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

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos cinco dias do mês de junho 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 e Projetos de Lei 

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, Raimundo Ribeiro da 

Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. À hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão, cumprimentando e desejando boas vindas a todos. Apresentou a Ordem do Dia. Colocou 

em votação a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou-se ao uso 

da palavra na tribuna pelos Senhores Vereadores, concedendo-a ao Vereador Werles Santos Silva, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre viagem a Belém, 

juntamente com Vereadores, Vice-Prefeito, Prefeita Municipal e Secretário Municipal de 

Administração, a qual disse ter sido muito proveitosa. Mencionou haver sido realizada a entrega 

de ambulância, um compromisso do Deputado Hilton Aguiar – SD, tendo participado da entrega 

desse veículo que dará assistência a saúde no município, devendo chegar até na próxima semana. 

Mencionou ainda ter estado na ALEPA com o Deputado Hilton Aguiar, quando este colocou as 

demandas e sobre o que estaria no comando do Solidariedade e o que poderia fazer, tendo citado 

a respeito da EMATER, que está sob o seu comando, tratando sobre a agricultura no município, 

sobre as demandas e o fato do órgão está praticamente abandonado pelo Estado, informando que 

o Deputado estará passando em nosso município nesta terça-feira quando deverão reunir-se com 

o mesmo, mencionando que os funcionários da EMATER não estarão na cidade devido a outras 

situações, porém enfatizou a importância de reunir e fazer cobranças. Na FUNASA estiveram com 

o Sr. Jardel cobrando sobre o sistema de abastecimento de água na cidade, inacabados, quando 

foram informados que a Senhora Prefeita já havia solicitado mais dois poços artesianos para o 

Bairro Alto Pará e outro para o Bairro Progresso, informando que o Deputado Chapadinha tem o 

equipamento que está em Medicilândia e que em breve estará sendo realizado esse trabalho e 

que o plano é trabalhar em todos os municípios. Falou da importância de concluir as obras 

iniciadas no município, ressaltando a dificuldade de água no município, destacando as obras nos 

Bairros São Francisco e Boa Esperança que devem ser resgatadas e concluídas, pois irá beneficiar 

muitas famílias no município. Falou que na ocasião também colocaram ao Senhor Jardel a situação 

de três associações no município que tem dificuldade de água e um grande fluxo de pessoas, 

sendo as associações Castanheira, Avepla e União Rodrigues, tendo solicitado que batessem os 

pontos e lhe passassem que atenderia essas demandas. Na Secretaria de Esportes do Estado, que 

está sob o comando do Solidariedade, vereadores estiveram presentes onde fizeram algumas 

cobranças de demandas para o município, voltadas para a área do esporte, tendo sido levado 

ofícios solicitando materiais esportivos para o esporte no município, quando a Secretária 

questionou sobre quadras para reforma no município, informando sobre várias, como Carlos 

Lázaro, da Escola Ana Faleiro e da Vila Bela Vista, tendo solicitado que tirassem fotos e lhes 

passassem urgente que estaria realizando esse trabalho em nosso município, tendo oferecido 

ainda gramado sintético para uma quadra em  nosso município e cobertura, porém observou que 
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a única quadra pública no município é a Carlos Lázaro e não é apropriada para receber cobertura, 

tendo a promessa de um gramado sintético, ficando de analisar com a Senhora Prefeita essa 

situação. Falou que o dever do Vereador é cobrar e buscar algo para o município. Disse que 

também foi levado demanda a Celpa por outra equipe de Vereadores. No município, parabenizou 

as equipes que participaram da final da Copa da Independência na Vicinal da Sessenta, São José e 

União Rodrigues, parabenizando esta última pela vitória, agradecendo todos que contribuíram 

para a realização desse campeonato, e agradeceu a oportunidade. O Senhor Presidente Desejou 

bom dia e boas vindas ao Senhor Ronaldo, Presidente do Conselho de Segurança Pública do Maicá, 

da cidade de Santarém e passou a palavra ao Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Na tribuna 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou as equipes União Rodrigues e São 

José pelo jogo na final da copa na Vicinal da Sessenta, parabenizando os organizadores do evento. 

