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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos dezesseis  dias do mês de abril 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 apresentação de Projeto de Resolução, apreciação de 

Projetos de Lei e Requerimento, 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, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB, 

Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC, 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 palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim. Este, cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu o Presidente 

desta Casa por tê-los ajudados a viagem que fez a Belém, juntamente com o Vereador Marcione 

para participar de evento, quando a abertura contou com a participação do Presidente do TCM 

Daniel Labareda e outros palestrantes, dizendo que cada evento que participa é um pouco mais de 

aprendizado que traz para o município, ressaltando a importância de se qualificarem para servir 

melhor a população deste município. Enfatizou haver sido condecorado, juntamente com o 

Vereador Marcione, como vereadores atuantes, recebendo medalha de honra ao mérito pelos 

serviços prestados ao município de Placas, através de pesquisa elaborada dentro do município. 

Informou que nessa viagem também estiveram na CELPA, ressaltando ser este o último ano para 

implantação do programa Luz para Todos e todos os moradores precisam ser atendidos, 

mencionando que todos vereadores que tem ido a Belém tem ido a Celpa, cobrado atendimento e 

estão sendo atendidos, mencionando que o Vereador Raimundo estava em Altamira com 

representantes da Celpa e entrou em contato com sua pessoa, pois não constava alguns nomes 

em vicinais já contempladas, mas falou que está no programa, não tendo ido por questões de 

ajustes do projeto, informando que será atendido vinte e um quilômetros de alta tensão na vicinal 

Poeirinha e quarenta e uma famílias, e moradores da Vicinal Panorama que anteciparam a 

eletrificação através do Pronaf há anos, estando com os nomes no Serasa e o empenho do 

Presidente desta Casa, seu e de outros vereadores que foram atrás conseguiram que sejam 

ressarcidas, parabenizando a todos que colaboraram para que fosse realizado. Registrou 

sentimentos a família do Sr. Antonio “Velho”, pai do professor Vagno que faleceu no final de 

semana. Referiu sobre a situação do município, dizendo não ser diferente dos demais da região 

que está enfrentando dificuldades devido ao excesso de chuvas, com as estradas vicinais se 

acabando, destacando que a Rodovia Transamazônica no sentido Uruará/Altamira até 

caminhonete está passando somente puxada. Falou que todos são conhecedores da situação das 

estradas vicinais, tendo o Poder Executivo entrado com a Defesa Civil, solicitando ajuda para que 

pudesse atender essas vicinais, visto que o município também deve ajudar, mas a obrigação direta 

é do Governo Federal, tendo sido feito solicitação a Defesa Civil e uma equipe está no município e 

mediante isso será liberado recurso para que possa recuperar vicinais, tendo sido solicitado 

também para o município mais uma carregadeira e retroescavadeira para incorporar a patrulha 

agrícola mecanizada para que possa ajudar a desenvolver as estradas vicinais do município. 

Mencionou que outros projetos estão sendo assinados, tendo vindo equipe verificar situação dos 
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sistemas de água através do PAC I e PAC II, nos Bairros São Francisco e Boa Esperança e com isso 

quem ganha é o município, assim como a situação da feira que também será feita, a urbanização 

da frente da cidade, equipamentos para o hospital já sendo licitados, através de emenda do Wlad 

e de outros Deputados, sendo esse o papel do vereador indo cobrar, pois se não o fizer não vem 

nada e precisam estar unidos, parabenizando os edis desta Casa que sempre tem trabalhado em 

parceria para trazer melhorias e recursos para o município. Colocou-se a disposição, e agradeceu. 

