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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos vinte e cinco 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 

Marcione Rocha Ribeiro-DEM– Primeiro Secretário em exercício. Presentes os Vereadores Evaldo 

Lima Machado-MDB(PMDB), José Sandeney Marques Monteiro – DEM, Nelson Fetisch-SD, 

Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB.  A hora regimental o 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, agradecendo as pessoas presentes. Enfatizou ser a 

última Sessão Ordinária desse período, devendo retornar somente no mês de agosto, exceto se 

houver algum imprevisto que necessite de convocação extraordinária. Realizou um minuto de 

silêncio em virtude do falecimento do Senhor Marciano e da Professora da Comunidade Santa 

Rita, BR 163. Registrou a ausência do Vereador primeiro secretário Denilson Rodrigues Amorim, 

razão pela qual o segundo secretário está assumindo a secretaria, registrando ainda a ausência do 

vereador Vilmar Ferreira, devido a problemas de saúde. Realizou inscrição para uso da tribuna, 

concedendo a palavra na tribuna ao Evaldo Lima Machado. Este, cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Registrou as festas juninas ocorridas no Lote Dez e Novo Paraíso, as quais 

ficaram tristes em virtude do falecimento do amigo Marciano. Mencionou conquistas realizadas 

no decorrer desta semana, quando patrol esteve nas Vila Ouro Verde e Lote Dez, deixando a 

população satisfeita. Registrou reforma de ponte na Vicinal do Lama, dizendo que vendo os 

trabalhos os vereadores começam a se animar, a visitar as comunidades, o que é muito 

gratificante. Pediu que Deus abençoe o recesso e a cada pessoa para que possam retornar de 

cabeça erguida, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Fez relato sobre os trabalhos que tentou realizar 

nesse período, mencionando que a única solicitação sua atendida foi o trabalho realizado na 

vicinal 235 norte, onde as máquinas entraram em um dia de sábado e trabalharam no decorrer 

desse dia garantindo acesso ao transporte escolar e aos moradores que necessitam retirar a 

produção de cacau e outros produtos, mencionando que há seis anos os moradores sofriam com a 

situação da estrada, o que conseguiram realizar, porém disse que teve várias solicitações que não 

foram atendidas, tendo feito ofícios a Senhora Prefeita e Secretário de Infraestrutura pedindo 

informações de valores necessários para “levantar” as máquinas do patrimônio público, não 

obtendo resposta, assim como outros três ofícios enviados, os quais também não obteve resposta. 

Falou que são documentos públicos, os quais devem ter conhecimento, que deveriam estar no 

portal da transparência, mencionando que devido a falta de atenção da Senhora Prefeita foi ao 

Ministério Público, onde protocolou ofício solicitando providências para que a Prefeita Municipal 

responda suas solicitações. Mencionou ter a promotora questionado a razão de ter colocado no 

oficio “indícios de irregularidades e superfaturamento”, lhe repassando um contrato de 2017, a 

respeito do qual foi criticado, mencionando que o caminhão que estava no município e que 

puxava lixo tinha um contrato de quarenta e um mil e setecentos reais, valor que considera 

absurdo por um caminhão que trabalhava apenas um período e outras vezes ficava de dois a três 

dias sem trabalhar por falta de petróleo, não vendo a necessidade de dois caminhões de lixo, pois 

tem outro do patrimônio público, que se trabalhar nos dois períodos consegue fazer todo o 
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serviço. Mencionou ter repassado a promotora contrato de uma caminhonete alugada para a 

