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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA 

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano 

de dois mil e dezessete, 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, Projetos de Lei, 

Projeto de Resolução e tratar demais assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa 

Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PMDB - Presidente, Vereador Werles Santos 

Silva-SD - Vice-Presidente e Denilson Rodrigues Amorim-PSDB – Primeiro secretário. Presentes os 

Vereadores Evaldo Lima Machado-PMDB, José Ferreira de Carvalho-PT, José Sandeney Marques 

Monteiro-DEM, Marcelo Wilton Rodrigues Leal-PSC, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-

SD e Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB. À hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão. Apresentou a Ordem do Dia. Informou que devido a viagem programada nesta data para 

Belém foi acordado entre os Vereadores que não farão o uso da Tribuna na presente Sessão. 

Apresentou ofício do PMDB indicando o Vereador Evaldo Lima Machado a Líder do partido nesta 

Casa. Colocou em votação a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade e 

dispensada o uso da Tribuna pelos Vereadores, passou-se a Ordem do Dia, passando a 

apresentação das matérias em pauta para apresentação e encaminhamento, sendo: 

Requerimento nº 038/2017, de proposição dos Vereadores Denilson Rodrigues Amorim e Evaldo 

Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de Educação providencias 

necessárias para a construção do muro na área pertencente a Escola MEC/SEDUC km 170-A e a 

quadra poliesportiva na Comunidade Ouro Verde, município de Placas; e Requerimento nº 

039/2017, de proposição dos Vereadores Denilson Rodrigues Amorim e Evaldo Lima Machado, 

que requer a Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de Educação providencias necessárias 

para viabilizar e construir a quadra na Escola Municipal de Educação Infantil de Ensino 

Fundamental Irani de Andrade Tomaela, determinando o Senhor Presidente encaminhamento as 

Comissões Permanentes. Após passou-se a pauta de votação, solicitando o Senhor Presidente que 

a Comissão de Constituição e Justiça apresentasse Parecer aos Requerimentos nº 036/2017 e 

037/2017, o que foi feito pelo Relator Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal, apresentando 

Parecer pela continuidade da tramitação da matéria. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém 

discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após foi concedida a palavra aos 

Senhores Vereadores para a defesa de suas proposições na tribuna, sendo: Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro: Requerimento nº 036/2017, de sua proposição e do Vereador 

Werles Santos Silva, que requer providencias necessárias para que sejam construídas lombadas na 

BR 230, nas avenidas Perimetral Norte e Sul, Travessas Boa Esperança e Osvaldo Tomaela, todas 

de acordo com os parâmetros exigidos pelo DETRAN. Discutido foi o Requerimento aprovado por 

unanimidade; e Vereador José Ferreira de Carvalho: Requerimento nº 037/2017, de proposição 

sua e do Vereador Evaldo Lima Machado que requer providencias necessárias para que seja 

construída uma escola com cinco salas de aula, uma cozinha, uma biblioteca, uma sala de 

computação, uma sala pedagógica, uma dispensa, uma sala de ciências, uma sala dos professores 

e quatro banheiros, na comunidade Novo Paraíso, km 164, BR 163, neste município. Colocado em 

discussão. O Vereador Marcelo falou ser importante apontar a fonte de receita, podendo colocar 

no PAR – Plano de Ações Articuladas, projeto nos padrões do MEC, ou fazer o Projeto e enviar no 

próximo Edital do PDRS-Xingu ou ainda ser construída com recurso próprio advindo inclusive do 

REFIS que será votado na presente data. Manifestaram-se ainda os Vereadores Denilson e Nelson 
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posicionando favoráveis ao Requerimento. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 

Após passou-se a apreciação de Projetos de Lei em Primeiro Turno , iniciando pelo Projeto de Lei 

nº 243/2017, que “Dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Agricultura Familiar no município 

de Placas e dá outras providências”. O Relator da Comissão de Constituição e Justiça apresentou 

Parecer favorável ao prosseguimento da tramitação do projeto, uma vez que atende aos requisitos 

legais e ressalta que não foi analisado o mérito, o que é de competência exclusiva dos Vereadores. 

Discutido, foi o Parecer aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei. 