Concedida a palavra na tribuna ao Vereador Nelson Fetisch, este a dispensou. A seguir foi a 

tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando agradeceu a Deus a oportunidade 

de estar nesta Casa e usando a tribuna. Cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores, Vice-

Prefeito, servidores da Casa e demais pessoas presentes, desejando a todos uma excelente 

semana. Ressaltou ser um dia importante, quando está na pauta projeto como o 256/2018 que 

cria o Departamento de água e esgoto, dizendo da necessidade de o município desenvolver e para 

tanto faz-se necessário a instituição de taxas pelo que é utilizado, de modo que o projeto será 

apresentado e discutido, ressaltando que farão consciente para que a população não sofra 

posteriormente, pois as ações de hoje refletem futuramente nas nossas famílias. Falou que está na 

pauta alguns projetos bons que serão apresentados nesta sessão. Informou que na última sexta-

feira aconteceu reunião com o Secretário de Esporte, onde vários representantes estiveram 

presentes, agradecendo a Prefeita Municipal pelo apoio ao desporto e lazer, informando que no 

dia primeiro de maio acontecerá evento esportivo nas modalidades handebol, futsal, vôlei e 

basquete que abrangerá as zonas urbana e rural do município em comemoração ao Dia do 

Trabalho, um evento bom para os atletas e a população que queira assistir as partidas. Mencionou 

na ocasião ter sido falado sobre a Conferência Municipal do Esporte, que acontecerá no período 

de dez a doze de maio para traçar novas metas e direcionamento para o esporte, como a criação 

da Lei Municipal e fundo municipal do Esporte e a antiga liga esportiva amadora de esportes de 

Placas – ALEAP e juntamente com a população e organizações que gostam do esporte traçar novas 

metas, dizendo ter certeza que a partir da criação dessa lei municipal irá contribuir para com o 

esporte municipal para  que não fique dependente somente do FPM do município, podendo 

buscar recursos de outra fontes, para o que conta com o apoio da população. Mencionou ter 

estado nas Vicinais do Ângelo e Sessenta, dando razão ao Vereador Denilson, dizendo que o 

município está praticamente descoberto devido as chuvas, o que espera melhorar nos próximos 

dias, mencionando que na comunidade Bela Vista as aulas estão paralisadas devido não ter como 

o transporte rodar. Mencionou ainda que na Vicinal Cinquenta e nove aconteceu situação, ainda 

não solucionado, considerando que a quantidade de máquinas não são suficientes e as chuvas 

fortes atrapalham. Referiu que na Vicinal Duzentos e quarenta, onde esteve na semana anterior, a 

situação está difícil, o transporte escolar está com quase cinquenta alunos, sendo muito perigoso, 

tendo sido solicitado ao secretário municipal que paralisasse as aulas por uns dias, assim como na 

Vila Bela Vista para evitar que acontecesse uma catástrofe, sendo difícil a situação, vendo nos 

telejornais muita água e Placas não é diferente e a cobrança da população é muita, quase que 

diária. Falou que posteriormente falará sobre os projetos, registrando a presença da população. 

Desejou excelente dia a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro 

da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre processo de 

eleição do Conselho de Direito, tendo em vista que o mandato encerrou em dezembro de 2017, 

fez-se uma eleição, mas não apareceu candidatos, esclarecendo que são sete entidades civis e sete 

organizacionais encarregadas da fazer políticas públicas e organizar a eleição do Conselho Tutelar, 
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que acontece a cada quatro anos, estando se trabalhando uma nova comissão, aguardando 

apenas a Prefeita Municipal chegar ao município para assinar os ofícios para que possam oficiar as 

entidades, tendo sido indicado, juntamente com o Vereador Werles pela Câmara Municipal para 

participar da comissão devendo as entidades  participar. Mencionou ter conversado com a 

Secretária de Assistência Social, ressaltando que os vereadores que residem na cidade são 

bastantes procurados pela população, que com a falta de empregos há situação vulnerável muito 

grande, pois são muitas pessoas sem emprego, bolsa família sendo cortadas e segundo o Vereador 