Secretaria de Educação no ano anterior, no valor de dezesseis mil e seiscentos reais, valor que 

considera abusivo e com o qual não concorda, e máquinas alugadas que somavam duzentos mil 

mensal, que somado a auto peças, conserto de máquinas e petróleo de janeiro a outubro de 2017 

somou cinco milhões de reais, mencionando não ter visto máquinas do poder público consertadas, 

sendo essas as razões que oficializou a Prefeita Municipal pedindo os contratos de máquinas  no 

ano de 2017, pois é sua obrigação como vereador ter informação desses valores, não obtendo 

resposta, razão pela qual está encaminhando novo oficio para a senhora prefeita, que após 

protocolado encaminhará a promotora, conforme solicitação da mesma. Informou que a mesma 

mencionou que comunicaria a câmara por atos dessa natureza, mencionando que as informações 

estavam disponíveis no portal somente até outubro de 2017 e desde então nada mais foi 

disponibilizado. Lamentou está entrando em recesso, mas ficará atendo, assim como os demais 

vereadores e acompanhará os trabalhos, não deixará as questões iniciadas paralisadas, mas 

continuará acompanhando e fiscalizando situações de seu interesse, dos vereadores e da 

população, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora, servidores, vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus por mais uma vez está falando as pessoas presentes sobre os 

trabalhos dos vereadores no primeiro semestre, agradecendo as várias situações e conquistas no 

ano de 2018, bem como outras não atendidas, o que faz parte do trabalho do legislativo. Registrou 

pesar pelo falecimento em trágico acidente do sócio da AVEPLA e jogador Marciano e da 

professora da Comunidade Santa Rita. Referiu sobre os festivais juninos, parabenizando o 

município, o grupo onça pintada, escola Lote Dez e outras comunidades, lamentando por tragédia 

ocorrida. Espera que no recesso possam continuar os trabalhos, período em que não acontecerá 

sessões, portanto não farão uso da tribuna, acreditando ser esta, só mais uma ferramenta de 

falação, devendo os vereadores agir nos bastidores, buscar os interesses da população, almejando 

o melhor para a comunidade, desejando a todos vereadores e população um excelente mês de 

julho, parabenizando os alunos que estão encerrando esse primeiro semestre e/ou de férias. Ao 

vereador Nelson falou que no ano de 2017, de fevereiro a novembro algumas empresas ganharam 

licitações no município, como GP Amaris de Meireles, que trabalha com equipamentos e máquinas 

alugadas, tendo no ano anterior falado muito a respeito dessa empresa que recebeu do município 

quase dois milhões de reais em equipamentos e máquinas alugadas. Falou que o município gastou 

com peças, máquinas alugadas e combustíveis mais de dois milhões de reais nesse mesmo 

período, não tendo, no entanto, encontrado suporte para levar a situação adiante, dizendo que 

tudo estava no portal da transparência de fevereiro a novembro de 2017 e não tendo 

praticamente nada neste ano, nem licitação de merenda escolar, nem empresa que ganhou 

equipamentos e máquinas alugadas, dizendo que a desculpa do governo é que deu problema no 

portal da transparência, aguardando que seja resolvido o mais rápido possível para que tenham 

transparência, ratificando ter cobrado muito no ano anterior, mencionando que a cada dois meses 

a empresa recebia valor aproximado de cento e oitenta mil reais de pagamento, dizendo que 

vereadores sabiam quais eram as máquinas, o que estava acontecendo, lamentando por não 

terem nada. Falou que outra empresa foi a Portela que no ano de 2017 ganhou metade das 

licitações do transporte escolar no município, não participando neste ano, assim como a GP 

Amaris, porém veio outra forma diferenciada para se trabalhar governo e licitações. Ressaltou, 

lamentando que irá completar um ano que esta Casa aprovou o PCCR, sendo um momento triste 



143 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 17ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

que Placas passou, momento único, que permanecerá único, sendo uma lição de vida para 

vereadores, para que em projetos como esse devem estar do lado do povo, tendo errado e está 

pagando por isso, porém disse que esta Casa está preparada para o que der e vier, lembrando que 

como colocado pelo Vereador Nelson esta Casa será notificada pela Promotoria de Uruará, 

dizendo que o quanto antes fizer será melhor para os vereadores, população e governo, pois ou se 

encaixa nos tramites legais ou é afastado e dá lugar para quem quer trabalhar, observando que 

tratando-se de recurso público deve-se trabalhar para o público. Desejou a todos um excelente 

recesso e mês de julho e que possam usufruir de coisas boas. Desejou ainda uma excelente 

semana e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou pêsames aos familiares do Sr. 

