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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois 

mil e dezoito, 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 apreciação de projeto de lei e tratar assuntos de 

interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PMDB 

– Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim-PSDB – Primeiro Secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB(PMDB), 

José Sandeney Marques Monteiro – DEM, Marcione Rocha Ribeiro – DEM, Nelson Fetisch-SD, 

Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-

PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, agradecendo as pessoas 

presentes. Apresentou a Ordem do Dia. Realizou inscrição para uso da tribuna. Concedeu o Senhor 

Presidente a palavra na tribuna ao Vereador Denilson Rodrigues Amorim. Este, cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Mencionou ter estado juntamente com a Senhora Prefeita, com 

proprietário da empresa que irá construir quatro quilômetros de asfalto na sede do município que 

será iniciado nesta semana. Informou que no próximo dia vinte irá ocorrer licitação para a 

construção de mais quinze quilômetros de asfalto com sistema pluvial profundo, que se concluído 

dará outro rumo a cidade, informando que a previsão para conclusão dos quatro quilômetros é 

até agosto e o outro até o final do ano, esperando que aconteça, ressaltando ser ano eletivo, mas 

devem olhar o lado do município para que possa se desenvolver. Falou que além dessas obras tem 

as praças e obras de impacto social e melhoria da cidade, parabenizando o empenho do Executivo, 

lamentando a falta de mais diálogo com o legislativo, mas vereadores tem feito seu papel 

acompanhando, fiscalizando e em reunião, onde esteve cinco vereadores, a Prefeita citou a 

respeito do caminhão papa-lixo, carregadeira e outras máquinas que pertenciam a uma empresa e 

para  surpresa de todos informou que o proprietário tinha reincidido o contrato e que as máquinas 

e veículos seriam levados do município, isso porque vereador havia  citado que iria tocar fogo, o 

que foi dito pelo Vereador Nelson, que não acredita querer que aconteça, tendo certeza que não 

foi somente esta a razão, mas que sentasse com os vereadores e prestasse esclarecimentos, pois 

vereador nunca foi contra a máquinas que estão trabalhando, mas que fossem consertadas as da 

Prefeitura, pois sabem que custos de aluguel é um poço sem fundo, pois nunca terá um objeto e 

com as máquinas próprias trabalha com mais tranquilidade e tem um município mais sólido, 

dizendo que estão querendo jogar uma carga em cima dos vereadores que tem fiscalizado, 

dizendo que em qualquer situação que for chamado como vereador e participar do contrato de 

uma máquina ou de serviço e em comum acordo vereadores derem aval, se acertar, serão 

Executivo e Legislativo, mas se errar também irão errar e dar cara à tapa, pois erraram, mas tendo 

conhecimento, mas quando não participa ao vereador, não se responsabiliza pelo que faz sem 

consulta previa ao legislativo municipal, como ocorrido mediante contração de máquinas e 

veículos, não merecendo esse bônus, sendo a favor de contração, mas de máquina que não seja 

ociosa, que trabalhe, mencionando que dias atrás encontrou patrois na estrada, que estava ruim e 

retornando, a estrada estava boa, toda patrolada de Placas a Rurópolis, dizendo ser serviço que se 

faz rápido, porem em Placas parece ter um freio puxado, onde o trabalho não rende, máquinas 

ficam de trinta a quarenta dias em uma única vicinal e o serviço não rende. Disse que o 

funcionário está para ajudar, mas também precisa ser valorizado, devendo trabalhar em comum 

acordo, mas se falta óleo, todos os dias os funcionários vem para a rua, há trinta quilômetros de 
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uma vicinal, no dia seguinte retorna, já chega as dez horas, devendo fazer o barraco na vicinal e 

ter um carro de apoio, acampar na vicinal e o agricultor tem prazer em servir, pois com esse 

traslado todos os dias o trabalho não rende e o gasto é maior, devendo se organizar, caso 

contrario passará o verão e não se fará nada. Informou sobre Decreto Presidencial liberando o 

saque do saldo acumulado do PIS/PASEP, o que antes só era liberado por doença grave ou morte, 

de acordo com cronograma, devendo injetar no mercado brasileiro mais de trinta e um milhões de 

reais, colocando-se a disposição para mais informações, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Manifestou gratidão a Deus por mais uma semana de trabalho iniciada. Lamentou decisões da 

