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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos vinte e seis dias do mês de março 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 apreciar Requerimentos 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 José Sandeney Marques 

Monteiro-DEM, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB 

e Vilmar Ferreira da Silva. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, 

agradecendo as pessoas presentes. cumprimentou e agradeceu pela presença os Senhores João de 

Jesus (João PT), Sr. Beto Dantas, vice-prefeito e o Senhor Lourival Müller (Catarino). Apresentou a 

Ordem do Dia, retirando da pauta os requerimentos nº 016/2018 e 018/2018 de proposição da 

Vereadora Raimunda Nascimento, tendo em vista não estar presente, pois teve que fazer uma 

viagem urgente a Itaituba. Registrou e agradeceu pela presença o ex-vereador e presidente desta 

Casa João Martins. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador 

Raimundo Ribeiro da Silva. Este, cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, desejando boas 

vindas. Justificou ausência a Sessão passada, tendo em vista agenda em Belém com o Vereador 

Denilson Amorim, quando estiveram com o Megale cobrando algumas situações, com o Deputado 

Federal Nilson Pinto apresentando algumas demandas e solicitando providências, algumas sendo 

encaminhadas para serem resolvidas e algumas que já tiveram posicionamento, como na 

ADEPARÁ, através do intermédio do Deputado Nilson Pinto, com o Senhor Luiz Pinto, irmão do 

Deputado, onde apresentaram a situação do órgão no município, que atende um município que 

setenta por cento é agrícola e possui rebanho bovino grande e possui apenas o Milton e outra 

servidora e não possui transporte, tendo se comprometido de enviar um veículo traçado até o 

final do próximo mês para atender o município de Placas; e na Celpa, onde estiveram também por 

intermédio do Deputado e foram acompanhados de um assessor do mesmo, ressaltando as 

pendencias que há no município no que se refere a energia, porém vereadores têm cobrado em 

Belém, tendo falado da demanda alta para atender e das várias cobranças feitas por outros 

vereadores em outras viagens, conseguindo a liberação de algumas vicinais, mas dependendo de 

licença ambiental, a respeito do que irão falar com o Secretário de meio Ambiente para que seja 

providenciada para que, mesmo não sendo possível executar obras agora, tendo em vista a 

situação do inverno, mas que esteja liberada para que tão logo cessem as chuvas os trabalhos 

possam ser executados. Falou que sempre que procuram o Senhor Bressan são muito bem 

atendidos, ficando feliz com ida a Belém, pelos resultados que tiveram. Informou que retornando 

passaram em Altamira, na ETE, falando com o Cristiano, para que assim que liberar as vicinais 

possa agilizar a contratação da empresa para executar os trabalhos. Já em Placas, participou do 

encerramento do Projeto Trufas e bombons, dizendo que no quesito projetos sociais a Prefeita 

está de parabéns, mencionando que no município há dificuldade de empregos e o único meio é 

realizar esses projetos para que possam aprender e desenvolver habilidade e criar um negócio 

próprio e procurar se manter, e pensando nisso a Prefeita Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Administração notificou o SEBRAE que está vindo ao município realizar palestra para 

essas mulheres para que possam criar uma microempresa e negociar seus produtos, informando 

que posteriormente haverá uma feira onde poderão expor seus produtos e comercializá-los. 
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Mencionou ter estado na Casa Familiar em palestra com a EMBRAPA para apresentação de novos 

mecanismos de tecnologia para que os agricultores possam desenvolver melhor a agricultura, 

parabenizando o Secretário Municipal de Agricultura pela iniciativa. Falou que nessa ida a Belém 

ainda estiveram no SENAR, que disponibilizou dez cursos para ser ministrado no município, como 

administração rural, arquitetura, saúde, organização comunitária e outros. Desejou bom dia e boa 

semana a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou o Vereador José Sandeney por mais 

um ano que completou na última sexta-feira. Parabenizou ainda os organizadores da Copa da 

Amizade, cuja final aconteceu no último sábado. Manifestou preocupação com o aumento de 

chuvas que está acontecendo, tendo em vista que as estradas vicinais já estão em situação difíceis 

e com as fortes chuvas que ocorreram no final de semana muitas vicinais ficaram intrafegáveis, 

devido alagamento, rompimento de pontes e aterros, dizendo que o trabalho da Secretaria de 

infraestrutura irá aumentar mais ainda. Mencionou ter estado pela manhã na Secretaria Municipal 

de Infraestrutura (garagem), lembrando que na sessão passada foi questionado sobre caçamba 

