas parlamentares, o qual 

será exposto pela Prefeita Municipal. Falou que estão nesta Casa para juntos fazer um governo 

coeso, de união, de trabalho para desenvolvimento do nosso município e nossos filhos saberão o 

compromisso que o Executivo e o legislativo têm para com toda a população, e agradeceu. Em 

seguida o Senhor Presidente, Vereador Marcione Rocha Ribeiro, passou a presidência ao vice-

presidente e foi a tribuna, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas 

presentes. Registrou agradecimentos a Deus por está nesta Casa iniciando os trabalhos em 2021, 

aos senhores vereadores por ter lhe dado a oportunidade de conduzir esta Casa neste e no 

próximo ano, a comunidade placaense pela oportunidade concedida de mais um mandato no 

legislativo municipal, as autoridades municipais por ter atendido o convite para está presente à 

primeira sessão neste ano. Falou a comunidade placaense que o trabalho nesta Casa será de zelar 
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pela ética, moral e boa conduta do legislativo municipal para que possa fazer um bom trabalho 

que vá ao encontro das necessidades e melhoria da qualidade de vida do povo do município; que 

possam fazer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento deste município e que o povo que 

deu a oportunidade aos vereadores que compõe esta Casa, votaram porque viram nestes a 

capacidade de cada um atender da melhor forma as necessidades da região, viram a 

representatividade para aquela comunidade e vilas. À prefeita e ao vice-prefeito falou que estarão 

trabalhando juntos para construir um trabalho notório e visível a comunidade placaense, dizendo 

vê nos vereadores o contentamento por acreditarem que farão um trabalho que a colheita será 

breve, dizendo que estão iniciando melhor que em 2017, ano que iniciou com muita turbulência e 

pelo que tem conversado com a Senhora Prefeita, este será um ano de muito ganho para os 

munícipes e que cada parlamentar possa, junto as suas bancadas (Deputados e Senadores) buscar 

projetos que venham contribuir com a gestão do município e dizer que nesta Casa, seu trabalho 

quanto vereador presidente será em parceria com a prefeita Raquel, caminhando no mesmo 

sentido e no mesmo rumo, juntos até 2024, trabalhando no mesmo sentido para o 

desenvolvimento de Placas. Disse que suas conversas com a Prefeita é sempre de trabalhar nessa 

parceria, que possam construir um trabalho a altura da comunidade, um trabalho que possa trazer 

melhorias a saúde, a educação e todas as demais áreas. Falou que neste ano o município tem sinal 

verde de investimento por parte do Estado e do Governo Federal, sendo notório as idas da 

Prefeita a Belém e as noticias que trás para o município, mencionando que esteve na Vicinal Lama 

quando um morador relatou que o importante da gestão municipal atualmente é que a população 

está informada, através das redes sociais, dos passos desse governo. À Prefeita Municipal disse 

esperar que possa construir uma boa relação com esta Casa, de trabalho, de compromisso, para 

que possam de fato gerenciar este município com o mesmo compromisso, com a mesma 

responsabilidade que foi prometida em palanque, que possam carregar os compromissos e as 

promessas, dizendo que talvez não consigam colocar em prática ou execução, porque nem tudo 

depende da vontade do vereador, mas que possam lutar em busca dessas melhorias até o final 

deste mandato, que não sejamos ausentes da comunidade placaense, dizendo que esta Casa, de 

forma coletiva terá mandato presente nas comunidades, informando que, conforme conversado 

com vereadores, irão realizar sessões itinerantes, quando terão oportunidade de ouvir os 

representantes das comunidades, devendo realizar uma vez a cada mês uma sessão por vila, onde 

o povo terá oportunidade, voz e vez e fazendo o trabalho conforme a necessidade de cada região. 