empresa em recolheu máquinas, descumprindo contrato, sem dar satisfação aos munícipes, 

mencionando ter sido muito criticada por ter passado seis meses recebendo sem trabalhar e no 

momento em que mais o município precisa de máquinas para fazer as estradas vicinais, recolhe, 

dizendo não ser justo com a comunidade placaense. Falou que outra licitação deve acontecer no 

município e devem acompanhar e tomar conhecimento das empresas que irão concorrer, pois 

acha muito desagradável, como aconteceu, quando parabenizou na tribuna o trabalho que estava 

sendo feito na sua vicinal (Arrependido) e hoje parado, esperando que essa obra possa ser 

retomada ainda neste dia. Manifestou preocupação de moradores da Vicinal Ângelo, pois tinha 

acordo para faze-la, devendo reunir e tirar decisão. Falou ser contra o recesso, pois quer continuar 

nesta Casa defendendo o povo placaense que o elegeu. Espera que a tarde a obra seja retomada. 

Desejou uma excelente semana de trabalho, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Mencionou ter 

estado na quinta-feira na Comunidade Lote Dez no momento em que as máquinas passaram e foi 

dito por populares que estavam sendo levadas por que vereadores queriam tocar fogo nelas, não 

especificando qual vereador havia falado, o que o deixa triste como parlamentar, situação 

repetida no Bom Sucesso, no Ouro Verde, deixando o povo sem esperança quanto a recuperação 

das estradas, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Referindo sobre pronunciamento dos Vereadores 

Denilson e Evaldo a respeito de sua fala na sessão retrasada disse não ter sido coisa de momento, 

premeditado ou para chamar atenção, mas devido a cobranças sua e de outros vereadores há 

muito tempo, a respeito do que vem cobrando, pedindo o apoio desta Casa. Disse que as 

máquinas terem sido levadas embora não passa de desculpa, não aceitando a forma que foram 

levadas, pois contrato quebrado  tem penalidade e sua cobrança foi a respeito de carregadeira 

pequena que não dá conta de trabalhar e caminhão papa lixo, tendo em vista que dois 

trabalhavam no período da manhã e no período da tarde ficavam parados, tendo sugerido que se 

fizesse dois turnos de funcionários e colocasse o mesmo caminhão do município para trabalhar 

nos dois períodos, manhã e tarde, mencionando que o valor pago por essas máquinas, as quais 

solicitou que as dispensassem, dava para melhorar o salário dos mecânicos e dos garis, situação 

defendida por todos vereadores, porém disse não ver motivo para terem devolvido as outras 

máquinas, acreditando ter sido apenas uma desculpa, tendo em vista oficio feito e a Senhora 

Prefeita não ter comparecido a reunião para a qual foi convidada, mencionando ter solicitado 

através de oficio contrato e valores especificado de cada máquina e valores gastos em 

manutenção de máquinas, especificando as do patrimônio público e as alugadas, tendo solicitado 

resposta até na semana passada, o que não aconteceu, sendo o terceiro oficio que não tem 

resposta da Prefeita, comunicando que estará indo nesta terça-feira ao Ministério Público, já 
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tendo solicitado diárias ao Presidente da Câmara, cobrar essa situação, dizendo que as máquinas 

foram levadas, não por ter dito que iria tocar fogo, supondo que talvez porque o óleo que veio do 

Belo Monte não exista mais, mencionando que serviço estava sendo realizado na vicinal do 

Vereador Vilmar (Arrependido), onde a máquina trabalha um pouco e para, mas acreditando que 

maquinas tenham sido levadas não devido a sua fala, pois referiu apenas sobre as três que 

estavam paradas, mencionando que das que foram levadas uma ficou cinco meses parada na 

oficina do Luizinho com problema de bico injetor, situação que se resolve em dois ou três dias, não 

justificando ficar parada por cinco meses, ratificando não concordar ficar pagando aluguel de 

máquinas paradas, assumindo a culpa pelo fato das máquinas terem sido levadas embora, não a 

Câmara Municipal, mas estar respaldado, pois a muito tempo vem cobrando, inclusive que a 