A respeito de viagem a Belém com equipe de Vereadores falou que os vereadores têm as 

demandas e devem procurar os caminhos viáveis para que as coisas aconteçam, sendo o que estão 

fazendo e continuarão fazendo. Citou que na terça-feira estiveram, juntamente com a Prefeita 

Municipal e o Vice-prefeito recebendo uma ambulância, uma Emenda do Deputado Hilton Aguiar, 

a qual será de grande utilidade para o município. Informou que no dia seguinte estiveram na 

ALEPA apresentando demandas como a situação da ADEPARÁ que encontra-se defasada, dizendo 

que o Estado deve se comprometer mais com relação a isso e estão cobrando para que as coisas 

aconteçam, observando porém que as coisa não acontecem do dia para a noite, mas com 

cobrança efetiva acredita que as coisas acontecem. Falou que por ser um município distante da 

capital muitas vezes ficam esquecidos, não podendo estar naquela cidade sempre, mas quando 

possível irão. Mencionou terem estado com o Senhor BRESSAN, Diretor Geral de Projetos 

Especiais, observando que Placas faz parte dos onze municípios da região Xingu, tendo prioridade, 

cobrando para que os moradores do município sejam contemplados com energia, observando que 

o município possui uma grande demanda de vicinais que precisam de complementação de energia 

elétrica, lembrando que no ano de 2018 encerra o Programa Luz para Todos, devendo cobrar para 

que aconteça. Falou da satisfação por vê que as vicinais do município que necessitam de 

complementação Já constam em tabela detalhada da Celpa, mencionando já estar no município 

uma empresa trabalhando na Vicinal Planalto e saindo deverá vir para as vicinais próximas da 

cidade, devendo o trabalho ser concluído. Mencionou que estiveram ainda com o Chefe da Casa 

Civil, Senhor Megale, enfatizando ser a primeira pessoa do Governador, a quem apresentou 

demandas e pediu que olhe com carinho para o município, destacando não haver empresas, a 

maioria da população é agricultora, sabendo que as dificuldades existem em todos os setores, mas 

espera que consigam algo para o município. Referiu sobre trabalhos que estão sendo executados 

no município, como recuperação da vicinal Sessenta e na cidade o povo demonstra 

contentamento pelos trabalhos que estão sendo realizados na área comercial, enfatizando não ser 

possível fazer tudo de uma só vez, mas está sendo feito. Agradeceu as pessoas que estão 

assistindo, acompanhando os trabalhos, e agradeceu. O Senhor Presidente cumprimentou o 

Senhor João Lopes, Presidente da Comunidade Aparecida, desejando boas vindas. A seguir foi a 

tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Referiu sobre cobranças que tem sido feitas a Polícia Militar, observando que teve uma época em 

que faltou empenho e suporte a esta para que trabalhasse, porém citou que na semana anterior 

foram presos quatro elementos, ladrões de motos, sendo de Uruará e destes dois são menores e 

foram levados para Santarém e provavelmente serão encaminhados a Belém, manifestando 
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agradecimento, citando que desde o dia em que esta Casa começou a cobrar, reuniu e vereadores 

foram ao comando em Itaituba cobrando o aumento do efetivo e mais uma viatura. Mencionou 

que um dos elementos foi preso na vicinal no km 200 e todas as noites tem visto a viatura 

rodando, tendo solicitado ao Presidente da Câmara e a Prefeita Municipal para ajudar com o 

combustível, tendo em vista que a cota que o Estado repassa não é suficiente para o trabalho e o 

Presidente tem contribuído, ressaltando ser uma obrigação do Estado, mas se não tiver parceria 

não consegue realizar o trabalho da maneira que estão trabalhando, parabenizando-a pela 

maneira como tem atuado. Referindo-se aos ladrões que foram presos falou que o chefe da 

quadrilha colocava os menores para roubar e segundo informações dos mesmos recebiam mil 

reais por moto roubada em Placas e utilizavam uma arma de pressão, idêntica a uma pistola 380, 

não sendo possível não acreditar que era uma arma dessa. Falou que se a polícia continuar com 

esse trabalho irá amenizar a situação de roubos no município. Referindo-se a viagem a Belém 

falou não ter podido participar devido a problemas de saúde, parabenizando o que estiveram na 

capital tentando trazer recursos para o município e pelo esforço e empenho, dizendo que nesta 

Casa atualmente não há divergência, mas união procurando melhoras para o município, o que não 

se viu em legislaturas passadas, esperando que continue, pois quem ganha é a população. 