Falou está confiante que Placas terá um mandato melhor do que o primeiro da Prefeita Raquel, 

acreditando que em 2024 o relatório final será de ações e conquistas positivas, de 

desenvolvimento, que através de um trabalho feito com compromisso Placas irá atrair pessoas 

para se instalar neste município com empresas para gerar rendas para que a Prefeitura não seja a 

única fonte de emprego no município. Falou que estamos vivendo um momento difícil, quando 

muitas famílias estão sendo afetadas pela pandemia, o desemprego bateu a porta da comunidade 

placaense, mas tem fé que os poderes Executivo e Legislativo irão traçar metas e buscar solução 

para que o COVID-19 não venha engessar as ações de desenvolvimento e melhorias para a 

comunidade placaense; que possamos seguir fazendo o melhor pelo nosso povo, dizendo que de 

inicio essas ações são lentas em virtude do período de inverno, que as secretarias municipais não 

conseguirão colocar o trabalho a todo vapor, mas as pequenas ações de emergências estão sendo 

tomadas e tem certeza que chegando ao período do verão terão que andar muito para 

acompanhar os trabalhos que serão feitos no município, pois o sinal para nosso município está 



11 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da Sessão Solene de Abertura da Sessão Legislativa de 2021. 

 

verde e tem certeza de que irão trabalhar para que este sinal possa ser de muito trabalho. Disse 

que estará sempre a disposição dos vereadores, do povo da comunidade, ouvindo e discutindo os 

problemas do município. Colocou-se a inda a disposição do Poder Executivo Municipal para que as 

conquistas com esse município seja através do diálogo, de uma boa conversa, pois acredita que 

uma boa relação entre secretários, prefeita e vereadores o povo é quem ganha com isso e irá zelar 

por esse diálogo. Informou que a partir da próxima semana vereadores estarão apresentando as 

demandas, fazendo o trabalho interno desta Casa, pois o trabalho externo já tem sido feito, indo 

até os secretários, até as vicinais, atendendo ao povo. Agradeceu a todos que se fizeram presentes 

a esta sessão, o representante do pastor da igreja Assembleia de Deus, Sr. João Martins, Sr. 

Catarino que sempre acompanha os trabalhos desta Casa, os servidores desta Casa e pessoas que 

contribuíram em sua campanha eleitoral para que estivesse nesta Casa. Desejou a todos uma 

semana abençoada e de paz, pedindo a Deus sabedoria para conduzir os trabalhos nesta Casa, e 

agradeceu a oportunidade. Retornando a presidência passou a palavra a prefeita municipal, Sra. 

Leila Raquel Possimoser – MDB. Esta na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora e Vereadores 

agradecendo pelo convite para está presente neste momento em que abrem os trabalhos no ano. 

Falou que o município passa por momento difícil, causado por esta pandemia, quando perderam 

muitas vidas e pessoas que estão em estado grave como o tio do Vereador Werles que está 

entubado no Hospital Regional de Itaituba e a técnica de Saúde Cristiane, pedindo um minuto de 

silêncio em homenagem a estes e assim foi feito. Após, falou que vivemos um período muito difícil 

nos últimos dias, o lockdown, acreditando que mais que nunca legislativo e executivo devem 

caminhar juntos para que possam superar esse período, acreditando que em breve, com a 

vacinação de toda a população viveremos dias melhores e superaremos todos esses dias difíceis 

pelos quais estamos passando. Cumprimentou e parabenizou o Vereador Orlando Messias de 

Souza, suplente da Vereadora eleita Érica Cristina, que tomou posse na presente data, em virtude 

de licença da Vereadora que assumiu a Secretaria de Assistência Social e está em Belém 

acompanhada pelo Deputado Eraldo, pela d. Denise Pimenta em busca de recursos para essa 

secretaria, buscando garantias para que possa desenvolver trabalho ainda melhor nesta Gestão, 

ao que se refere ao trabalho social no município. Informou sobre obras que conseguiu garantir no 

inicio dessa gestão para o município de Placas, das que tem em execução, dos projetos para os 

próximos meses e dos para essa gestão 2021-2024, sendo: dez km de asfalto, que deve ser 

executado ou ao menos iniciado neste ano e será destinado ao lado sul da cidade, parte para Vila 