Senhora Prefeita sentasse com os vereadores para tomar providências, pois somente lembra dos 

vereadores quando precisa aprovar algum projeto ou algo parecido, mas quando é algo de 

interesse da Câmara não demonstra interesse. Falou que foram feitas várias solicitações da parte 

dos vereadores, na tentativa de diálogo para que não chegasse ao estremo como chegou e hoje 

quer jogar culpa sobre os vereadores, assumindo a culpa, porém disse que irá questionar com a 

mesma quem de fato está errado, dizendo que não tem nenhuma máquina alugada para ficar 

parada, mas ter sido uma forma de lavagem de dinheiro e querendo jogar a culpa para a câmara 

de vereadores, pois o desejo dos vereadores é de que todas as maquinas trabalhassem para 

atender a população. Mencionou que na Vicinal Cinquenta e nove foi realizada três horas de 

serviço e a conta está para ser paga, tendo ajudado a comunidade com petróleo para serrar 

madeira para construção de uma ponte e para jerico puxar a madeira, dizendo que se tudo que 

uma comunidade precisar tiver que tirar de seu bolso, enquanto tem máquinas alugadas, 

ganhando paradas, notas no posto e de auto peças  entrando todos os dias como acompanhou de 

janeiro a outubro de 2017, passando de duzentos mil de aluguel de máquinas e os moradores 

abandonados, lamentou, a respeito do que acredita que os vereadores estão sendo cobrados pela 

população, que cobra com razão, o que disse não ser por falta de cobrança dos vereadores que o 

serviço não foi feito, pois sempre cobram individual e em conjunto, mas a Prefeita não atende 

Vereador, e assim como foi dito pelo Vereador Denilson que “se fez o angu, que coma só”, não 

dará um passo para defender, dizer que está certa, enquanto não tiver situação definida. Falou 

que o Problema de moradores ficarem isolados é o que a Prefeita mais quer, para que tenha 

sossego e as máquinas voltarem a parar novamente, mesmo as do patrimônio público para não ter 

cobranças, sugerindo que não tenha recesso, mas que permanecessem na casa para atender a 

população. Em aparte o vereador Denilson esclareceu que Executivo e Legislativo não entra em 

recesso, mas terá mais tempo para trabalhar sua base e que esse recesso do legislativo é 

legislação federal, não sendo realizado somente as sessões, mas não impedindo que os vereadores 

façam seu trabalho, pelo contrário, terão mais tempo para fazer seus trabalhos e cobrar, estando 

a disposição caso haja convocação extra, mas farão cumprir a Lei. Prosseguindo, o Vereador 

Nelson disse esperar que verifique a forma que essas máquinas saíram e como ficará a rescisão 

desse contrato ou talvez não exista contrato e tendo solicitado, não  recebido, tenha causado 

preocupação, e não se deu por vencido, exigindo resposta a situação. E agradeceu.  Adiante foi a 

tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes, desejando uma excelente semana. Referiu sobre o portal da transparência, que 

no ano de 2017, entre os doze municípios do Consórcio Belo Monte Placas ficou em terceiro lugar 

no ranking  dos portais mais bem alimentados, ou seja, com informações publicadas de tudo que 
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se gastou no município, lamentando por neste ano a situação ter se tornada inversa e dos doze 

municípios do consórcio Placas está em último lugar, não tendo sido postado praticamente nada 

de janeiro a maio de 2018. Mencionou ter passado o ano de 2017 praticamente todo falando de 

iluminação pública, sobre ruas, empresa GP de Amaris Meireles que ganhou licitação de máquinas 

e equipamentos alugados, um contrato de mais de dois milhões de reais, o que gerou denuncias e 

nada foi resolvido, dizendo que em alguns momentos os vereadores são muito individualistas, 

querendo arrumar a “nossa Vicinal” para ficar bem com o povo da vicinal, não pensando no 

coletivo, em dialogar de forma concreta, acomodando-se tão logo sua solicitação seja atendida, de 

modo que cada qual corra atrás de benefícios para sua vicinal ou vicinais, dizendo, no entanto 

serem um grupo, eleitos pela população de Placas e não devem ser individualista, mas 

principalmente fiscalizador e levar melhorias para as comunidades e vicinais, mas o principal é 

fiscalização, e neste caso, a situação muda, pois alguns passam para um canto, outros se omitem e 

poucos “colocam o seu na reta”, esclarecendo que de acordo com o Regimento Interno desta Casa 

vereador na tribuna é idôneo de punição, razão pela qual esta colocando essa situação, citando ter 