Manifestaram-se favoráveis os Vereadores Marcelo Leal, Marcione Rocha, Denilson Amorim, 

Raimundo Ribeiro, José Sandeney e José Ferreira. Colocado em votação o Projeto de Lei na forma 

proposta. Aprovado por unanimidade. Colocado em apreciação o Projeto de Lei nº 241/2017, que 

“Dispõe sobre a revogação Contrato de Concessão de Uso e dá outras providências”. O Relator da 

Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável pela continuidade da tramitação 

da matéria, uma vez que atende ao Princípio da Autotutela Administrativa e está em perfeita 

consonância aos enunciados do Supremo Tribunal Federal, em especial a Súmula STF 473, que 

prevê que a Administração Pública pode revogar seus atos por motivo de conveniência ou 

oportunidade, motivos estes expostos na mensagem enviada pelo Poder Executivo e ressalta que 

não foi analisado o mérito do referido Projeto de Lei, uma vez que tal feito é de competência 

exclusiva dos Vereadores. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em 

votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei. Manifestaram-se 

favoráveis os Vereadores Marcione Ribeiro, José Sandeney, Denilson Amorim, Nelson Fetisch e 

Marcelo Leal, que propôs emenda ao Art. 4º ficando com a seguinte redação: “Art. 4º O imóvel 

será dividido e afetado para a construção de ginásio poliesportivo e instalação da garagem 

municipal”. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 241/2017 com a Emenda apresentada. 

Aprovado por unanimidade dos presentes. Colocado em apreciação o Projeto de Lei nº 244/2017, 

que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação – FME e dá outras providências”. O 

Relator da Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável ao prosseguimento da 

tramitação do projeto, uma vez que atende aos requisitos pelas normas constitucionais e a 

legislação infraconstitucional e ressalta que não foi analisado o mérito, uma vez que tal feito é de 

competência exclusiva dos Vereadores. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.   Colocado em discussão o Projeto de Lei. O 

Vereador Marcelo esclareceu que em tese o Fundo Municipal de Educação já existe, a Lei apenas 

está regulamentando, tornando-o de forma legal, inclusive com CNPJ próprio. Manifestou-se ainda 

o Vereador Denilson. Colocado em votação o projeto na forma proposta. Aprovado por 

unanimidade. Colocado em apreciação o Projeto de Lei nº 240/2017, que “Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências”. O Relator da 

Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer ao prosseguimento da tramitação do 

projeto, uma vez que atende aos requisitos impostos pelas normas constitucionais e a legislação 

infraconstitucional e ressalta que não foi analisado o mérito, uma vez que tal feito é de 

competência exclusiva dos Vereadores. Colocado em discussão o parecer. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei. O 

Vereador Marcione Rocha propôs verbalmente Emenda Supressiva ao Parágrafo Único do Art. 30, 

suprimindo a preposição “até”, ficando o parágrafo com a seguinte redação: “Parágrafo Único – O 

desembolso dos recursos financeiros, correspondente aos créditos orçamentários e adicionais 

consignados ao Poder Legislativo, será feito até o dia 20 de cada mês, no montante fixo de 7% 
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(sete por cento) resultante do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 

5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no 

exercício anterior, conforme previsto no artigo 29-A, inciso I, da Carta Política de 1998”. 

Manifestaram-se ainda os Vereadores Denilson, Werles e Raimundo. Colocado em votação o 

Projeto de Lei com a emenda apresentada.  Aprovado por unanimidade. Colocado em apreciação 

o Projeto de Lei nº 242/2017, que “Dispõe sobre a criação do Programa de Recuperação Fiscal 

(REFIS 2017) do Município de Placas e dá outras providências”. O Relator da Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou Parecer ao prosseguimento da tramitação do projeto, uma vez 

que atende aos requisitos legais e ressalta que não foi analisado o mérito, uma vez que tal feito é 

de competência exclusiva dos Vereadores. Colocado em discussão o parecer. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei. O 

Vereador Marcione referiu sobre a necessidade de todos os municípios ter arrecadação própria, o 

que nosso município não possui e o REFIS busca isso. Mencionou que há uma dívida de cinco anos 

que será cobrada e regulamentada por esta lei a qual os proprietários de lotes urbanos deverão 

pagar de cinco anos atrás até agora. Manifestou-se favorável, porém informou que será proposto 

emenda para que todos os juros e multa sejam abatida, tendo em vista não ser um dívida 

pequena, citando como exemplo de alguns comércios que irá alcançar doze mil reais, devendo o 

parcelamento para pessoa jurídica chegar a trinta e seis meses, que o valor mínimo da parcela seja 

cem reais e o prazo para pagamento da primeira parcela seja de sete dias úteis. O Vereador 

Marcelo enfatizou que esta Casa não está aprovando autorização para a Prefeitura cobrar, já 

tendo sido feito no ano de 2007 quando da aprovação do Código Tributário, podendo a Prefeitura 

inscrever todos na Dívida Ativa e ficar com o nome sujo, esclarecendo que o que esta Casa está 

fazendo, através do Projeto que foi enviado, é dando condições para que havendo a dívida haja 

um processo de negociação para que o cidadão tenha condições de pagá-la, dívida existente 

porque foi aprovado o Código Tributário que estabeleceu taxas e normas para que o cidadão 

pudesse pagar. Disse que se não foi cobrado é erro do município, porém existe o princípio da 