Bela Vista e parte para a vila Lote Dez; emenda do Deputado Eraldo pimenta para ampliação de 

urbanização da frente da cidade, sendo o restante do lado norte e o lado sul; emenda do Senador 

Jader com recurso garantido para construção do monumento dos pioneiros; a construção da nova 

sede da Prefeitura de Placas com complexo para todas as secretarias, incluindo a de educação com 

biblioteca pública, garantido pelo governo do Estado; construção da sede do Banpará neste ano; 

visita do governador para inauguração de sistema de água dos bairros centro e Boa Esperança e 

escola Tancredo Neves; em andamento na SEDOP a sequencia do sistema de abastecimento de 

água do lado sul da cidade; sistema de água que está sendo executado na vila seca e vila da palha, 

emenda do Deputado Eraldo Pimenta, estando com os poços perfurados, faltando a construção de 

elevado e posteriormente irá conseguir outro recurso para garantir a parte de encanamento para 

levar a rede até as casas; garantia de recursos do Deputado Eraldo pimenta para várias pontes no 

município, via SETRANS, algumas já em execução  como na vicinal 59 (Cinquenta e nove) sobre o 

rio Água Amarela, sobre o rio Água Azul deverá ser iniciada no verão, pois será construída de 
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concreto, na Vicinal são Paulo em execução e outra que será construída no rio da Cachoeira, na 

vicinal 240 sul, outra na vicinal Macanã e outra na Vicinal Arrependido e com projeto na SETRANS 

para construção de pelo menos mais dez pontes no município e ponte em fase de conclusão na 

comunidade Sombra Santa; módulos sanitários estão sendo construídos no Bairro Boa Esperança; 

sistema de água no Bairro Otobelli; campo de futebol em fase de conclusão, convênios em 

vigência, devendo ter muitas obras para serem inauguradas até o mês de agosto. Informou ter 

garantido com a SETRANS recurso para estradas vicinais, tendo em execução projeto da ex-

Deputada Julia Marinho na vicinal Planalto, com sete quilômetros de piçarramento; emendas 

Federais que deverão sair neste ano, recursos do SETRANS e do consórcio Belo Monte para 

estradas vicinais, tendo recursos para trabalhar o ano todo em estradas vicinais, lembrando que 

todos esses recursos tem contrapartida financeira do município, o qual será garantido para que 

todo esse trabalho que contempla as vicinais, as comunidades que os vereadores representam 

sejam contempladas. Informou ainda ter conseguido com o Deputado Zequinha Marinho recurso 

para recuperação de vicinais da região do Novo Paraíso; recursos para construção de uma praça na 

comunidade; trator agrícola e uma casa de farinha que serão direcionados para comunidade na 

região do Novo Paraiso, região dos vereadores Henrique e Evaldo. Comunicou que irá formalizar 

recurso com o Incra para conseguir a regularização fundiária das terras, convênio que garante ao 

município maior agilidade para que os agricultores possam conseguir a regularização das terras, a 

respeito do que irá se empenhar para que esse trabalho tenha um resultado positivo, para que os 

agricultores tenham documentação e possam conseguir recurso com os bancos e alavancar a 

produção no município. Informou ter trabalhado com recurso próprio a reforma da escola Almir 

Gabriel e seguirão com reforma e construção de algumas escolas no decorrer do ano. Informou ter 

conseguido retomar a obra da creche da Comunidade Bela Vista, que havia sido abandonada pela 

empresa e depois de anos de luta travada na gestão passada, no final do ano conseguiu licitar 

novamente e já está em andamento, informando que as creches na sede do município, nos bairros 

alto Pará e Boa Esperança, assim como a creche na comunidade Aparecida já estão em fase de 

conclusão. Ratificou informação de que o governador deverá vir ao município nos próximos meses 

inaugurar a Escola Tancredo Neves e sistema de água dos bairros centro e Boa Esperança. Referiu 

sobre o COVID-19, que aumentou muito as despesas do município, porém disse que pode contar 

com recursos provenientes de emendas parlamentares que ajudam a honrar com os fornecedores 

da área da saúde, ressaltando todo o aparato que precisou montar e despesas geradas na luta 

pelo enfrentamento ao COVID-19, mencionando que há pouco o município recebeu uma 

ambulância através de recursos do Deputado Eraldo Pimenta, que tem sido muito atuante no 

município. Informou que nos próximos dias será iniciada a construção de elevado para o sistema 

de água que já existe na Comunidade Novo Paraíso, também será construído elevado para o 

conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida e nos próximos dias será iniciada limpeza na cidade. 