sido marcada reunião há alguns dias atrás com secretário e Prefeita e vereadores ficaram calados, 

apenas um ou dois teceram alguns comentários. Disse entender a colocação do Vereador Nelson, 

pois são cobranças não de agora, pois as carregadeiras, papa-lixo e retroescavadeira estão no 

momento de trabalhar, no entanto essas máquinas vem ganhando desde janeiro e não tiveram 

acesso a informações de pagamentos, tendo em vista o portal da transparência não ter sido 

alimentado, acreditando no que o Executivo fala, o que nem sempre é verdade e hoje querendo 

colocar a culpa nos vereadores e não a carregará porque brigou muito para que chegasse a esse 

segundo semestre e as vicinais fossem consertadas, tendo sido solicitado a abertura de processo 

de licitação, o que deverá levar uns cinquenta dias, devendo ser o momento de ter um bom 

diálogo com o Poder Executivo para que essa culpa não recaia sobre os Vereadores, Executivo e 

muito menos sobre a comunidade, pois merece respeito e um bom trabalho. Acredita que se 

todos vereadores se unissem e falassem por uma boca só as coisas não estariam acontecendo. 

Parabenizou o amigo Léo e todo povo que contribuiu para evento na Comunidade Novo Paraíso, 

quando a equipe do São Raimundo Master esteve na Vila em amistoso, contra alguns atletas da 

cidade, parabenizando o presidente por ter contribuído, quando o time sub17 de Placas jogou 

contra equipe do Novo Paraíso e Agremiação Atletas do Futuro, time do Secretário de Esporte, 

Joacy Moura, que no último sábado sofreu princípio de AVC, estando com parte de um lado do 

corpo paralisado, sendo internado no Hospital Regional, mas a situação não é boa, pedindo oração 

pela sua recuperação. Desejou semana abençoada nesse momento turbulento que passa o 

município, a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, no que diz respeito as estradas vicinais, e 

um excelente dia, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa discutindo, ouvindo, colocando em pauta o 

desenvolvimento do município. Destacando estarem no mês de junho, passando por um momento 

de crise, mas o mês de arraia, convidando todos para participar no próximo final de semana do 

“Arraiá de Todos”, realizado pela escola e comunidade Lote Dez. Referiu sobre os discursos dos 

Vereadores  ressaltando está se vivendo uma nova crise no setor da infraestrutura, da ausência 

das máquinas, situação que estava na pauta da reunião agendada com a Gestora Municipal, a 

respeito das estradas vicinais, pois sabiam que quando chegasse o verão a pressão seria grande 

dos moradores dessas vicinais, tendo em vista que o inverno foi bom e as estradas e vilas ficaram 
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intrafegáveis e a população irá querer saber como esse trabalho será realizado, cobrando 

cronograma, o que evitará que moradores venham a cidade cobrar esse trabalho, porém informou 

ter conversado com o Secretário de Infraestrutura, Sr. Gilson, antes da saída das máquinas, que 

garantiu fornecer um cronograma de como seria esse atendimento, uma vez que mora em Vila e 

recebe muitas cobranças, mencionando que na região do Lote Dez, onde reside, há vicinais que 

estão há mais de quatro anos onde não passou uma máquina, de modo que com o inverno, a 

situação que não estava boa ficou pior e por estar mais próxima do povo é bastante cobrada e 

cobra do Poder Executivo. Mencionou ter acontecido essa situação, quando máquinas foram 

levadas embora, dizendo que é sentando para conversar que se resolve, pois somente o executivo 

pode prestar informações de como se conduzirá esse processo e precisa arrumar soluções e 

coletivamente, pois se acertar, todos acertarão e da mesma forma se errar, necessitando sentar 

para vê o que fazer e como caminhar de agora em diante, devendo chamar o Secretário de 

Infraestrutura para verificar como esse processo será conduzido, uma vez que o verão chegou e 

precisa descongestionar as vicinais. Lamentou a forma de como está acontecendo o atendimento 

às estradas vicinais, devendo se resolver o mais rápido possível, devendo sentar ainda nesta data, 

mencionando que se for realizar licitação serão mais quarenta dias. Em aparte o Vereador 