Administração Pública e o que passa de cinco anos perdoa, mas até cinco anos retroativo não tem 

como perdoar, pois seria renúncia fiscal. Enfatizou que a Prefeitura está dizendo que irá cobrar, 

mas está criando um recurso que propicie ao cidadão parcelar essa dívida. Mencionou que 

conforme colocado pelo Vereador Marcione não concordam que seja cobrado multa e juros, 

tendo em vista que o cidadão não pagou porque não foi cobrado, portanto, não é responsável 

pelos juros. Falou que no projeto não podem questionar a dívida principal, pois não cabe a esse 

projeto, a dívida já existe e está no código tributário, podendo questionar os juros da dívida, razão 

pela qual está sendo proposto emendas ao projeto, onde consta o parcelamento em até dez 

vezes, observando que tem empresas que devem até sessenta mil reais e se fosse pagar hoje com 

juros e multa iria para quase oitenta mil e o que está sendo criado é mecanismo para as pessoas 

físicas e jurídicas procurar a Prefeitura, vê o débito e parcelar no limite pagável para o cidadão, de 

modo que estão propondo que o limite de parcelas seja de trinta e seis; que o limite mínimo de 

uma parcela para pessoa jurídica seja de R$ 100,00 (cem reais) e a pessoa física continue em R$ 

50,00 (cinquenta reais); e que seja dado após a negociação até sete dias para pagar a primeira 

parcela. Esclareceu que no projeto original quando se pagava a vista o valor integral da dívida, 

seria perdoado multa e juros, estando sendo proposto que, independente de ser a vista ou 

parcelado, todos os juros e multas sejam perdoados, dizendo que isso é o que pode ser feito por 

esta Casa para nesse projeto ajudar a população, podendo chamar a Prefeitura e discutir o Código 



144 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2017. 
 

Tributário posteriormente, citando como exemplo a dívida de seu irmão de 2012 a 2016 de IPTU é 

de um mil, setecentos e noventa e quatro reais com multa e juros e da forma que está sendo 

aprovado o projeto esse valor cairá para um mil e setenta e nove reais, sendo um benefício para 

os que vão pagar o IPTU, pois não podem perdoar essa dívida, pois não faz parte do projeto e tem 

coisas que mesmo que queira não pode fazer do ponto de vista legal; o projeto trata do 

refinanciamento; está sendo aprovado uma oportunidade para o cidadão, devedor do IPTU ou de 

qualquer dívida com a Prefeitura, negociar o seu débito. Referindo-se aqueles terrenos em que 

não possui documento falou que isso não tem relação com IPTU, citando como exemplo O ITR 

feito na Receita Federal independente de possuir documento do lote, virando uma comprovação 

de que é seu e o IPTU segue a mesma linha, porém é imposto de propriedade urbana, que será 

gerado um cadastro e terá que pagar, servindo como comprovação de posse. Falou que a 

aplicação desse recurso segue as normas federais, sendo destinado vinte e cinco por cento para a 

educação, quinze por cento para a saúde e as demais vinculações existentes na sua aplicação. 

Lembrou que todos terão nove meses para negociar, se perder esse prazo terá que pagar a vista, 

sendo o REFIS um benefício, porém enfatizou que a Casa Legislativa de 2005 a 2008 deu 

autorização aprovando o Código Tributário e a Prefeitura Municipal não cobrou, estando cobrando 

dos últimos cinco anos. O Vereador Nelson mencionou que muitas pessoas não têm conhecimento 

dessa dívida, ressaltando sempre ouvir pessoas comentando, inclusive dos órgãos da 

administração que nosso município é um dos que não se cobra IPTU, mencionando que na 

verdade o cidadão está devendo e não está sabendo, pois todos que possuem um terreno na 

cidade possuem débito, enfatizando não ter como extinguir essa dívida, mas perdoar juros e multa  

e negociar o prazo, porém a dívida principal deverá ser paga e a partir desse momento irá 

beneficiar a todos e não pagando serão inscritos na dívida ativa do município. O Vereador 

Denilson enfatizou que como legisladores não podem renunciar recurso municipal, pois é 

inconstitucional, podendo regulamentar a forma que é cobrado e a dispensa de juros e multa. 