(PAC2) parada há mais de cento e vinte dias e está pronta para uso, sendo importante, pois com o 

findar das chuvas irão precisar de equipe e maquinários para que possa a infraestrutura fazer um 

bom trabalho, ressaltando ser o momento de fazer limpeza das ruas da cidade, pois muitas estão 

intrafegáveis, mencionando que os acessos ao Bairro Alto Pará estão praticamente cortados, 

passando apenas moto e com dificuldade, o Bairro Otobelli que também está em péssimas 

condições, solicitando a Senhora Prefeita que olha para a cidade nesse período de inverno, pois no 

verão deve-se partir para as vicinais e vilas que estão em péssimas condições, sendo este o 

momento de limpar as ruas da cidade, ressaltando que o Bairro Alto Pará não adianta limpar 

apenas as ruas, mas necessita também empiçarrá-las para que dure alguns anos, como ruas em 

nossa cidade que foram empiçarradas há anos e ainda continuam boas. Referiu sobre o setor de 

identificação no município que não está funcionando, sendo informado no momento que chegou 

material, pois até então era necessário ir a Uruará para tirar identidade. Falou que outro problema 

muito sério é referente ao título de eleitor, pois com o sistema da biometria o cidadão deve se 

dirigir até a cidade vizinha de Rurópolis, porque o Cartório Eleitoral não tem condições de fazer 

mutirão em nosso município, tendo em vista internet, aparelhos e por ser um sistema muito 

melindroso, devendo jovens e aqueles que precisam emitir título se dirigir ao Cartório Eleitoral em 

Rurópolis. Mencionou que segundo a Senhora Viviane, do Cartório, somente podem tirar uma 

média de trinta títulos por dia, tendo em vista ser um processo demorado, o que causa 

preocupação, tendo em vista ter um grande percentual de jovens que precisam desse documento. 

Falou que havia sido pensado em realizar mutirão no município, porém foram informados que não 

há condições. Lembrou ter um requerimento, conjuntamente com o Vereador Marcelo, do ano 

passado para realização de audiência pública para discutir sobre o IPTU na cidade, dizendo que o 

problema continua, informando que estará procurando os setores de terra e tributos para que 

possa marcar o mais breve possível e requereu verbalmente que se inclua a situação da água, cujo 

projeto de Lei está nesta Casa, pois tem bairros que estão com processo mais avançado, outros 

mais atrasados, sendo necessário essa audiência para que a comunidade possa entender. 

Parabenizou os vereadores Denilson e Raimundo pela ida a Belém, trabalho que contribui para 

desempenho desta Casa, uma vez que naquela capital falam pelos onze vereadores, dizendo de 

sua alegria em receber a notícia de um pequeno percentual do programa Luz para Todos no 

município e mais feliz ainda por sua vicinal (Poeirinha) ser uma das contempladas, tendo em vista 
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que nessa vicinal só tem dez quilômetros de rede elétrica e segundo informações mais vinte e um 

quilômetros serão atendidos, devendo ir a Secretaria de Meio Ambiente para ligar para a ETE e 

discutir o formato da licença ambiental para que possam brigar para a contratação da empresa 

para que no início do verão possa começar a executar o serviço. Agradeceu a Deus por estar mais 

uma vez nesta Casa com vida e saúde e pediu que abençoe o dia de todos presentes, guiando-os e 

dando sabedoria para que possam conduzir o mandato com pé no chão e convicção de que terão 

dias melhores para os munícipes, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Denilson 

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

por estar mais uma vez nesta Casa. Registrou ter viajado no dia doze para Altamira, onde 

juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura e o engenheiro Rafael se reuniram com o 

Diretor Regional da SEDAP, Mauricio, o qual acenou em liberar recurso para a festa do produtor e 

equipamentos para melhoria do setor, tendo colocado sobre a demanda do município com relação 

a sementes e mudas que podem ser solicitadas pela secretaria Municipal de Agricultura, tendo 

sido uma reunião muito boa, ficando o Senhor Mauricio de tentar trazer para essa festa o atual 