Mencionou ter estado na Vicinal cinquenta e nove onde tem máquina trabalhando, o que tem 

acontecido até mesmo nos finais de semana devido a grande demanda e poucas máquinas. 

Registrando a presença do Secretário de infraestrutura informou que ouviu criticas de pessoas por 

causa de máquinas alugadas pela Prefeitura, como a carregadeira que está na vicinal Cinquenta e 

nove e esteve na Vicinal Arrependido, tendo em vista que o município não possui máquinas 

suficientes para atender a demanda do município, tendo sugerido a Senhora Prefeita que alugue 

duas patrois e mais carregadeiras para atender a demanda no município, pois se não o fizer não 

conseguirá recuperar trinta por cento das estradas vicinais e a população irá cobrar, pois são mais 

de três mil quilômetros de estradas e a Prefeitura tem duas patrois e uma carregadeira, sendo que 

apenas uma patrol está trabalhando, não sendo possível fazer vinte por cento das demandas que 

há no município. Referindo sobre o Projeto de Lei do REFIS, que está em pauta para votação, falou 

que as pessoas estão pensando que a Prefeita e os Vereadores estão querendo cobrar o ITPU, 

dizendo que informações que estão sendo repassadas não é verdadeira, esclarecendo que a Lei 

que estabelece essa cobrança existe desde o ano de 2008, de modo que desde esse ano a 

população que possui terreno na cidade é devedora de IPTU, porém não se tinha essa informação, 

pois o que se pregava era que Placas não cobrava esse imposto. Enfatizou que a dívida existe e 

que há juros e multa e o que podem fazer, Prefeita e Vereadores, para amenizar a situação, já que 

a dívida principal não pode deixar de ser cobrada é não cobrar multa e juros e parcelar o valor da 

dívida. Em aparte o Vereador José Sandeney falou que há equivoco quanto a não pagar, 

mencionando que esta casa poderá aprovar ou não em segundo turno o projeto, mas não cabe a 

população placaense ser penalizada por desordem dos ex prefeitos Maxweel Brandão e Leonir 

Hermes, considerando que foi sancionada em 2008 e ser cobrado hoje valores referente a cinco 

anos atrás acha injusto. Prosseguindo o Vereador Nelson enfatizou que essa lei que estabelece a 

cobrança não foi criada por essa legislatura, mas em outra, gerando dívida a população. Em aparte 

o Vereador Marcelo mencionou que o projeto votado não diz que será cobrado dívida de cinco 

atrás, o que poderá acontecer se determinarem tempo no projeto. Prosseguindo o Vereador 

Nelson enfatizou que não é esta Câmara que está criando essa dívida, mas já existe de outras 

gestões, mas tentando retirar juros e multa e parcelar para que as pessoas possam pagá-la e os 
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que não puderem fazer irão continuar com dívida. O Vereador José Sandeney observou que 

somente será cobrado os últimos cinco anos, mesmo que a dívida seja de dez anos. O Vereador 

Nelson enfatizou que somente quer esclarecer que não foram os atuais Vereadores que geraram 

essa dívida, mas estão tentando ajudar para que possam negociar e pagar através do REFIS. 

Desejou uma ótima semana de trabalho a todos. O Vereador José Sandeney desculpou-se por tê-lo 

interrompido. O Vereador Nelson agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Justificou a razão 

de não ter podido viajar a Belém, devido a compromisso no Cento e quarenta, onde aconteceu um 

grande evento, uma Feira de Ciências, com a presença da Prefeita e Secretária de Educação, sua e 

do Vereador José Ferreira. Disse que a semana anterior foi bastante corrida, quando se reuniu 

com os moradores do Galvão e com a Administração Municipal que irá alugar máquinas para 

trabalhar e resolver problemas de estradas na região. Agradeceu a presença de todos, desejando 

um bom dia e ótima semana, e a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador José Ferreira de 

Carvalho, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a presença da Dra. 