Esclareceu a forma como o projeto foi proposto e a forma como era cobrado as taxas de juros e 

multa. Falou ser esse o projeto mais polêmico até o momento nesta legislatura, observando que 

os ex gestores são passíveis de responder processos pela não cobrança desse imposto, tendo em 

vista que o município não pode renunciar recurso e esta Casa está regulamentando a forma como 

será cobrado esses valores, conforme já especificado pelo Vereador Marcelo. Observou que essa 

situação é referente a terrenos na zona urbana, ressaltando que dará mais força ao cidadão para 

cobrar benefícios para a cidade e que, para quem está na légua patrimonial, no momento de fazer 

a Escritura Pública é exigido o IPTU, os demais fora dessa área é passível de pagamento, tendo a 

posse passiva/mansa do terreno. Falou que todos os recursos oriundos do Estado e Federal é 

recurso que o cidadão paga, sendo a maneira de sobrevivência do país, observando ter muita coisa 

errada, mas não podem renunciar receita, para que possam ter um município próspero e que 

sejamos corretos na legislação. Mencionou que os vereadores já estão se mobilizando para fazer 

um trabalho no Código Tributário, quando será realizada Audiência Pública para poder interferir 

nos valores através de emendas, pois querem o melhor para a população do município. O 

Vereador José Ferreira falou que assim como o governo federal negociou a divida das prefeituras 

em duzentos meses esta pode negociar com os cidadãos, sendo uma forma de legalizar os 

proprietários, concordando com essa forma de negociação, sendo a melhor forma para que os 

munícipes não fiquem inadimplentes. O Vereador Marcione esclareceu que será proposto emenda 

aos Artigos 4º e 5º, observando que algumas pessoas se espantam quando falam dos valores, 
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enfatizando que deveriam ter pegado exemplo de valores de outros bairros, onde após abatido 

juros e multa será de cerca de quinhentos reais para pessoa física, podendo ser parcelado em dez 

vezes de cinquenta reais. Falou que não é uma dívida grande, mas também não insignificante, mas 

terá condições de negociar e a partir de agora será pago IPTU e irão cobrar para que seja aplicado 

em construção de escolas, praças e possam acompanhar a entrada desse recurso no município. O 

Vereador Marcelo informou a redação das emendas, sendo: o artigo 4º passará a ter a seguinte 

redação: “Art. 4º Os créditos tributários regularizados através do REFIS poderão ser pagos em até 

36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais”; os incisos I e II passarão a ter a seguinte redação: “I – 

Todos os beneficiários do programa terão os juros e multas descontados na sua totalidade; e II- O 

contribuinte terá até 7 (sete) dias úteis para pagamento da primeira parcela, quando parcelado  

ou para pagamento da dívida quando for pagamento a vista”; suprima-se o inciso III; Os incisos I e 

II do Parágrafo Único deste mesmo artigo passará a ter a seguinte redação: “I – R$50,00 

(cinquenta reais) para Pessoa Física; e II- R$100,00 (cem reais) para Pessoas Jurídicas”.  Os demais 

artigos, parágrafos e incisos do projeto diz respeito a outros critérios e permanecem na forma 

proposta. O Vereador Denilson esclareceu que após aprovado e sancionado cada cidadão terá até 

nove meses para se inscrever e negociar a dívida, perdendo o direito após esse período. O 

Vereador Marcione falou que a Prefeitura municipal deve notificar a população da dívida e 

informando para comparecer no setor responsável para fazer essa negociação. O Vereador José 

Sandeney enfatizou ser benéfico para o município arrecadar, porém disse ser complicado, tendo 

em vista que negociado os anos anteriores em até trinta e seis meses, ou seja, três anos e ainda 

terá o IPTU do ano atual, além do valor negociado. Disse ter lhe espantado o valor calculado para 

um terreno comercial. Falou ser um projeto complicado, que necessita de audiência para informar 

a população; sendo necessário arrecadar, mas na atual situação que nos encontramos atualmente 

é muito complicado, mas necessária e com as emendas estão fazendo o máximo que podem para 

reduzir essa dívida, dando vontade de se abster de votar esse projeto, mas o município precisa 

começar arrecadar e a população ter seus documentos em dia, orientando a população para que 

procure o setor responsável para fazer essa negociação o quanto antes, pois depois virá o IPTU de 

2017, complicando ainda mais a situação. Colocado em votação o projeto de lei com emendas 

apresentadas. Aprovada por unanimidade. Colocado em apreciação o Projeto de Resolução nº 

023/2017, que “Dispõe sobre a atualização monetária dos subsídios dos Vereadores, sem reajuste 

desde janeiro de 2013, e dá outras providências”, uma proposição da Comissão Permanente de 

Economia, Finanças e Orçamento. O primeiro secretário procedeu a leitura. O Senhor Presidente 

observou que de acordo com o § 2º do Regimento Interno os projetos de Resolução que forem 

apresentados pelas Comissões Permanentes sobre assunto de sua alçada ficam dispensados de 

Pareceres e de acordo com o Art. 56 do RI os Projetos de Resolução se submeterão a uma só 

discussão e votação, colocando-o em discussão. Discutido, o senhor Presidente colocou em 

votação o Projeto de Resolução, sendo aprovado por unanimidade. Após o Senhor Presidente 

observando não haver nada mais a tratar, desejou uma 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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