Denilson falou que os servidores da infraestrutura tem vontade de trabalhar, mas Vê que chamar 

o Secretário não adianta, mas chamar a Prefeita, pois quem determina é esta, dizendo que é 

preciso que a Prefeita não deixe máquinas paradas, pois é prejuízo para o município, quando 

poderia estar trabalhando, ratificando que não adianta sentar somente com o secretário, pois 

vontade tem, mas não faz nada sozinho sem a Prefeita. Prosseguindo a Vereadora Raimunda disse 

ter mencionado o Secretário de Infra, pois está a frente da pasta e nada melhor que ele para 

explicar o que aconteceu e como ficará a situação daqui por diante. Mencionou que esteve na 

vicinal Santa Rosa, onde havia situação de rota intrafegável, agradecendo o Chefe de Gabinete por 

solução de situação, agradecendo em nome dos moradores pelo atendimento. Convidou a todos 

para o arraial. Agradeceu a presença dos funcionários da infraestrutura, e a oportunidade. A seguir 

foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Parabenizou o Sítio Castanheira por confraternização entre sócios no final de semana. 

Mencionou que os vereadores estão tão preocupados com a situação das máquinas que 

esqueceram que reuniram-se com a Senhora Prefeita para tratar a respeito do Projeto de Lei 

sobre o Mercado Municipal, pois além de outras preocupações, devem se preocupar com os 

projetos que estão tramitando nesta Casa, dizendo que é por estarem tão preocupados com 

máquinas, onde e com quem está é que a Lei de Diretrizes não teve parecer da comissão e 

somente alguns vereadores a pegaram para folheá-la, deixando um pouco do nosso trabalho de 

lado e se preocupando com situações banais. Falou que dessa reunião foi proposto algumas 

emendas e o Poder Executivo ficou de enviar o projeto a esta Casa, que acredita, não será votado 

antes do recesso parlamentar. Referindo-se a máquinas alugadas, paradas e a quem pertencem 

falou que esta conta não ajudará pagar, ressaltando sempre ter sido contra máquinas alugadas, 

paradas, porém favorável, desde que trabalhando, desde que contemplando os munícipes com 

trabalho, o que estava acontecendo. Falou que não preocupa-se apenas com a entrega das 

máquinas, mas com pais de família que trabalham nessas máquinas, com novo processo licitatório 

que leva em média quarenta dias para se fazer nova contratação, lembrando que o município tem 

projetos como com o PDRS Xingu, que tem prazo, questionando se o município irá parar.  

Ressaltou que muito se prega a união nesta Casa, o que não vê entre vereadores, mas o 



138 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 16ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

individualismo, cada qual “puxando para sua sardinha”, citando como exemplos de vereador 

cobrando da Prefeita porque a máquina entrou na vicinal de outro e não na sua, reclamando 

porque outro vereador entrou na vicinal que está sendo recuperada e que é seu reduto e não 

pode visitar, dizendo não vê coletivo, pois coletivo não se trabalha dessa forma, pois se assim o 

fosse e estiver com máquinas em sua vicinal qualquer vereador poderá entrar na localidade e fazer 

o seu trabalho de fiscalizador, mas como fazê-lo, pois se entrar na vicinal irá “comprar briga” com 

o vereador, questionando se isso é chamado de parceria, de trabalho em conjunto, dizendo não vê 

assim, mencionando nunca ter visto um documento da Prefeita assinado pelos onze vereadores, já 

tendo enviado individualmente cobrando os interesses de sua vicinal, e não convida outro para 

assinar para que o povo não veja e ache que o outro vereador também ajudou, preferindo fazer 

sozinho para agradar seu eleitorado. Disse que enquanto continuar pensando dessa forma, 

individualista, as coisas não irão andar e esta Casa não terá sucesso, passarão os quatro anos 

batendo nessa porta, alfinetando uns aos outros e nunca terão progresso e os munícipes que 

estão atrás de melhorias e do serviço público pagarão por isso por não estarem sendo alcançados 

por esses serviços em virtude do desentendimento entre Legislativo e Executivo, propondo que 

chame a Prefeita e o Secretário de Infraestrutura para discutir e vê qual posicionamento será 

tomado, devendo verificar a respeito das máquinas que foram levadas embora, se a empresa 

rescindiu o contrato, quando terão outras contratações porque o povo não pode pagar o preço 

por causa de briga de Legislativo e Executivo, uma briga de poder. Enfatizou não está fazendo um 

desabafo, porque não é um desabafo, mas a realidade vivida nesta Casa de Leis, que aparenta ter 

união, porém disse não vê ação conjunta e que venha ter sucesso, trabalho em sintonia, porque 

todos os vereadores estão pensando no mesmo sentido. Solicitou que se convide o Secretário de 