Secretário de Estado de Agricultura, Geovane Queiroz. Na ADEPARÁ conseguiram um carro 

traçado e equipamentos. Na CELPA, estivem com o Senhor Bressan, tecendo elogios ao mesmo, 

tendo colocado que Placas faz parte do bloco do Belo Monte, o que faz a diferença, pois as vicinais 

do município para serem atendidas não precisam serem aprovados pelo comitê gestor, diferente 

dos demais que não fazem parte desse bloco, porém disse que não podem ficar calados, sendo 

importante a cobrança dos vereadores. Mencionou ter o Senhor Bressan informado as vicinais que 

estão liberadas, dependendo apenas da questão do meio ambiente, o que irão verificar após a 

sessão. Falou que em nosso município todas as vicinais terão que ser atendidas até trinta e um de 

dezembro de 2018, pois a partir daí entra a universalização, passando a necessitar da autorização 

do Comitê Gestor, de modo que precisam se antecipar, indo a Belém, cobrando. Informou ter 

acenado favorável a questão do Panorama e a partir de quarenta e cinco dias estará pagando as 

pessoas do projeto, lembrando que o Presidente esteve cobrando, manifestando preocupação 

com pessoas que ainda estão com pendencias de documentos, pois não receberão nessa etapa, 

informando que receberão os valores corrigidos a seis por cento ao ano, quando o projeto foi a 

três por cento e deve-se providenciar os documentos para que sejam atendidos, tendo sido 

marcado reunião no domingo, porém o presidente não conseguiu sair da vicinal, devendo marcar 

outra data. Agradeceu o Deputado Federal Nilson Pinto pela recepção, tendo disponibilizado sua 

equipe de trabalho para auxiliar no que fosse necessário, citando ter solicitado a LOM e 

Regimento Interno para sentar com renomado advogado, quando sentaria na segunda, tendo a 

mãe deste falecido nessa data, mas solicitou que o enviasse que faria análise contribuindo com 

esta Casa. Mencionou que foram acompanhados a ADEPARÁ e outros órgãos, estiveram na Casa 

Civil, com o Megale, garantindo a construção dos quatro quilômetros de asfalto a partir de maio, 

podendo ser contemplada com mais quinze quilômetros de asfalto. Informou sobre o sistema de 

água, tendo a empresa solicitado valor de quatrocentos mil reais e técnico feito vistoria e 

constatado não ser necessário esse valor, já tendo sido autorizado licitação para conclusão da obra 

para no início do verão. Falou ser um ano eletivo e devem correr atrás, pois ninguém sabe o que 

calado quer. Mencionou ter colocado para o Deputado a impossibilidade do Cartório Eleitoral 

fazer título no município  e conversaram sobre o Posto do INSS de Uruará, considerando que o 

mesmo está em parceria com o órgão para inauguração das agências, já tendo sido inaugurado 

várias no Estado, tendo cobrado a inauguração da agência de Uruará, tendo agendado para no 
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mês de abril vir verificar e viabilizar a inauguração dessa agência, o que facilitará o 

encaminhamento de aposentadorias. Mencionou ter tido informação que o agricultor, pecuarista 

não precisará mais ir a ADEPARÁ para emitir GTA, o que poderá ser feito pelo celular, assim como 

a previdência, podendo muitos benefícios serem requeridos sem a necessidade de ir a uma 

agência da previdência. Registrou ter estado na Casa Familiar Rural, onde esteve pessoal da 

Embrapa e a Prefeita Municipal visitando projetos que estão sendo desenvolvidos e trará 

benefícios. Informou ter visitado algumas obras que estão sendo construídas, como creche e 

praça, ressaltando o empenho da Prefeita em fazer algumas obras, dizendo que algumas áreas 

estão avançando e outras precisam melhorar. Disse que o projeto social está sendo feito, tendo 

para a área da agricultura mais de dez cursos, devendo sentar com o secretário para vê quais 

poderão trazer, que atenderá uma média de vinte cinco pessoas. Disse ter sido muito proveitosa a 

viagem. Colocou-se a disposição e agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador 

Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus 

pela oportunidade de estar presente em mais uma oportunidade nesta Casa de leis. Agradeceu e 

parabenizou o Deputado Wlad por emenda impositiva para aquisição de materiais, valor que já foi 

depositado na conta da Prefeitura Municipal, no valor de trezentos mil reais para a área da saúde. 