Mara, Secretário de Infraestrutura e Senhor João – presidente do PSC, desejando boas vindas a 

esta Casa. Agradeceu ainda a Deus por mais esse dia de trabalho e pela semana que começa. 

Referiu sobre a Feira de Ciências ocorrida na Comunidade Santa Rita de Cássia, promovido pela 

Escola Padre Antonio e escolas da região, agradecendo o apoio da Secretaria de Educação e a 

Secretária e o Senhor Renato que estiveram presentes, agradecendo o governo pela sua 

contribuição para que o evento acontecesse, sendo muito bom, quando cada turma apresentou 

sua criatividade, seus projetos, parabenizando a escola Padre Antonio pela iniciativa e o governo 

pelo apoio, dizendo que é assim que vai demonstrando compromisso com a comunidade. 

Enfatizou que juntamente com o Vereador Evaldo estiveram presentes e deixaram sua 

contribuição para o evento, com o qual a região, as escolas e os alunos ganham com isso, 

agradecendo e parabenizando o governo e a diretoria da Escola Padre Antonio, pedindo que Deus 

os abençoe. Referiu sobre as estradas vicinais, sobre o verão que está avançando e os 

trabalhadores tem cobrado, assim como ao vereador Evaldo, a recuperação das cinco vicinais da 

BR 163, mencionando ter recebido uma equipe da vicinal do km 151, trazendo documento ao 

Secretário de Administração. Mencionou que a Infraestrutura tem suas dificuldades com a falta de 

maquinários, não sendo fácil resolver de uma hora para a outra toda essa situação, ressaltando 

que são vicinais de trinta, quarenta e até sessenta quilômetros, como a Vicinal do km 140 que 

possui esta quilometragem somente na estrada principal, sendo uma vicinal que parece uma 

espinha de peixe, onde a cada cinco quilômetros possui um ramal, esperando que a situação 

dessas vicinais possam ser melhoradas para que possam trabalhar com mais conforto. Referiu 

sobre acontecimento trágico ocorrido na cidade de Pau D`arco há duas ou três semanas atrás, 

manifestando repúdio a  atitude do Governo do Estado e da Polícia Militar, pelo seu despreparo, 

quando matou dez agricultores e deixaram quatorze gravemente ferido, tendo chegado as 

escondidas e atirado nos agricultores, pedindo ao governo que tome providências, pois o Estado 

do Pará tem sido campeão de massacres. Ratificou seu repúdio e pedido de providências para que 

melhore o comportamento da polícia, pois o ser humano precisa ser tratado como tal, 

concordando com a disciplina, que a polícia faça um trabalho disciplinar e que o governo tenha 

compromisso, pois nas campanhas políticas fala muito bonito, de segurança, de conforto para os 

agricultores, da distribuição de terra, mas quando toma posse “ele mata, ele mata e mata” 

registrando seu protesto e repúdio a essa atitude do Governo do Estado do Pará e da Polícia 
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Militar. Desejou a todos uma boa semana e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores. Registrou 

agradecimentos, em nome dos Vereadores que viajaram, ao Senhor Presidente pelo apoio dado a 

ultima viagem a Belém, quando tiveram o total apoio da presidência dessa Casa, demonstrando o 

compromisso que está tendo com os trabalhos do legislativo, sendo gratos pela oportunidade de ir 

uma comitiva, a maior até então, quando setenta por centos dos vereadores foram a Belém, 

manifestando-se feliz e honrado pela atitude do Senhor Presidente que tem sido parceiro. 