Infraestrutura e Senhora Prefeita para reunião para a presente data ou então que possam ir ao 

Gabinete da Prefeita, assim como fazem quando os agricultores veem ao Legislativo, esperar para 

serem atendidos e buscar solução para os problemas. Desejou uma excelente semana de trabalho, 

e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia presente e 

com saúde. Parabenizou o grupo de jovens pela festa realizada no sábado no pavilhão da Igreja 

Católica, com a participação de oito equipes de quadrilha, ressaltando já ser tradição essa festa no 

município, realizada no mês de junho de todos os anos. Referiu sobre maquinários que estavam 

no município e não se encontram mais aqui, mencionando que muitas situações discutem na 

tribuna, mas não são colocadas em prática, tendo citado que não participaria mais de reunião, 

pois reuniam-se, discutia e quando se realizava o trabalho de um, os demais ficavam contentes e 

não corriam atrás de outras situações. Disse que desde que assumiu sempre cobrou, assim como o 

vereador Nelson, a situação da vicinal 235 norte, onde por seis anos o transporte escolar não 

conseguiu entrar para pegar os alunos no período do inverno e em um único final de semana 

conseguiu garantir o acesso ao transporte. Disse ter parabenizado a situação, pois devem fazer 

quando acontece, mas não paralisar os trabalhos, pois se um serviço for realizado, se calarem, 

outras vicinais não cobrarem, significa que estão satisfeitos com pouca coisa e não darão 

continuidade ao trabalho em prol do qual foram eleitos. Acredita ser responsabilidade de cada 

vereador, lembrando que sempre foi cobrado, no período do inverno, limpeza das ruas e das vilas, 

o que não aconteceu, não por causa dos funcionários, mas muitas vezes por falta de diálogo do 

Executivo, dizendo ser responsabilidade dos vereador, pois previam, tendo em vista que em um 

ano e seis meses de governo vinha questionando, cobrando a limpeza das ruas no inverno, tendo 
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em vista que no verão deve ser priorizada as estradas vicinais e agora o serviço não pode ser 

paralisado, mas sim continuar cobrando, arrumar uma solução para que os trabalhos possam 

continuar, dizendo que a situação já aconteceu, mas não podem paralisar e deixar de cobrar para 

que o povo não seja prejudicado, permanecendo com pontes caídas e estradas intrafegáveis, onde 

o transporte escolar não consegue buscar os alunos, sendo, portanto responsabilidade dos 

vereadores continuar buscando soluções para as situações que estão acontecendo no município. 

Ratificou a falta de união e diálogo entre os vereadores o que é importante nesse momento no 

município, pois somente os produtores e a comunidade placaense tem a ganhar neste momento. 

Agradeceu por mais esse dia e as pessoas presentes. Desejou um ótimo dia a todos, e agradeceu a 

oportunidade. Adiante passou o senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues a 

presidência ao Vice-Presidente e  foi a tribuna, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu o Vereador José Sandeney e Secretário de Esportes Moura pelo torneio 

organizado na Vila Novo Paraíso. Registrou ter passado na região do Ouro Verde, quando se 

comprometeu em enviar equipe para roçar as ruas, tendo em vista evento que acontecerá no 

próximo final de semana. A respeito da união da Câmara disse vê a situação complicada, pois fala-

se que se cobra em tribuna e em conversas individuais e quando máquinas entra em uma vicinal, 

elogia a Prefeita e os outros que se virem, dizendo não gostar desse modelo de política. 