Denilson, que tem muito conhecimento na área do INSS, muitos benefícios estão sendo negados, 

estando o povo em situação difícil e tem procurado muito a assistência social, manifestando 

preocupação, mas na medida do possível a Prefeita tem dado assistência. Destacou formação 

promovida pela Assistência Social aos conselheiros tutelares, CRAS, CREA. Parabenizou os 

vereadores Denilson e Marcione que foram a Belém e receberam medalha por terem sido 

apontados em pesquisa como vereadores mais atuantes. Falou que na oportunidade estiveram 

com o Álvaro Bressan, ressaltando que sempre que vereadores vão a capital tem procurado esse 

senhor, considerando que o município tem uma demanda muito grande de pessoas que precisam 

ser contempladas com energia elétrica, observando que o programa Luz para Todos encerra este 

ano e precisam estar lembrando para não ser esquecido, participando de todas as reuniões 

referentes ao tema, citando que na mesma data em que os vereadores estiveram em Belém, 

participou de reunião com representantes do governo e da Celpa, não sendo possível a 

participação do presidente desta Casa. Lembrou que os onze municípios da área de abrangência 

do Belo Monte estão incluídos no projeto especial da região Xingu, estando na segunda etapa 

dentro desse projeto e nesse etapa tem uma média de seiscentas e vinte e sete ligações que 

precisam ser realizadas, sendo que destas duzentas e vinte cinco já foram atendidas, ficando o 

questionamento se quatrocentas e duas ligações vão atender o município, acreditando que não, 

devendo estarem atentos, cobrando, porque a demanda é muito além disso, ressaltando a 

importância de participar dessas reuniões e apresentar a realidade do município. Conforme 

colocado pelo vereador Denilson referiu sobre as dificuldades enfrentadas pelo município devido 

as chuvas, prejudicando não só as vicinais, mas também a BR Transamazônica que está em 

situação crítica. Falou que mesmo as vicinais feitas no ano anterior como a Cinquenta e sete, 

minou água e interrompeu o tráfego, em decorrência das chuvas, porém, diante das dificuldades 

devem ir se organizando para atender as emergências, citando que em virtude dessas situações o 

município se encontra em estado de emergência e a Defesa Civil está ou estará nesta terça no 

município. Falou que a cidade também está em situação difícil, destacando a situação do Bairro 

Alto Pará, onde algumas ruas foram arrumadas, mas tem outras que não tem condições de passar 

se quer de moto, esperando que o cronograma encaminhado para esta Casa pelo Secretário de 

Infraestrutura possa ser trabalhado conforme programado em todo o município. Ressaltou os 

projetos que serão avaliados, registrando a presença de um grande número de pessoas 

acompanhando os trabalhos, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a 

Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa. Registrou viagem a Belém, quando 

tiveram a honra de serem reconhecidos pelo Instituto Tiradentes pelo trabalho prestado aos 

munícipes, observando que o trabalho do vereador não é limitado dentro desta Casa, mas feito 

nos bastidores, no encontro com a comunidade, conversando, ouvindo a população e buscando 

solução dos problemas. Informou que na ocasião participaram de palestra com presidente do 
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TCM, Daniel Labareda, o qual colocou sobre algo que tem cobrado nesta Casa, a respeito de 

prestações de contas que tem no TCM, enfatizando ser muito lento e que enviadas para as 

câmaras Municipais dá noventa dias para julgar. Falou que assim como o presidente do TCM tem 

meta de tirar das gavetas todas as prestações de contas para serem votadas da forma que devem 

ser, da mesma forma tem cobrado para que todas as prestações de contas de ex-prefeitos e 

presidentes de Câmaras do município, sejam avaliadas pelos edis nesta Casa, nessa legislatura. 

Informou que fará viagem a Belém para audiência com o Presidente do TCM. Mencionou que 

nessa palestra estava presente assessoria jurídica que orientou às Câmaras de como proceder, 

orientando que não podem ser contrárias ao parecer do Tribunal de Contas dos Municípios, 

situação ocorrida em outros municípios em que o TCM encaminhou contas reprovadas, a Câmara 

aprovou e o TCM abriu processo contra Vereador e agora precisa estar se justificando a respeito 

de ter aprovado contas que haviam sido reprovadas. Falou que possam fazer acontecer para que 

fique uma marca dessa gestão, para que no futuro não venham dar poder a essas pessoas que 

passaram  e não conseguiram conduzir a Prefeitura da forma que deveria. Ressaltou ser uma luta 

desta Casa a respeito do Luz para Todos, já tendo estado com o Sr. Bressan por três vezes, o qual 

informou sobre a liberação de três obras, como a Vicinal do Poeirinha, onde ontem reuniu com a 

comunidade falando do programa Luz para Todos e dos projetos que tem para a vicinal no  

decorrer deste ano, porque uma vez que representa uma comunidade os planos e projetos devem 

ser discutidos com a população daquela localidade, pois quem conhece a realidade são as pessoas 

que ali residem, tendo sido uma reunião bastante proveitosa. Compartilhou da fala do Vereador 