Marciano, prestador de serviço à gestão municipal, pedindo a Deus conforto aos familiares. 

Parabenizou todas as escolas do município, da cidade e interior, que realizaram festas juninas. 

Comunicou que o município de Placas tem um Cartório de Registro Civil, deferido pelo Tribunal de 

Contas e funcionará no prédio do Heitor, tendo como tabelião o Senhor Bruno, o que antes tinha 

apenas uma filial de Rurópolis, havendo uma série de problemas. Lembrou treinamento realizado 

em Itaituba, no qual participou juntamente com outros vereadores, tratando a respeito da 

reforma da Lei Orgânica e Regimento Interno, situação que já vem discutindo a necessidade desde 

o ano anterior e que após o recesso as comissões constituídas possam trabalhar essa situação. 

Falou que entre erros e acertos, algumas coisas foram feitas, outras não, mencionando ter sido 

convidado para ir ao Mercado Municipal, se organizando para dar inicio as obras, através de uma 

emenda do Deputado Priante, foi iniciado quatro quilômetros de asfalto na cidade, através do 

governo do Estado, o Deputado Wlad destinou emenda para aquisição de uma patrulha agrícola 

que já está no município, sendo trabalhada a urbanização da frente da cidade, esperando que 

essas obras sejam concluídas e pontes construídas pelo governo do Estado na Sessenta, 

Arrependido e Lama. Falou que são situações que estão acontecendo no município, esperando 

que a cada dia melhore ainda mais. Referiu sobre a situação da infraestrutura, quando há no 

município estradas de péssima qualidade, lembrando situação ocorrida na semana anterior 

quando as máquinas que estavam alugadas no município foram levadas embora, dizendo que 

mesmo assim o município não pode parar, havendo a forma legal de realizar processo de licitação, 

pois o trabalho precisa acontecer e continuará cobrando. Desejou recesso com saúde e paz e que 

possam retornar em agosto para dar continuidade aos trabalhos, e agradeceu. Em seguida foi a 

tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes e desejou a todos boas vindas. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar 

nesta Casa, reunidos e discutindo o andamento, desenvolvimento, evolução e fracasso dos 

trabalhos dos vereadores. Falou que era seu objetivo agradecer a todos que compareceram na 

festa junina na Comunidade Aparecida, considerando que na sessão anterior fez convite a todos 

presentes para participar, porém disse que esse era o planejamento dos homens, porém, Deus 

tinha outro, não querendo que acontecesse conforme havia sido planejado, dizendo que mesmo 

assim continuam firmes e fortes, depois de perderem um amigo, que prestava serviços para a 

Prefeitura e na quinta e sexta tinha prestado serviço na comunidade para que o arraial atendesse 

a expectativa daqueles que fossem prestigiar o evento, fazendo todo trabalho de instalação 

elétrica para a festa e iluminação pública da Comunidade Lote Dez, serviço que havia solicitado, e 

no sábado faleceu em virtude de acidente, porém disse que continuam firmes para dar 

continuidade aos trabalhos. Lembrou várias vezes haver mencionado na tribuna e solicitado a 
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limpeza das vias públicas da Vila Aparecida, mencionando que na última segunda-feira reuniram-

se os vereadores, secretário de infraestrutura e o ex-prefeito Maxwueel Brandão, lembrando que 

várias vezes solicitaram o planejamento e cronograma para que viesse atender as expectativas e 

parte dos requerimentos, pois metade destes é solicitando recuperação de estradas vicinais, 

dizendo que o agricultor se alegra com as obras na cidade, porém a felicidade maior é com a 

recuperação de sua vicinal, dizendo que parte está sendo executada, acreditando que 

consequência de reunião realizada na segunda-feira, quando os vereadores estavam sendo 

apedrejados em virtude da retirada das máquinas no município, mencionando, no entanto, que o 

município não parou, pois tem máquinas que podem fazer o trabalho até que se faça o processo 

legal para vir atender a demanda do município. Falou que a vila do Lote Dez não ficou totalmente 

recuperada devido a ausência de algumas máquinas como carregadeira, mas foi possível atender 