Parabenizou as equipes que fizeram a final da Copa da Amizade, ocorrida no final de semana, cuja 

equipe do Arcenal foi a grande campeã e Ajax, a equipe feminina, parabenizando as demais 

equipes que participaram. Parabenizou ainda na área do esporte as equipes de Placas que estão 

disputando um campeonato na cidade vizinha de Rurópolis, mencionando que no final de semana 

a equipe máster venceu a partida, o que não aconteceu com a equipe feminina. Relatou, conforme 

colocado pelo Vereador Marcione, sobre IPTU da cidade, mencionando ter sido procurado por 

muitas pessoas a respeito, o que tem causado preocupação, o que foi gerado no ano anterior 

referente a 2017, já tendo sido impressos os boletos de 2018, situação bastante complicada, 

tendo em vista que não foi prestado esclarecimentos a população do município e para algumas em 

2017 foi um valor e neste outro valor superior, tendo sido questionado o porquê não fizeram nada 

para esclarecer, mencionando ter requerimento para audiência pública para que possa esclarecer 

a população. Referiu sobre a necessidade de limpeza dos bairros da cidade, cobrando que seja 

realizado o quanto antes, destacando ruas no centro por onde fica difícil o trafego nos momentos 

de chuva, pois se passa um carro deixa os pedestres e/ou os motoqueiros todos sujos de lama. 

Enfatizou ter o projeto do asfalto, mas enquanto não é executado deve-se fazer limpeza e 

serviços. Agradeceu a Deus por mais um dia e por todos que estão acompanhando os trabalhos 

desta sessão, desejando um ótimo dia e semana, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a 

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

pessoas presentes. Agradeceu a Deus por estar mais uma vez presente e pelas pessoas também 

presentes. Justificou ausência a sessão passada devido a um problema na visão, devendo passar 

por cirurgia em breve e ficar afastado das sessões por uns quinze dias. Aos Vereadores que 

estiveram em Belém falou ser uma satisfação grande por estarem contribuindo para o município, 

trabalho do legislativo e pelo bem comum do município, mencionando que Placas fica longe da 

capital e como diz um ditado: “quem não é visto, não é lembrado”, mencionando que também 

esteve em Belém, juntamente com o vereador Herlinho (Werles) e Vice-prefeito Beto Dantas, 

quando fizeram visitas importantes, assim como os vereadores que agora estiveram na capital, 

parabenizando-os, esperando que outros possam estar em Belém para cobrar benefícios para o 

município. Parabenizou as equipes participantes da Copa Amizade e a equipe Arcenal que 
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consagrou-se campeã, parabenizando a equipe Roberta Miranda, a equipe da AVEPLA, cujos 

atletas eram todos de aproximadamente quarenta anos e ficou em terceiro lugar, a equipe 

campeã feminina, Ajax e Arcenal pelo vice-campeã. Agradeceu a Deus, por estar juntamente com 

o Vice-Prefeito Beto e outros colegas, participando de competições nas cidades de Uruará e 

Rurópolis e estão representando muito bem o desporto placaense, agradecendo a todos que 

torcem pelas vitórias. Referiu sobre a limpeza das ruas, o que já se tornou uma conversa assídua, 

que tem sido tema constante, como foi no ano de 2017 a questão da iluminação pública. Falou 

que o Vereador Werles foi feliz em sua fala, mencionando ter levado o Secretário de Esporte para 

fazer uma visita as ruas da cidade, ficando alarmado pela situação das ruas dos bairros Alto Pará, 

Otobelli, Boa Esperança e centro, a respeito do que é indagado, dizendo que o que lhe intriga é 

que o posto, na maioria das vezes está cortado e sempre tem pagamento, enquanto as ruas estão 

abandonadas. Referiu, na sessão passada, ter sido convidado o Secretário Municipal de 

Infraestrutura, para fazer esclarecimento para que não fiquem batendo na mesma tecla sem saber 

o que fazer, só cobrando na tribuna e ainda não tiveram essa conversa para saber qual o 

cronograma do mesmo em relação a cidade, tendo em vista que nas vicinais está difícil, não 

podendo fazer vicinal completa, sendo realizada somente operações tapa-buraco para garantir o 

transporte de alunos, dizendo que a cidade e Vilas são prioridades e terminando o mês de março e 

essas prioridades sendo deixadas para trás. Manifestou satisfação pelo trabalho social que está 

acontecendo, porém disse que nem só de trabalho social o município vive ou sobrevive, mas 

principalmente da agricultura familiar, cuja fomentação não está acontecendo, dizendo que se o 