Denilson, sobre uma possível retomada do programa PAC I e PAC II, obras de água dos Bairros Boa 

Esperança e São Francisco. Informou sobre reunião importante em Belém para uma possível 

negociação para solucionar de vez o problema de iluminação pública no município, mencionando 

que vinte municípios no Estado do Pará já estão fazendo, tendo visto fotos de antes e depois de 

cidades, mencionando que estará, juntamente com o Vereador Denilson dando entrada em 

Projeto de Lei que uma vez aprovado e implantado será bom para os munícipes e para a gestão da 

prefeita e para os vereadores, sendo um sonho, pois irá solucionar todos os problemas de 

iluminação pública do município com a terceirização do serviço, tirando essa responsabilidade da 

Prefeitura Municipal, o que o deixou esperançosos, de modo que se aprovado pelo jurídico da 

Casa irão a curto prazo realizar processo licitatório, enfatizando que precisam do apoio de todos 

desta Casa, mas por ser um projeto bom acredita que essa causa será abraçada por todos. Falou 

que tem previsão de melhoras, esperando que tenhamos dias proveitosos para o município. 

Desejou a todos uma excelente semana abençoada por Deus, e agradeceu. Em seguida foi a 

tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou a Mesa Diretora, 

vice-prefeito, ex-vereadores, presidente da Comunidade Lote Dez, Vereadores e população 

presente. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa de Leis, pedindo 

a Ele saúde, discernimento para todos vereadores e colegas para lidar com as demandas do 

município e dia-a-dia. Referiu sobre o inverno, a respeito do que vem falando há dias, de muitas 

chuvas e como consequência as vicinais encontram-se intrafegáveis, assim como vilas, destacando 

a situação do Lote Dez, que há anos não sofre manutenção e o que já não tinha, acabou-se com as 

chuvas. Falou do desafio para os alunos chegarem a escola da Vila Aparecida, pois as águas 

levaram pontes, situação que também acontece na Vicinal do Pulu, onde nem todos os dias é 

possível os alunos chegarem a escola, mas confiante que assim que as chuvas cessarem as vicinais 

serão recuperadas, considerando que tem requerimentos de todos vereadores solicitando 
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recuperação com urgência, tendo em vista que algumas não foram recuperadas nesses dois 

últimos anos. Falou que a Vila Lote Dez está passando por processo de eleição de diretoria e 

querendo renovar o mandato do Senhor João Lopes, pois é pessoa que contribui e está todos os 

dias brigando por benefícios para a comunidade. Referiu sobre projetos importantes para serem 

discutidos, ressaltando ficar feliz com a presença de cidadãos placaenses prestigiando o trabalho 

desta Casa, ressaltando ainda serem projetos importantes para discutir com a comunidade, pois 

irá gerar benefícios para toda população, parabenizando o povo presente, pedindo que ajude 

nessa discussão, pois somos beneficiados ou prejudicados, dependendo do que sai dessa Casa. 

Destacou o Projeto de Lei nº 258/2018, de  parcelamento com a CELPA, que precisa ser analisado 

e discutido, pois são muitos parcelamentos, que vão passando de uma gestão para outra, sendo 

necessário que a comunidade acompanhe  para ver como está as demandas do município. 