parte do requerimento, tendo feito limpeza e garantido trafegabilidade aos moradores que 

residem naquela vila, mencionando que como vereadora sentia-se envergonhada pela situação 

que se encontrava, a qual não foi totalmente resolvida, mas já é possível andar mais feliz e no 

período da noite, pois além da limpeza das ruas, a Vila foi iluminada. Falou que dos requerimentos 

apresentados nesta Casa dois foram atendidos e um ofício. Agradeceu a gestão pelo atendimento, 

mas continuará cobrando, pois é esse o trabalho do Vereador, dizendo que são criticados, pois 

tem vida pública, mas quem executa não são os vereadores, que apenas cobram. Agradeceu aos 

colegas vereadores, Presidente, a Sra. Prefeita, ex-prefeito e todos que contribuíram para a festa 

da Vila Lote Dez, mas Deus não quis que acontecesse conforme planejado, mencionando que farão 

outro evento quando recuperarem os ânimos, pois foi uma situação triste, uma vez que o rapaz 

era filho de um funcionário da escola e o evento organizado pela escola e comunidade. Agradeceu 

os funcionários da Secretaria de Infraestrutura nas pessoas do Gilson, Índio e Jô que estiveram 

fazendo trabalho nas vias públicas, mesmo com muitas críticas, pois não é possível fazer como as 

pessoas querem, realizando o trabalho  como deveria, agradecendo ainda a Prefeita Municipal 

pelo atendimento, que necessita ainda de conclusão e continuará cobrando. Referiu estar 

chegando o período de férias e recesso, quando não estarão nesta Casa utilizando a tribuna, mas 

no dia a dia, juntamente com o povo atendendo as demandas, mencionando que com a chegada 

do verão cresce as demandas e nesse período o povo fica um pouco triste, pois está acostumado a 

encontrar os vereadores todas as segundas nesta Casa, atendendo, ouvindo suas solicitações e 

repassando a quem deve executar os serviços. Registrou a presença dos representantes do 

Sintepp professores Edna e Edilson, que reuniram-se com a Senhora Prefeita e devem ter alguma 

posição que devem passar aos vereadores, uma vez que vem tentando esse diálogo com a gestão, 

com o Secretário de Educação para atender parte das reivindicações e do que foi solicitado pela 

categoria. Falou que mesmo não conseguindo atender a todos estão lá para enfrentar a demanda 

e esse desafio, pois quando se torna público as criticas vem forte. Desejou excelente férias e/ou 

recesso e semana, pedindo a Deus calma ao coração dos familiares do rapaz que faleceu, assim 

como os familiares da professora Conceição, do Novo Paraiso, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora, vereadores e pessoas 

presentes. Desejou boas vindas ao Senhor João Lopes que passa a compor o quadro de 

funcionários da Câmara Municipal. Registrou agradecimentos a Deus por ter concedido saúde para 

chegar até aqui. Registrou ainda agradecimentos pelos seus requerimentos atendidos, sendo a 

recuperação da Vicinal 240 sul, a qual será recuperada com recurso do PDRSXingu, recuperação do 

Bairro Otobelli, recuperação em parceria com o Poder Executivo Municipal de duas pontes na 
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Vicinal Poeirinha, vicinal que será contemplada com instalação de energia. Parabenizou o governo 

do Estado, através da Prefeita Municipal pela recuperação da ponte na vicinal do Lama, vicinal 

esta que é usada para encurtar o caminho para Santarém. Parabenizou os vereadores do reduto 

do Lote Dez pela recuperação da Comunidade. Registrou ter estado acompanhando trabalho de 

retomada do sistema de abastecimento de água, que deverá ser concluído dentro de cento e 

oitenta dias, discutindo com o representante da empresa a respeito da instalação de decímetro. 