Executivo e o Legislativo viabilizasse essa situação para a agricultura familiar com certeza 

desenvolveria cada vez mais. Falou que as críticas não são somente com relação a situação das 

ruas, esperando que o combustível do Consórcio Belo Monte apareça para que possa desenvolver 

e fazer um bom trabalho e partir para outras situações mais complicadas que há no município. 

Referiu sobre a situação eleitoral no município, a respeito da biometria, cujo prazo é nove de maio 

para retirar, trocar ou transferir título, mencionando ter muitos jovens e adolescentes que irão 

tirar o seu primeiro título e não é possível trazer a equipe de Rurópolis para Placas, pois segundo a 

chefe do Cartório estão utilizando internet diferenciada, não sendo possível instalar em nossa 

cidade, tendo que deslocar essas pessoas até aquela cidade. Lembrou que em 2018 não será 

necessário o cadastro biométrico, mas em 2020 será obrigatório. Agradeceu a Deus e desejou a 

todos uma semana santa abençoada sob a proteção dEle, e agradeceu a oportunidade. Após 

manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou 

as pessoas que chegaram após o inicio da Sessão. Parabenizou Vereador José Sandeney pelo 

aniversário na última sexta-feira, desculpando-se por não ter participado da festa surpresa, tendo 

em vista que estava em Santarém. Referiu sobre a final da Copa da Amizade, onde esteve no 

sábado, não ficando até o momento final, tendo em vista que estava chovendo bastante e não 

estava muito bem de saúde, mencionando que mesmo com chuva tinha bastante pessoas, sendo 

uma grande festa. Comunicou que deverá sair antes do término da sessão, pois tem que estar em 

Santarém no máximo as dezesseis horas e trinta minutos. Informou que nesta semana não deverá 

ter aula na região da Vila Bela Vista, tendo em vista que praticamente todos os acessos as vicinais 

estão interditados devido as chuvas ocorridas nos últimos dias, que alagou, derrubou pontes e 

cabeceiras, a respeito do quê falou com o Secretário Municipal de Educação que repassou essa 

orientação. Falou ficar muito contente com as chuvas, dizendo que ela não é o problema, mas sim, 

o fato de que o município não se prepara para esse momento. Disse que com as chuvas incidentes 
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vão acontecer, porém destacou a situação de sua vicinal, onde no domingo não foi possível sair, 

mas na presente data já estava normal, de modo que muitas estão interditadas porque não se 

prepara, pois as chuvas todo ano acontece, devendo a Secretaria de Infraestrutura tomar 

providencias do que está acontecendo no município. Lembrou ter questionado na última segunda-

feira a respeito da caçamba e segundo o Vereador Marcione está sendo recuperada, mencionando 

está completando seis meses que carregadeira saiu do município para Itaituba para ser 

recuperada e ainda não retornou, tendo sido informado que será alugada patrol, o que disse não 

lhe interessar, mas querendo saber a razão da máquina não ter retornado para o município, 

dizendo que alugar é fácil, difícil é recuperar o patrimônio do município, convidando vereadores 

para irem a Itaituba para verificar, para que não seja mais uma como as caminhonetes que 

tombaram ou bateram e que não voltaram e talvez não voltem mais, estando nas mãos dos 

vereadores cobrar para evitar alguns desmandos que aconteceu ou vem acontecendo na garagem. 