Mencionou que no último final de semana aconteceu um forró para a melhor idade, sendo o 

primeiro, que será ampliado para o verão, pois é preciso trabalhar com os idosos, tendo em vista 

que se ficam sozinhos ficam depressivos e não se tem uma forma de lidar com eles ainda, mas 

expectativa para ampliar o trabalho para o qual contará com o apoio dos vereadores. Registrou a 

presença de senhor que já lida com os jovens e adolescentes na questão do esporte, sendo 

necessário o envolvimento dessas duas classes. Colocou-se a disposição de todos da Vila e do 

município para trabalhar com transparência, valorizando a opinião da população, pois é quem 

sofre as consequências das atitudes dos vereadores nesta Casa e são os mais interessados no 

trabalho dos vereadores e da gestão pública, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador 

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

por mais um dia com saúde e nesta Casa. Ressaltou ouvir falar muito em período chuvoso, 

agradecendo a Deus por estar chovendo bastante no município. Ressaltou está completando um 

ano e quatro meses de governo, que fazem parte de uma administração, que houve e cobra-se 

muito nesta Casa a respeito de planejamento, mencionando de deve-se planejar para prevê o que 

está acontecendo no município, analisando o pronunciamento da Vereadora Raimunda quando se 

referiu sobre a situação que se encontra a Vila Aparecida e as ruas da cidade, praticamente 

interditadas por ter anunciado a limpeza e pedido que colocassem os entulhos nas ruas, as quais 

encontram-se praticamente interditadas, dizendo que se tivesse feito o planejamento por bairro 

teria funcionado, dizendo que se o Executivo não tomar providências a limpeza da cidade irá durar 

um mês e quando chegar nas ultimas ruas já estarão em situação pior, devendo conversar e 

montar um planejamento de modo adequado para que não aconteça tanta problemática na 

cidade. Referindo-se a respeito da eleição para o Conselho de Direito falou ser bom que as 

entidades participem para que possam contribuir com o planejamento. Referiu ter estado em 

Altamira, juntamente com os Vereadores Raimundo e José Sandeney, na Casa de Governo, onde 

estiveram no ano anterior por várias vezes cobrando sobre Luz para Todos, problema muito sério 

no município, mencionando que existem muitas vicinais onde a rede elétrica passou e muitas 

residências não foram atendidas e voltaram a cobrar a respeito, sendo uma situação muito 

complicada, que vem discutindo desde o ano anterior, mas não depende só dos vereadores, pois 

empresas que já estavam nas vicinais abandonaram a obra, mas é dever dos vereadores cobrar. 

Ressaltou ser bom quando a população acompanha os trabalhos desta Casa. Agradeceu a Deus por 

mais um dia de trabalho, desejando ótima semana a todos, e agradeceu. Após manifestou o 

Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou a todos que 

chegaram após a abertura dos trabalhos, destacando e agradecendo a presença do Presidente da 
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comunidade Lote Dez, o Vice-Prefeito, assessor Jurídico, moradores da Vicinal Pulu, ex-vereadores 

Orlando e “Ninico”, Secretário de Agricultura e Sr. Reinaldo. Ressaltou acidente sofrido com o 

carro da Câmara, informando que conseguiu recuperá-lo, estando a disposição para fazer o 

trabalho. Aos rapazes da Vicinal do Pulu, presentes à sessão falou ter recebido ligação de 

moradora da vicinal pedindo para fazer algo para ajudá-los, informando que após a sessão irão 

resolver a situação. Referiu sobre projetos na pauta, dizendo não considerá-los fáceis, como o que 

cria o Departamento de água e esgoto, sendo difícil cobrar taxa por algo que não há no município, 

como esgoto, mas irá colocá-lo em discussão, tendo sua opinião formada, assim como acredita 

que cada um tenha sua própria opinião. Enfatizou concordar plenamente com o Vereador 

Marcione a respeito das prestações de contas de ex-Prefeitos e Presidentes da Câmara, tendo 

conversado com o assessor jurídico que estará presente as próximas sessões, devendo na próxima 

segunda entrar com algumas prestações de ex-prefeitos, dizendo que como não tem compromisso 

com nenhum destes, ressaltando que sempre votou de acordo com o voto do TCM, mencionando 

que as contas que estão na casa são todas anteriores a 2010, sendo fácil, até porque os 

concorrentes não estão mais na briga por um cargo, mencionando ainda que irá a Belém, 

juntamente com o assessor jurídico tentar buscar as mais recentes, até 2016, pois a lei que serve 