Disse que a cada ano irá melhorar a iluminação pública. Informou sobre os projetos futuros, tendo 

sinal verde do governador de projeto que deve ser autorizado no próximo ano de concha acústica 

na frente da cidade, uma quadra poliesportiva na comunidade Bela Vista e quadra poliesportiva 

para a frente da cidade; recurso garantido pelo Deputado Olival Marques para a saúde e 

recuperação de vicinais, o Deputado Airton Faleiro está garantindo recursos para o enfrentamento 

a COVID-19 e também para construção da escola Padre Antônio na Comunidade Novo Paraíso; 

nesta semana irá conversar com o Deputado Priante, este que já garantiu recursos para 

construção do Mercado Municipal, campo de futebol, ambulâncias, equipamentos de saúde, 
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acreditando que irá contribuir com o município, lembrando que todas essas obras tem 

contrapartida do município. A respeito das ações de cunho social, de geração de rede falou que na 

agricultura irá implantar a Placacacau, cooperativa de fomento a produção cacaueira, estando a 

Secretaria de Agricultura trabalhando nesse sentido; na próxima semana estará reunida com todos 

os prefeitos do Consórcio Belo Monte, pois tem recursos para trazer para o município através 

deste, devendo haver investimentos significantes, distribuindo esses recursos entre cidade, 

comunidades e vicinais para que possa no decorrer do mandato contemplar a toda nossa gente. 

Disse está trabalhando no sentido de honrar o voto de confiança que teve, honrar esta Casa, 

dizendo que precisa do apoio de todos para que tenha tranquilidade para que possa desenvolver 

seu trabalho, direcionados para atender os requerimentos dos senhores vereadores, no tempo 

possível, dentro do planejamento do governo, mas todos os projetos estão direcionados no 

sentido de contemplar a população de Placas. Informou ter o sistema de abastecimento de água 

do Bairro Alto Pará garantido e irá trabalhar muito para que toda a cidade seja contemplada com 

sistema de água, assim como o bairro são Francisco; irá trabalhar no sentido de os vereadores 

atenderem as demandas de suas comunidades e toda a população do município. Apresentou seu 

secretariado, assim composto: Secretário de Meio Ambiente – José Pereira Ramalho (Zé do Raio 

x), Secretário de Saúde – Gilberto Bianor dos Santos Paiva, Secretária de Finanças – Keila 

Possimoser, Secretária de Administração – Natalia Possimoser Touzdjian, Secretário de educação – 

Marcelo Wilton rodrigues Leal, secretário de Infraestrutura – Gilson Ferreira de Macedo (não 

presente), Secretário de Agricultura – Neilson Farias de Lima, Chefe de Gabinete – Dalciele, 

pessoal de comunicação, assessor jurídico – Dr. Rodolfo, Setor de Terras e integrante da equipe da 

Defesa Civil – Júnior, ressaltando que até o mês de abril as coisas tendem a se tornar mais difíceis 

e tem a equipe da Defesa Civil que faz um grande trabalho aqui em Placas desde 2017, 

mencionado que através desse trabalho conseguiu recurso para construção e recuperação de 

pontes, de estradas vicinais, ajuda humanitárias, informando que neste ano será trabalhado nesse 

sentido. Falou que toda a equipe de secretariado está a disposição dos vereadores e do povo para 

atender e fazer um trabalho melhor pela população. Pediu que Deus nos permita viver um tempo 

novo com toda  a população vacinada. Ressaltou o memorável esforço e humanidade do 