Agradeceu o Governo Municipal que em parceria com a comunidade atendeu requerimento de 

sua autoria para a recuperação do Elmo, bem como acesso ao Castanheira Esporte Clube, 

agradecendo também pela parceria com a Caixa Econômica pela construção de um poço nessa 

associação, sendo este um resumo do trabalho nesse primeiro semestre. Registrou 

agradecimentos pela informação de que quarta-feira a máquina que está em Itaituba chegará ao 

município, depois de vereadores terem estado no local, ressaltando a importância de vereadores 

estarem cobrando, agradecendo, pois servirá para o município nesse período de verão. Convidou 

vereadores que sempre estiveram lutando por energia para nesse período de recesso irem a ETE 

verificar cronograma de vicinais que estão contemplada pelo Programa Luz para Todos para que 

possam reunir com os moradores dessas vicinais, conversar, ver as parcerias que poderão ser 

feitas para que possam levar felicidade a essas famílias que sonham com essa energia. Referente a 

locação ou não de máquinas falou da importância de acompanhar  esse processo. Falou que 

nesses seis meses passamos por momentos difíceis, mas de vitória, sendo necessário agradecer, 

ressaltando estarmos entrando em um momento importante para o município, quando percebe-

se que o município tende a dar passos importantes, engajando rumo ao desenvolvimento de 

acordo com tudo que está se iniciando. Registrou agradecimentos a Deus, aos colegas e 

funcionários desta Casa, juntos em momentos bons, ruins, de vitórias, de lutas, pois a vida como 

parlamentar, assim como pessoal é feita de vitórias e lutas. Desejou excelente recesso a todos, e 

aos que não forem viajar que possam estar atendendo as demandas da população, e agradeceu a 

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

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por estar participando dessa ultima sessão do 

primeiro semestre de 2018. Falou da importância de fazer avaliação e reflexão de tudo que 

aconteceu nesse período. Referiu sobre as cobranças referente as estradas vicinais, no que tange a 

trafegabilidade aos produtores. Falou que é o momento de avaliar a situação dessas estradas, a 

saúde e segurança pública, verificar onde errou e buscar soluções, pois quando erra é muito 

criticado, mas quando acerta dificilmente é lembrado e vive isso no dia a dia, porém disse que as 

criticas quando são construtivas servem para corrigir, lembrando a situação do PCR no ano de 

2017, que serviu para avaliar e refletir, pois sabem as consequências que um projeto pode gerar 

futuramente, citando como exemplo as obras que estão em construção atualmente, mas que não 

sabe como será o funcionamento posteriormente, devendo estudar essas situações para que não 

venha prejudicar a população e sim dar melhor qualidade de vida. Manifestou existir preocupação, 

havendo muitas cobranças sobre o Mercado Municipal e sobre o projeto de urbanização da frente 

da cidade, devendo parabenizar ou cobrar, de acordo com a situação. Referiu sobre cobranças 

feitas nesta Casa, assim como os demais vereadores, daquilo que acredita ser negativo, não 

cobrando daquilo que observa ser positivo. Referindo-se a situação de máquinas locadas e levadas 

em bora, mencionou ser uma situação que muitas vezes cobrou, assim como a Vereadora 

Raimunda cobrou de limpeza das Vilas no período do inverno e que iniciou o verão e encontrou 

muitas dificuldades, lembrando que deixou de fazer requerimentos, porque em muitos não foi 
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atendido, assim como outros vereadores, ficando triste pela situação, pois compensava ter 

algumas máquinas alugadas, trabalhando em nosso município, pois o verão chegou e os 

agricultores precisam, porém outras não compensava ficar como estava, no pátio e muitas vezes 

cobrou e não foi atendido porque haviam problemas maiores e não conseguia executar esse 

trabalho. Falou que as máquinas foram levadas embora, mas devem encontrar outros meios 

legais, pois os serviços devem continuar. Disse que esta Casa tem cobrado e continuará cobrando 

para que funcione, pois os agricultores e moradores deste município são merecedores de um 

trabalho digno, dizendo que cada vereador foi eleito pela confiança do eleitor, devendo cobrar se 

errado e parabenizar se correto. Registrou sentimentos pelo falecimento da professora da 

Comunidade Santa Rita e Marciano. Parabenizou o Deputado Wlad pela patrulha agrícola que já se 

encontra no município, trezentos mil para compra de equipamentos para a saúde e outros 

benefícios que irá mencionar quando estiver concretizado. Agradeceu a Deus por mais um dia, por 

esse primeiro semestre com saúde, por mais um dia de trabalho, esperando que a população 

continue participando, pois ajudará a cobrar aquilo que é bom para o município. Desejou um 

ótimo dia, semana e recesso a todos, e agradeceu. Após o Senhor Presidente Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues manifestou-se, cumprimentando as pessoas que chegaram após a abertura dos 

trabalhos. Lamentou o falecimento do amigo Marciano e da professora da Comunidade Santa Rita. 