Cumprimentou pessoas presentes. Referindo-se a viagem a Belém falou que seu objetivo principal 

era o Programa Luz para Todos, estando com o Senhor Bressan tratando sobre os problemas da 

execução do programa no município e brigando para que sejam retomados os trabalhos, 

manifestando–se feliz por ter ouvido do mesmo que em breve o programa será retomado no 

município, resolvendo a situação das Vicinais Cinquenta e sete, Arrependido, Sessenta, São Paulo e 

todas as demais. Falou que trouxeram uma lista das vicinais onde tem e onde não tem projeto e 

esta Casa em parceria com a Prefeitura bateram os pontos e enviaram para a Celpa e nesta 

semana estarão retornando a Altamira para conversar com o Senhor Cristiano da ETE, que é o 

empreiteiro responsável pelo Luz para Todos que atende os dez município, para que o mais breve 

possível a obra seja retomada. Parabenizou o Senhor Fela pela final e belíssimo campeonato na 

Vicinal da Sessenta, onde teve a honra de participar, onde estiveram os Vereadores Raimundo, 

Herlinho (Werles) e José Sandeney e o Vice Prefeito. Parabenizou o Vice Prefeito pela parceria que 

tem mantido com a Senhora Prefeita Municipal, algo que não se vê em Placas há muitos anos, de  

o vice andar ombro a ombro com a Prefeita nesses seis meses de governo, reconhecendo e 

parabenizando aquilo que é bom, lembrando que na viagem a Belém esteve o Vice Prefeito e a 

Senhora Prefeita, cada um buscando algo de um lado, o que disse ser bonito de se ver. Disse que o 

município só anda assim, quando fazemos essa união e andamos abraçados em busca dos mesmos 

objetivos, que são dias melhores para a comunidade placaense. Enfatizou que outro objetivo 

dessa viagem foi a busca de poços artesianos para associações, obtendo a promessa de que serão 

perfurados três poços nas associações Avepla, APA e União Rodrigues, devendo no decorrer da 

semana bater os pontos, informando que a máquina que perfura esses poços está em 

Medicilândia e acredita que logo estará chegando no município de Placas, acreditando que fará 

não somente nessas associações, mas nos bairros Alto Pará e Aparecida e outras localidades que 

dependem e sofrem com essa falta de água, a pedido da Senhora Prefeita. Falou que os 

vereadores tem responsabilidade pelo que tem feito, enfatizando que uma viagem dessa se paga e 

o povo ganha colhendo os frutos. Mencionou que Vereadores estiveram na Secretaria de Esportes 

e a Secretária fez várias promessas que irão cobrar, sendo um momento propicio, tendo em vista 

que as eleições municipais estão se aproximando e todos querem votos e ajudar o município e os 

vereadores irão buscar algo de bom para o povo placaense, tendo certeza que irão ganhar muito 

com esse trabalho. Desejou e pediu a Deus que tenhamos uma excelente semana de trabalho, 

informando que durante a semana tem agenda de visitas onde as máquinas estão trabalhando no 

município ouvindo a população para aperfeiçoar cada dia mais o trabalho e na sexta em Santarém, 

juntamente com o Vereador Sandeney, esperando que na próxima semana possam trazer noticias 

boas para o povo placaense, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu 

sobre reuniões realizadas na capital do Estado, as quais trarão resultados para o município, 

referindo-se a poços artesianos informou que a associação AAP também necessita, tendo em vista 
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que o que lá havia foi aterrado e por ser um local sempre cedido para a realização dos eventos 

municipais, esperando que também seja beneficiada. Falou que no município pessoas visam o seu 

próprio lado e esquecem que o município precisa crescer, deixar de ser parasita, começar a dar 

seus próprios passos, deixar de somente receber recursos estadual e federal, mas ter seu próprio 

recurso. Falou que é muito ruim quando se fala em tributos porque o povo quer benefício e 

quando tem obrigações as vezes fica com o pé atrás, concordando, porém enfatizou ser a favor 

dos tributos municipais, mas também de um adequado investimento para que venha retorno para 

a população, observando que a Prefeitura tem IPTU, ISS e ITBI, que são impostos municipais que 

são exigidos por lei que seja arrecadado, enfatizando que quer que seja feita a aplicação devida, 

cabendo aos parlamentares a fiscalização para a devida aplicação dos recursos, manifestando-se a 

favor de que o município crie um conselho tributário de fiscalização, podendo determinar normas 

que venham isentar, observando ter lido bastante no decorrer da semana sobre tributos, podendo 

haver benefícios para a comunidade, não cabendo porém aos Vereadores, mas a esse conselho. 