Falou que precisam ter informações a respeito dessa máquina para quando forem questionados 

pela população saberem o que responder. Informou que na abertura da sessão foi apresentada a 

pauta onde constam requerimentos e dois projetos um que regulamenta a tarifa de água e esgoto 

e outro que aumenta o subsídio de secretários municipais, ressaltando que ao recebe-los se 

posicionou contra, principalmente a este último, enfatizando ser contra a qualquer tipo de 

aumento para uma única categoria, de modo que se for para votação, votará contra. Disse querer 

ouvir os vereadores a respeito, ressaltando não saber a razão pela qual a Prefeita mandou recado 

para pedir para tirar o projeto da pauta, porém como já foi colocado na ordem do dia fará a leitura 

e se posteriormente a Prefeita tiver interesse em pedir a sua devolução poderá fazê-lo, que o 

pedido será analisado. Enfatizou a inconstitucionalidade do projeto, tendo em vista que aumentar 

salário de Prefeito, Vereadores e Secretários somente é possível de um mandato para outro, 

conforme ratificou o Vereador Marcione. Falou que as coisas não estão sendo feitas como 

deveriam, mas essa casa de leis deve ser mais respeitada, ressaltando que nesta Casa se faz as leis 

e quando enviar proposta deve-se pensar bem, pois depois que é protocolado, segue o trâmite, 

concordando que seja apresentado e consultado os vereadores a respeito. Ninguém se 

manifestou. Após passou-se a Ordem do Dia, passando a apresentação das matérias que serão 

apresentadas e encaminhadas para as comissões competentes para análise e parecer. Nesse 

momento o Vereador Marcione falou que se houve um pedido de forma verbal da parte do Poder 

Executivo para retirada do Projeto de Lei nº 257/2018, propôs que o Senhor Presidente coloque 

em votação a retirada ou não do projeto da pauta do referido projeto, proposição que o Senhor 

Presidente concordou, porém enfatizou que o Executivo não pode enviar um projeto para esta 

Casa e depois mandar recado para que seja retirado da pauta, devendo solicitar formalmente, 

colocando em discussão a proposta. O Vereador Marcione manifestou pela retirada do projeto da 

pauta, assim como o Vereador Nelson, que disse se fosse o projeto para votação, seu voto seria 

contrário, pois não concorda que aumente somente o salário de secretários, quando há outros 

que necessitam também de aumento. O Vereador Denilson enfatizou entender que é possível 

votar subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários no decorrer da legislatura, o que já foi feito 

no município, não podendo fazer para cargos eletivos de vereadores, pois estariam legislando em 

causa própria, não sendo em causa própria e é permitido por lei, no entanto manifestou-se 

contrário a esse projeto tendo em vista que lei de cargos e salários de 2007, com exceção da 

educação, e até hoje não teve reajuste, pagando gratificações. Enfatizou que os vereadores estão 

com os subsídios defasados, ganhando abaixo dos cinco por cento permitido em lei, questionando 
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a razão de votar somente reajuste para secretários, devendo enviar também para a área da 

infraestrutura, da saúde, assistência social que irão analisar, não sendo favorável somente para 

secretários municipais, concordando que o projeto seja retirado da pauta. O Senhor Presidente 

mandou verificar o que determina o Regimento Interno, lendo o Primeiro Secretário trecho onde 

diz no Artigo 60 que “Antes de entrar em primeira discussão, qualquer projeto à requerimento de 

seu autor ou autores poderá ser retirado, independente da consulta a Câmara". O Vice-presidente 

observou que o projeto poderá ser retirado, mas formalmente, não como ocorreu. O Vereador 

Raimundo também manifestou-se favorável pela retirada, mas desde que o pedido seja por 

escrito. O Vereador Vilmar observou que se esta Casa devolve o projeto para o Executivo dessa 

forma, qual garantia terá posteriormente de que o documento foi devolvido. O Vereador Denilson 

ressaltou está tudo sendo registrado e o Executivo deverá formalizar a solicitação. O Senhor 

Presidente colocou em votação a retirada ou não do Projeto de Lei nº 257/2018 da pauta da 

Sessão. Os Vereadores Gilberto, Werles, Sandeney e Vilmar votaram favoráveis pela permanência 

do projeto na ordem do dia, enquanto que os Vereadores Denilson, Marcione, Nelson e Raimundo 

pela retirada. O Vereador José Sandeney justificou seu voto, concordando que seja retirado, mas 

quando formalmente, o que somente foi feito através de mensagem via watsapp. O Senhor 

Presidente falou que o projeto já encontrava-se nesta casa há alguns dias, havendo tempo para 

manifestar interesse em pedir sua devolução e não o fez, enfatizando que deverá fazê-lo de modo 

formal, com o que o Vereador Werles e Vilmar também justificaram. Tendo ocorrido empate, o 

Senhor Presidente decidiu pela permanência do projeto na pauta do dia e havendo interesse da 

Senhora prefeita que oficie. Prosseguindo solicitou ao Primeiro Secretário que faça a leitura do 

Projeto de Lei nº 256/2018, que “Dispõe sobre a criação do Departamento de Água e Esgoto / 

criação e implantação da Tarifa dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potável, no 

âmbito do Município de Placas, e dá outras providências”, que o fez, sendo interrompido no 

decorrer da leitura pelo Senhor presidente que passou a presidência ao Vice-presidente, Vereador 

Werles Santos Silva que dará prosseguimento a sessão, tendo em vista que terá que ausentar-se. 