para um, serve para outro, pois não tem compromisso de passar a mão na cabeça de ninguém, 

lembrando que na legislatura passada aprovaram conta do ex-prefeito Santo com ressalva, da 

forma que veio do TCM, mencionando que teve esse padrão na legislatura passada e manterá 

nesta. Referindo-se aos pronunciamentos dos Vereadores Werles e Raimunda falou que não se 

pode colocar culpa na chuva pela situação das estradas, pois é necessária, precisam dela e sempre 

vai existir. Falou que em cinco anos esse está sendo o inverno mais rigoroso e as estradas sempre 

estiveram ruins como agora, porém nos outros mesmo com as chuvas conseguiam sair das 

vicinais, tendo alertado no ano anterior que pela situação que estava as estradas se as chuvas 

fossem mais constantes estariam como agora, dizendo que não seria hipócrita de pedir a Prefeita 

que fizesse estrada no inverno, no entanto, não podem ficar interditadas, impedindo que o 

agricultor trafegue porque o inverno é rigoroso, devendo recuperar os acessos para que a 

população saia, não dizer que farão no verão, pois só diz isso quem nunca morou em uma vicinal e 

precisou sair dela, destacando que a vicinal do Nonato, recuperada no ano passado, mesmo com 

chuvas, conseguem trafegar. Mencionou ter vários pontos críticos no município, sendo possível 

equipe de maquinas fazer esses locais mais problemáticos para minimizar essas situações, 

enfatizando conhecer várias vicinais onde é preciso marcar horário para sair, sendo essa situação 

que está cobrando para que no próximo inverno possa garantir acesso. Falou que os problemas 

irão continuar, mas bem menos intenso se todas forem recuperadas neste ano. Enfatizou não 

estar criticando o governo, apenas colocando o sentimento da população, dizendo que se fizer 

pesquisa hoje nas vicinais, oitenta por cento iria falar o que está falando ou coisa pior, pois essa é 

a realidade do município. Referiu sobre planilha que chegou a esta Casa dias atrás, muito bem 

feita, dizendo que uma equipe de máquinas, se trabalhando, gasta cerca de seiscentos litros de 

óleo ao dia, mencionando que segundo o ex-secretário de infraestrutura conseguiu recuperar 

cerca de treze vicinais com muito pouco e com o que tem hoje de maquinas e de combustível, crê 

que no próximo inverno não estarão discutindo essa mesma situação de que ficou alguma estrada 

sem passar máquina, pelo que irá lutar. Falou que as Vilas estão muito prejudicadas, esperando 

que no próximo inverno não estejam como neste ano, devendo prevenir no verão. Disse que falar 

que não pode sair porque  o inverno foi fraco é a mesma coisa de um prefeito dizer que não está 
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fazendo nada porque o ex-prefeito deixou tudo bagunçado, pois quando assume uma situação 

dessa tem que ter responsabilidade de provar das coisas boas e ruins que acontecem no 

município. Ratificou que a situação do município é complicada, dizendo que dificilmente a 

população consegue encontrar a Prefeita para reunião, situação contrária aos vereadores, pois 

estão sempre nesta Casa atendendo a população, dizendo que sempre que tiver demandas vai 

procurar ajudar, assim como os vereadores, pois tem certeza que jamais serão omissos para ver 

algumas coisas acontecerem sem cobrar o que é direito, e punir, se necessário. Após passou-se a 

Ordem do Dia, solicitando o Senhor Presidente ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do 

Projeto de Resolução nº 028/2018 que “Unifica a redação dos Arts. 13-c, e 21, ambos do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Placas e, acrescenta parágrafo, em ambos, que dispõe 

sobre a possibilidade de ser antecipada a eleição da mesa diretora e da outras providências”, que 

o fez na sua integra. Apresentou ainda o Parecer do Relator da Comissão Executiva.  O Senhor 

Presidente que o projeto lido, será discutido e votado na próxima sessão. A seguir passou-se a 

pauta de votação, procedendo o Primeiro Secretário a leitura do Projeto de Lei 255/2018, que 

“Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2018) do Município de Placas e dá outras 

providências”. A Relatora da CCJ, Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues apresentou Parecer 

favorável pelo prosseguimento da tramitação da matéria. Colocado em discussão. Ninguém 

discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de 

Lei nº 255/2018. No decorrer das discussões manifestaram-se os vereadores Denilson, José 

Sandeney, Werles, Marcione, Vilmar, Raimundo e Nelson, sendo apresentadas as seguintes 

propostas de emendas ao referido projeto: pelo Vereador José Sandeney a isenção de IPTU para 

os aposentados e pessoas de baixa renda; pelo Vereador Werles que seja dispensado o IPTU de 

anos anteriores a 2017 em cem por cento; pelo Vereador Marcione as seguintes Emendas: 1ª) aos 

incisos I e II, § único, do art. 4º que passam a ter a seguinte redação: “I – 30,00 (trinta reais) para 

pessoa física; e II – 100,00 (cem reais) para pessoa jurídica”; e 2ª) ao inciso I, do Art. 4º que passa a 

ter a seguinte redação: “Para quitação à vista de todo o montante, em parcela única, em até 05 

(cinco) dias úteis a partir da adesão ao Refis, o contribuinte será beneficiado com desconto de 

100% (cem por cento) dos encargos, multas, juros e correções e 20% (vinte por cento) do valor da 

dívida (capital)”; pelo Vereador Vilmar para que prorrogue o prazo contido nos incisos I e II, do Art. 

4º de 05 (cinco) para 30 (trinta) dias úteis, passando a ter a seguinte redação: “Art. 4º, I - Para 

quitação à vista de todo o montante, em parcela única, em até 30 (trinta) dias úteis a partir da 

adesão ao Refis, o contribuinte será beneficiado com desconto de 100% (cem por cento) dos 

encargos, multas, juros e correções, ou seja, será recolhido apenas o valor líquido do respectivo 

tributo, desde que abrangido pelo REFIS; e II – Para quitação em até 24 (vinte e quatro) parcelas 

mensais, iguais e sucessivas, o contribuinte será beneficiado com desconto de 80% (oitenta por 

cento) dos encargos, multas, juros e correções, devendo a primeira parcela ser paga no prazo de 

até 30 (trinta) dias úteis a partir da adesão do Refis”; e pelo Vereador Raimundo: que sejam 

abolidos em 100% (cem por cento) de encargos, multas, juros e correções sobre o valor líquido do 

tributo, contidos no inciso II, do Artigo 4º e o prazo para pagamento da primeira parcela, 

prorrogado de 05 (cinco) para 10 (dez) dias, contidos nos incisos I e II do mesmo artigo. Após 

requerido pelo vereador Denilson e acatado pelos vereadores foi concedida a palavra ao Assessor 

Jurídico, Dr. Tabajara para parecer verbal as Emendas propostas. Na tribuna, esclareceu que as 

demais emendas propostas podem ser feitas, no entanto, quanto ao capital não pode ser alterado, 

pois é causa de isenção e é a constituição que permite, onde está escrito as causas que são 
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permitidas, assim como o Código Tributário Municipal, podendo isentar encargos, juros e multas, 

mas não o valor principal, pois estaria criando nova legislação. Discutido e ouvido o Assessor 

Jurídico da Câmara Municipal, manteve-se as seguintes propostas de Emenda ao Projeto de Lei nº 

255/2018, que passam a vigorar com as seguintes redações: Art. 4º, I - “Para quitação à vista de 

todo o montante, em parcela única, em até 30 (trinta) dias úteis a partir da adesão ao Refis, o 

contribuinte será beneficiado com desconto de 100% (cem por cento) dos encargos, multas, juros 

e correções, ou seja, será recolhido apenas o valor líquido do respectivo tributo, desde que 

abrangido pelo REFIS”; II – Para quitação em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas, o contribuinte será beneficiado com desconto de 80% (oitenta por cento) dos 

encargos, multas, juros e correções, devendo a primeira parcela ser paga no prazo de até 30 

(trinta) dias úteis a partir da adesão do Refis”;  e Art. 4º, § Único, inciso I - “R$ 30,00 (trinta reais) 

para pessoa física; e II – R$ 100,00 (cem reais) para pessoa jurídica”. As demais propostas não 

serão consideradas. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 255/2018 e emendas final propostas. 