Governador Helder Barbalho no enfrentamento a pandemia do COVID-19, pois assim como foi 

difícil em um município pequeno, imagina como foi para ele comandar a situação em um Estado 

grande e está conseguindo salvar vidas com seu trabalho e esforço. Pediu que Deus nos permita 

viver esse tempo novo, querendo para essa gestão que Placas seja uma cidade do futuro, mas só 

consegue se tiver o apoio de todos e irão trabalhar para atender a população para que tenham 

neste município melhores dias. Pediu a Deus saúde e sabedoria para todos. À pedido, falou ter 

assumido no final de janeiro a presidência do Consorcio Belo Monte, sendo a única prefeita, tendo 

recebido o convite do Governador e do Deputado Eraldo Pimenta e está à frente, dizendo da 

importância pelo município assumir pela primeira vez a presidência do consórcio, dizendo da 

gratidão ao povo do município que lhe confiou mais um mandato, pois sem este não estaria 

assumindo esse cargo. Disse que de acordo com as pesquisas no município teve um resultado 

glorioso nas eleições, de pessoas que votaram e mesmo a maioria daquelas que não votaram 

confia e aprova essa gestão, sendo o resultado de muita luta. Falou que Placas vive um cenário de 

projeção no estado do Pará e assumindo a presidência do Consorcio Belo Monte isso fortalece o 

município. Enfatizou que dos projetos que mencionou, são projetos que devem sair este ano, 

restando ainda três anos. Falou que a união dos poderes fortalece o município para que possa 
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garantir recursos através de Deputados que estão ajudando o município, pois para esses importa 

que o recurso será executado e isso está sendo feito e a população tem visto. Desejou boa sorte a 

todos vereadores, secretariado e servidores da Prefeitura, pois todo o trabalho é garantido por 

pessoas que a ajudam no dia a dia, dizendo está vivendo um momento difícil de pandemia, de 

inverno, de desemprego, mas que será superado e farão de Placas um lugar ainda melhor para se 

viver, e agradeceu. A seguir o Senhor Presidente agradeceu a prefeita por ter apresentado seus 

planos e ações para o nosso município, agradecendo-a pela presença, assim como do vice-

prefeito. Em seguida passou a entrega do Titulo Nobre Cidadão, em cumprimento a Resolução nº 

004/2014, a Senhora Marizete Cortez por ter estado presente no maior número de Sessões 

Ordinárias da Câmara Municipal no ano de 2020, convidando-a para receber das mãos do vice-

presidente da Câmara Municipal o referido título. O Senhor Presidente lembrou que o Senhor 

Lourival Muller, conhecido por Catarino é um grande vencedor e no ano de 2020 em virtude da 

pandemia e problema de saúde teve que se resguardar um pouco, sendo um grande parceiro 

desta Casa, convidando a comunidade para prestigiar os trabalhos desta Casa. Registrou ainda 

agradecimentos a todos pela presença, o que dá mais ânimo para começar os trabalhos neste ano, 

dizendo que a fala da senhora Prefeita dá certeza e ânimo de que realmente irão fazer um 

trabalho com muito êxito e com muita conquista, que a Senhora Prefeita possa a cada ano trazer 

boas noticias a população deste município, dizendo da importância de começar um mandato com 

planejamento, pois isso é a peça fundamental na vida pessoal, na vida pública, pois sem 

planejamento nada dá certo. Ratificou agradecimentos a Senhora Prefeita, vice-prefeito e 

vereadores. Comunicou que o Vereador Henrique Pereira assumiu o cargo de segundo secretário 

da Mesa Diretora desta Casa, considerando ter havido empate no dia da eleição. Homenageou os 

prestadores de serviços gerais do município, e observando não haver nada mais a tratar, desejou 

uma semana abençoada a todos, agradecendo a presença de todos e mandou encerrar os 

trabalhos desta Sessão, determinando a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai 

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

desejar. _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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