Comunicou que a Vereadora Raimunda precisou ir a Itaituba com urgência, razão pela qual não 

está presente e o Vereador Evaldo veio, não conseguindo passar na ponte, retornando. Após o 

primeiro secretário procedeu a leitura do Projeto de Lei nº 257/2018, que “Dispõe sobre a fixação 

do Subsídio dos secretários de Governo Municipal e dá outras providências” e o Senhor Presidente 

determinou encaminhamento as comissões permanentes de ambos os projetos. Após passou-se a 

apresentação e encaminhamento para CCJ dos seguintes requerimentos: Requerimento nº 

019/2018, de proposição do Vereador Nelson Fetisch, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da vicinal 235 norte, neste 

município; Requerimento nº 020/2018, de proposição do Vereador Werles Santos Silva, que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a 

recuperação da vicinal 240 norte, neste município; e Requerimento nº 021/2018, de proposição 

do Vereador Werles Santos Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para a limpeza das ruas do Bairro Boa Esperança, nesta cidade. O 

Senhor Presidente convidou Vereador Marcione, segundo secretário para compor a Mesa. Após 

passou-se a apreciação das matérias que serão votadas e considerando que a Relatora não está 

presente solicitou ao Vereador José Sandeney Marques Monteiro, membro da CCJ para 

apresentação do Parecer, que o fez na tribuna, manifestando–se favorável pela tramitação dos 

requerimentos nº 012/2018, 013/2018, 016/2018, 017/2018 e 018/2018. Colocado em discussão. 
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Discutido foi o Parecer aprovado por unanimidade. A seguir concedeu o Senhor Presidente a 

palavra aos Vereadores, na tribuna, para defesa de suas proposições ao Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro: Requerimento nº 012/2018, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal do Macanã e limpeza das 

ruas da comunidade, neste município; e Requerimento nº 013/2018, que requer a Prefeita 

Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal da 

60 (sessenta) e ramais água fria, água boa e vale verde, neste município. Colocado em discussão 

ambos os requerimentos. Discutidos, foram aprovados por unanimidade. A seguir concedeu o 

Senhor Presidente a palavra na  tribuna para defesa de sua proposição ao Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva: Requerimento nº 017/2018, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para o piçarramento e a limpeza das ruas na Vila Bela 

Vista, km 221 e esgoto de 100 (cem) metros, neste município. Colocado em discussão. Discutido, 

foi o requerimento aprovado por unanimidade. Os requerimentos de proposição da Vereadora 

Raimunda Nascimento Rodrigues, sendo: Requerimento nº 16/2018, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da vicinal 

do Pulu em toda a sua extensão, neste município; e Requerimento nº 18/2018, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da 

vicinal Santa Rosa, neste município,  foram retirados da pauta, considerando a Vereadora não 

estar presente, ficando para serem apreciados na próxima sessão. Após o Senhor Presidente 

apresentou Convite do Centro Regional do Baixo Amazonas e Ofício da ASCOM, convite para 

evento do governo que acontecerá no dia 27/03/2018, encerramento de cursos da PRONATEC. O 

Vereador Denilson agradeceu o Deputado Estadual Sidney Rosa-PSB, que estive no sábado nesta 

Casa onde estiveram presentes os Vereadores Werles e Marcione, sendo importante a sua vinda 

ao município, o que seria bom que todos pré-candidatos fizessem para conhecer a realidade do 

município. Registrou presença da Secretária de Assistência Social, Gloria, Guilherme e Jaqueline, 

Assessora de imprensa do Governo. Após o Senhor Presidente colocou em votação a ata da 4ª 

Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade, e observando não haver nada mais a tratar, desejou 

um bom retorno 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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