Mencionou não ter participado das festas no mês de junho e participaria na Vila Lote Dez e antes, 

porém de sair de casa entrou em contato com o Senhor João que informou do acidente, 

confirmando posteriormente o falecimento do Senhor Marciano, visitando a família. Referiu sobre 

situações colocadas pelos vereadores, mencionando ter feito alguns requerimentos.  Falou que 

como presidente, além de cuidar da parte administrativa, tenta ajudar alguns colegas quando se 

refere a trabalho, mencionando ter conversado com a vereadora Raimunda e o Sr. João 

consultando se uma patrol ajudaria na situação da vila, negociando e a máquina fez o serviço de 

limpeza, melhorando a situação, pois há necessidade de piçarrar as ruas. Destacou outra situação 

no Ouro Verde, onde os moradores queriam comprar roçadeira para fazer a limpeza da Vila e 

conversou com o responsável pelo setor de limpeza para que fizesse o serviço nesta e na Vila Lote 

Dez, o que foi realizado. Mencionou haver pedido seu e do Vereador Evaldo para a realização de 

serviço no Planalto, já tendo iniciado; carregadeira está sendo deslocada para a Vicinal 

Arrependido para dar continuidade ao trabalho que faz parte de projeto PDRSXingu; tem 

informação de que carregadeira que está em Itaituba está sendo deslocada para o município e 

patrol será levada para conserto naquela cidade. Mencionou que mediante passagem das 

máquinas entrou em sua vicinal para aterrar um buraco, não ficando por mais de uma hora no 

local e pessoas disseram que as máquinas estavam na sua vicinal. Acredita que o governo esteja 

trabalhando a publicação de licitação para contratação de máquinas, devendo os vereadores ficar 

atentos para acompanhar esse processo, dizendo que no ano anterior e neste  não acompanhou 

nenhuma licitação, sendo falha sua e dos vereadores caso não tenham acompanhado também, 

lembrando que no primeiro mandato sempre acompanhou, acreditando que os vereadores devem 

acompanhar essa situação. Hoje encerrando esse período ordinário nesse primeiro semestre e a 

partir do dia seis de agosto quando estarão de volta, caso o vereador José Ferreira de Carvalho – 

PT não tenha condições de assumir seu lugar nesta Casa, será convocada a suplente do partido, 

Senhora Edna para assumir a vaga. Informou que estará viajando nesta data para Santarém onde 

terá encontro com o Deputado Eraldo Pimenta, a noite reunião com o ex-Ministro Helder Barbalho 

e nesta terça-feira reunião com todos os presidente do MDB da região do Tapajós e baixo 
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Amazonas e irá representar o presidente do partido, e na ocasião começar a definir algumas 

situações referente as eleições de outubro. Falou que a Câmara estará de recesso, mas disponível 

para qualquer eventual convocação extraordinária. Após passou-se a Ordem do Dia, passando a 

apreciação em segundo turno do Projeto de Lei nº 259/2018, que “Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2019 e dá outras providências”, colocando em votação com a 

Emenda Supressiva apresentada e aprovada em primeiro turno ao parágrafo único do Art. 30, 

suprimindo a preposição “até”, passando o parágrafo 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”. Aprovado por unanimidade. 

Colocou em votação da ata da décima quinta Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. 

Comunicou que o Senhor João Lopes foi nomeado Assessor Especial e irá trabalhar diretamente 

com todos os vereadores, na parte de assessoria. Após, observando não haver nada mais a tratar, 

desejou um bom recesso e 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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