Enfatizou que o projeto do REFIS não fala em quantidade de meses, apenas de dívida, sendo 

conhecedor que a dívida vem de 2008, porém toda dívida no Brasil não renovada prescreve com 

cinco anos, havendo um débito de cinco anos, não cabendo aos vereadores determinar se será 

cobrada ou não, mas sim ao Executivo, podendo inclusive solicitar a isenção, querendo, portando 

que seja feita a devida aplicação em estradas, vias públicas, iluminação, limpeza de terrenos 

baldios e consequente cobrança da taxa. Em aparte o Vereador Marcelo destacou, referente a 

correta aplicação, decisão da Juíza Federal para que o município de Placas, criar ou se já houver, 

alimentar o Portal da Transparência, o que vem sendo feito desde que foi instituído a Lei e com 

essa decisão o município deve colocar no Portal todos os servidores com nomes e salários, todos 

os prestadores de serviços devem constar nome e pagamentos, toda nota fiscal paga, assim como 

o Orçamento e a LDO, acreditando que esse mecanismo ajudará Vereadores e a população exercer 

a função fiscalizadora e dará ao governo o caráter de transparência. Prosseguindo o Vereador 

Denilson informou que doze municípios foram notificados pelo Ministério Público Federal essa 

semana devendo instalar o Portal da Transparência e Placas foi um destes e para que o município 

se torne viável deve dar sua parcela de contribuição, cumprir seu papel e os Vereadores exigir a 

correta aplicação. Novamente em aparte o Vereador Marcelo mencionou que nessa viagem 

trouxeram todas as prestações de contas de todos os ex-prefeitos municipais e todas serão 

votadas nessa legislatura, seguindo o devido processo legal e fazendo o papel que lhes cabem. 

Prosseguindo o Vereador Denilson Amorim ratificou a informação dada pelo Vereador Marcelo 

sobre as prestações de contas dos ex-gestores, dizendo que esta Casa tem um papel fundamental, 

parabenizando a união dos vereadores, pois todos estão tentando fazer seu papel com 

transparência, informando que trouxeram mais de quinze volumes de documentos dos ex-

gestores que estão pendentes e serão analisadas por esse legislativo. Falou que é um trabalho que 

muitos não gostam de fazer, mas é o papel e devem cumprir, mas querem que a população 

participe, avalie e vê a melhoria em suas ruas. Citou que existe conselho, onde os moradores 

fazem avaliação e orçamento das suas ruas e distribui valores por igual e a Prefeitura entra com a 

contra partida, sendo a conscientização pública que está acontecendo no Brasil. Falou que se fosse 

um município rico que pudesse fazer tudo sozinho seria ótimo, mas precisa recolher os tributos, 

porém aplicar de maneira correta para que a localidade tenha cara de cidade, citando que existe 

um projeto para melhoramento da frente da cidade, existindo outros projetos sendo elaborados, 

precisando mudar essa cidade, mostrar o que vieram fazer e fazer com consciência. Falou que são 
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parceiros, citando sobre os barraqueiros na frente da cidade, que estão defendendo o pão de cada 

dia, mas defende fazer o amparo legal para que não fique de maneira clandestina, devendo o 

sistema de tributação ser cobrado de igualdade. Registrando a presença do Presidente do 

conselho de Segurança Pública, mencionou que nessa viagem a Belém estiveram com o Secretário 

de Segurança Pública e solicitaram que esse Conselho de Segurança Pública também seja 

implantado em nosso município, sendo importante, pois passa a discutir as ações de segurança no 

município, e agradeceu. A seguir manifestou-se o Senhor Presidente - Vereador Gilberto Matias 

Rodrigues, cumprimentando aqueles que chegaram após o inicio da Sessão. Referiu sobre viagem 

a Belém, sendo sete vereadores e o Vice Prefeito, encontrando a Senhora Prefeita e o Secretário 

de Administração, onde tinham uma agenda ampla, conforme já colocado pelos Vereadores que 

se manifestaram. Mencionou que ao retornar ao município alguém disse que esse tanto de 

vereadores em Belém, que a despesa é muito grande, porém disse não considerar como despesa, 

pois foram buscar coisas boas para o município, considerando como investimento e acredita muito 

no que foi colocado pelos Deputados, pelo Senhor Bressan, na Celpa e quando as obras estiverem 

sendo feitas verão que a viagem não foi em vão, esperando que logo comece pelos poços 

artesianos, tendo em vista que as máquinas estão próximas da cidade. Mencionou que sua 

principal agenda era na Celpa para verificar situação que tanto atormenta os moradores do 