Mencionou andar em todo o município, mas não é muito de fazer requerimentos, pois via no 

mandato passado, todas as segundas o então Vereador Francisco José entrava com três 

requerimentos, brigava, discutia, batia na tribuna e fazia muita zoada e na eleição todos viram o 

que aconteceu, dizendo que gosta de reunir com a comunidade e trazer a situação para a Prefeita 

e vê o que é possível fazer para ajudar. Discordou em parte do que alguns vereadores falaram, 

dizendo que concorda que as máquinas deveriam ser entregues e não retornar mais, tendo em 

vista que desde janeiro não se falava em outra coisa, a não ser que essas máquinas deveriam ser 

entregues, mas o erro ocorrido é que foram entregues em junho e não em janeiro. Mencionou ter 

tomado conhecimento que as máquinas seriam entregues em conversa com a Prefeita e o Negão 

(Maxweel Brandão), situação que colocou na semana anterior que as máquinas possivelmente 

seriam entregues. Falou que algumas poucas vicinais no município dá para fazer sem carregadeira, 

somente com a patrol, mencionando que se fosse Prefeito não contratava máquina sem licitação, 

situação que não se realiza em menos de quarenta dias, porém disse que quando eleito vereador 

não é para defender Prefeito, mas o município. Mencionou que as vicinais do Galvão, Codó, 145 

(Cento e quarenta e cinco) é possível fazê-las somente com patrol e se querem o bem do 

município e estão lutando não somente pela “sua” vicinal tem certeza que ninguém irá se zangar 

se as máquinas que há no município forem levadas para recuperar essas vicinais, para que não 

fiquem paradas, dizendo que se ao  invés disso, vereador não abrir mão de fazer sua vicinal 

primeiro as máquinas que há no município ficarão paradas, destacando haver as prioridades, que 

são as vicinais do projeto Belo Monte, dizendo que é possível realizar algumas serviços até que se 

realize licitação. Mencionou não ter participado da reunião com a Prefeita Municipal, a respeito da 

feira, mas tem sua posição, que deve agradar os dois lados e o projeto deve ser votado após o 

recesso. Mencionou que se reunirem com o secretário e a Prefeita manterá sua posição a respeito 

das estradas vicinais, ressaltando haver trinta e seis vicinais, isso porque a São João já está 

acertado de passar máquinas. Falou que não importa onde os serviços irão começas, desde que 

chegando o final do ano todas as vicinais estejam concluídas, mesmo que a sua seja a última, e 

agradeceu, retornando a presidência. Após passou-se a Ordem do Dia, colocando em apreciação 



140 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 16ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

em primeiro turno o Projeto de Lei nº 259/2018, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2019 e dá outras providências”, informando que projeto possui parecer da 

assessoria jurídica desta Casa, porém as comissões não fizeram seus pareceres, sendo o projeto 

analisado individualmente.  O Vereador José Sandeney propôs adiar a colocação do projeto em 

apreciação em primeiro turno para o próximo dia vinte cinco e em segundo turno em uma sessão 

extraordinária no dia vinte oito de junho, mencionando não ter tido acesso ao projeto. O Senhor 

Presidente manifestou preocupação com o quórum em possível extraordinária. Após discussão 

entre os Vereadores Denilson, Marcione, Raimundo, Nelson e Evaldo, manifestaram-se pelo 

prosseguimento da tramitação da matéria na presente data. Prosseguindo o primeiro Secretário 

apresentou Parecer Jurídico ao Projeto de Lei nº 259/2018, que “Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2019 e dá outras providências”, o qual manifesta-se pelo 

prosseguimento da tramitação da matéria e Mensagem do Poder Executivo Municipal anexa ao 

referido projeto de lei. Após colocou o Senhor Presidente o Projeto de lei em discussão. O 

Vereador Marcione propôs emenda supressiva ao parágrafo único do Art. 30, suprimindo a 

preposição “até”, passando a ter a seguinte redação: “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”. O Vereador José Sandeney manifestou tristeza pelo projeto 

não especificar a Secretaria de Esportes, desmembrada da Secretaria de Educação há anos. 

Seguiu-se discussão e observações ao projeto. O Senhor presidente colocou o Projeto de Lei em 

votação em primeiro turno com emenda ao art. 30, apresentada pelo Vereador Marcione. O 

Vereador Vilmar manifestou-se contra, justificando não ter tido acesso ao projeto, podendo votar 

favorável em segundo turno, declarando o Senhor Presidente o projeto aprovado em primeiro 

turno por nove votos favoráveis e um contrário. Informou que o projeto já está nesta Casa há 

quase sessenta dias a disposição dos senhores, dizendo que a falha foi dos Vereadores que não 

pegaram para analisar. A seguir colocou em votação a Ata da décima quarta Sessão Ordinária. 

Aprovada por unanimidade. Solicitou aos vereadores que permaneçam para reunião interna, e 

observando não haver nada mais a tratar, desejou uma boa 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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