Panorama e alguns do Planalto, abrindo-se uma oportunidade de livrar os moradores dessas 

vicinais das dívidas. Citou que no domingo esteve reunido com os moradores da vicinal Panorama, 

informando sobre o que foi colocado pelo Bressan para que a dívida de mais de dez anos seja 

quitada, observando que pessoas estão com o nome no SPC sem poder financiar nos bancos por 

causa de antecipação de eletrificação rural e a Celpa não pagou o banco e este terceirizou a dívida 

e os moradores estão sem solução. Falou que no ano passado quando esteve na comunidade falou 

que se empenharia em ajudar a resolver e juntamente com os vereadores sempre que vão a 

Belém estão verificando, tendo surgido uma luz e a situação será resolvida. Falou que a viagem foi 

boa e estão aqui para passar para a população aquilo que foram representar na capital do Estado. 

Informou que segundo o Presidente da Comunidade Aparecida está há dias pedindo uma 

roçadeira para roçar as ruas da comunidade e máquina para fazer serviços nas ruas da Vila, 

pedindo o apoio dos Vereadores, considerando que alguns têm requerimentos para a 

comunidade, para que seja atendido. Após passou-se a Ordem do Dia, passando a apresentação 

das matérias em pauta para apresentação e encaminhamento, sendo: Requerimento nº 040/2017, 

de proposição dos Vereadores Evaldo Lima Machado e José Ferreira de Carvalho, que requer a 

Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para que 

realize recuperação das estradas e piçarramento nas ladeiras da Vicinal Codó, km 167, neste 

município de Placas; Requerimento nº 041/2017, de proposição do Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias necessárias para que sejam colocadas nas entradas da cidade placas de sinalização e 

placas informativas; Requerimento nº 042/2017, de proposição dos Vereadores José Sandeney 

Marques Monteiro e Evaldo Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias necessárias para construção de um poço artesiano na 

Comunidade Macanã; e Requerimento nº 043/2017, de proposição dos Vereadores José Ferreira 

de Carvalho e Evaldo Lima Machado que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias necessárias para que realize recuperação da Vicinal do Galvão e 

piçarramento das ladeiras, determinando o Senhor Presidente encaminhamento as Comissões 
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Permanentes.  Após passou-se a pauta de votação. O Vereador Marcelo informou que devido a 

equivoco os Requerimentos foram incluídos no parecer apresentado na Sessão anterior, 

concedendo o Senhor Presidente a palavra aos Senhores Vereadores para a defesa de suas 

proposições na tribuna, sendo: Vereador Denilson Rodrigues Amorim, que apresentou 

Requerimento nº 038/2017, de proposição sua e do Vereador 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 sua 

e do Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, 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. Colocado em discussão os 

Requerimentos 038/2017 e 039/2017. Discutido, foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Após passou-se a apreciação de Projetos de Lei em Segundo Turno, iniciando pelo 

Projeto de Lei nº 240/2017, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2018 e dá outras providências”. Colocado em discussão o Projeto de Lei com a Emenda 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% (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”, cujo texto já foi discutido e aprovado em primeiro turno. Após discussão foi o 

Projeto de Lei com a Emenda colocado em votação e 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” com a emenda ao Art. 4º, já discutida e aprovada em primeiro 

turno, que ficou 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 discussão. O 

Vereador José Sandeney manifestou preocupação pelo projeto não especificar o tamanho do 

ginásio, já que existem de vários tamanhos, de modo que deveriam especificar a quantidade de 

pessoas para o ginásio a que o projeto atenderia. O Vereador Marcelo, observando que o Projeto 

já foi votado em primeiro turno e que emendá-lo neste momento seria necessário duas votações a 

nova emenda, sugerindo que seja feita uma indicação ao Projeto de Lei para que o ginásio tenha 

capacidade mínima de duas mil pessoas, podendo ser aprovado na presente sessão em segundo 

turno. Colocado em votação o Projeto com a emenda apresentada e indicação. Aprovado por 

unanimidade. Colocado em apreciação o 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. 

Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação na forma proposta. Aprovado por 

unanimidade. 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”. Colocado em discussão. 

Ninguém discutiu. Colocado em votação o projeto na forma proposta. 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”. Colocado 

em discussão com as Emendas já aprovadas em primeiro turno, sendo: o artigo 4º passará a ter a 

seguinte redação: “Art. 4º Os créditos tributários regularizados através do REFIS poderão ser 
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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”. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após, o Vereador 

Marcelo enfatizou não ser a favor de certos tipos de cobrança, observando que o Projeto não 

versa sobre isso, mas colocaram em votação, esclarecer para a população, vê a legalidade do 

processo para que tenha acesso, pois não é esta Casa que está cobrando, apenas autorizando a 

cobrar e quer saber se essa cobrança será feita ou não e se fará quais são os dispositivos legais 

que fundamentam, sendo importante que se faça isso com associações e a sociedade. O Vereador 

Denilson mencionou que pode-se propor a criação de um conselho tributário fiscal e que seja 

estipulado um teto mínimo de cobrança e que o governo diga o que será feito com o recurso 

arrecadado, para que a população tenha conhecimento da aplicação. O Vereador Jose Sandeney 

falou da necessidade dessa audiência para apresentar a população o que está acontecendo para 

que depois não se arrependa do que está sendo aprovado, porque é complicado aprovar algo que 

vai de encontro a população, mencionando que com o REFIS certamente será cobrado os últimos 

cinco anos. Mencionou preocupação, citando exemplo de um terreno comprado no ano de 2014 

avaliado em quinze mil reais e o imóvel construído em 2016, valorizando a área que passou a ser 

avaliada em quase cem mil reais e questionando se essas situações serão avaliadas, mencionando 

que há vários casos desse tipo. Enfatizou que esta casa não está autorizando a cobrar os últimos 

cinco anos, mas certamente isso acontecerá, devendo pensar a respeito, considerando a situação 

que está se vivendo atualmente, devendo realizar essa audiência no inicio de agosto para levar 

essas informações a população. O Vereador Denilson falou que quando compra um terreno deve 

saber que tem o bônus e o ônus, razão pela qual propõe a criação do Conselho Tributário Fiscal 

para avaliar de diferentes formas. O Vereador Marcione observou que a divida foi criada no ano 

de 2008, o que estão autorizando é a negociação, devendo acompanhar. O vereador Denilson 

ratificou sua proposta de criação do Conselho que irá avaliar as várias situações. O vereador 

Werles referiu sobre a importância dessa audiência para esclarecer a população sobre essa 

cobrança. O Vereador Nelson sugeriu que seja divulgado a respeito do projeto através da rádio 

para que a população tome conhecimento. O Vereador Marcelo observou que o REFIS não atinge 

só o IPTU, mas toda espécie de débito com a Prefeitura, dizendo ser favorável a cobrança e no 

caso do IPTU que prove a legalidade da cobrança. O Vereador Marcione lembrou que com o 

Projeto do REFIS está facilitando para que a dívida seja paga e favorecendo para que o município 

possa arrecadar, pois município não sobrevive só de FPM e a partir de agora Placas terá 

arrecadação própria, devendo acompanhar. O Vereador Denilson enfatizou que essa cobrança não 

será imediata, pois a Prefeitura terá que implantar todo um sistema, ressaltando ser complicado, 

mas devem fazer e monitorar. O Vereador José Sandeney propôs indicação para realização de 

Audiência Publica no inicio do mês de agosto para que a população tome ciência do que está 

acontecendo. O Senhor Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que após a Sessão 

permaneçam no plenário para uma reunião com o Secretário Municipal de Administração. O 

Vereador Werles informou que o Deputado Hilton Aguiar passará no município nesta terça-feira, 

convidando a todos para participar dessa reunião, confirmando o horário e local posteriormente. 
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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.__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