Aprovado por unanimidade em primeiro turno. A seguir o Primeiro Secretário apresentou o 

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”. A Relatora da CCJ, Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues apresentou Parecer favorável pelo prosseguimento da tramitação da 

matéria. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 256/2018. O Vereador Nelson Fetisch 

lembrou que o primeiro sistema de água construído há vinte anos os canos colocados na rua se 

perderam, o poço fechou com a bomba dentro e a caixa ficou cheia de vazamento; há cerca de 

oito anos iniciou-se outro projeto de abastecimento pela FUNASA, também parado e por último 

mais duas caixas foram iniciadas e poços construídos com sessenta metros de profundidade, 

mencionando que pela quantidade de casas os poços não suportarão, devendo ter no mínimo 

cento e vinte metros, de modo que gostaria de ver primeiro esse sistema funcionando para depois 

criar o departamento, manifestando-se contrário ao projeto na forma proposta, podendo votar 

favorável se houver emenda para que o departamento seja criado após sessenta dias de 

funcionamento do sistema para vê se realmente os poços irão suportar. O Vereador Denilson 

manifestou que somente será favorável ao projeto a partir da conclusão e funcionamento do 

sistema da água. A Vereadora Raimunda considerando que há vilas onde há sistemas de 

abastecimento de água propôs emenda ao artigo 5º acrescentando a palavra vilas, ficando assim a 

redação do referido artigo: Art. 5º “Toda edificação urbana e vilas serão conectadas às redes 

públicas de abastecimento de água disponíveis e sujeitas ao pagamento das tarifas e de outros 

preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços”. Manifestou discordar do § 1º, 

Art. 5º, onde consta que “A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de 

água, não poderá ser alimentada por outras fontes”, considerando que quem possui seu próprio 

sistema pode não querer utilizar do sistema do município, devendo ser autorizado a utilização de 

sistema particular. O Vereador Marcione ressaltou a necessidade de criar o departamento, o que 

acontecerá a partir da aprovação desse projeto e da instalação dos hidrômetros nas residências, 

propondo emenda supressiva ao § 1º, do Art. 10, cuja redação ficará da seguinte maneira: “§ 1º - 

A inscrição no CADÚNICO garante a classificação do usuário conforme o disposto no caput deste 

artigo e após o cadastra mento serão analisadas as informações declaradas e realizado o processo 

de seleção obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Serviço Social do município”. Propôs ainda 
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emenda ao Art. 13, na tabela de preços dos serviços públicos de abastecimento de água potável, 

onde trata do Serviço Básico (Art. 14), ficando os valores dessa forma: Residencial Social: R$ 5,00; 

Residencial – R: R$ 15,00; Comercial I: R$ 20,00; Comercial II: R$ 30,00; Industrial: R$ 30,00; e 

Pública: R$ 25,00. O Senhor Presidente falou considerar esse projeto tão mal feito que para votá-

lo será necessário retalhá-lo com emendas, manifestando preocupação, pois já votaram outras 

situações que fugiram ao controle, destacando a situação IPTU no município que é um dos mais 

caros da região, ressaltando seu medo com esse projeto, o qual somente votará se colocar 

emendas para que a taxa somente seja cobrada depois que a água for inaugurada, instalado os 

hidrômetros e garantia de pelo menos sessenta dias com a água funcionando, caso contrário será 

contra a esse projeto. O Vereador Werles manifestou preocupação de como ser favorável a um 

projeto se não existe um sistema funcionando, de modo que votando poderá causar o mesmo 

problema causando com o IPTU, que está sendo cobrados valores retroativos, manifestando que 

será favorável a partir do momento em que esteja funcionando. O Vereador José Sandeney 

mencionou que esteve na SEDOP consultando a respeito do assunto, também esteve com o 

Senhor Eclécio, responsável pela empresa, sendo informado que são dois sistemas com setenta 

por cento das obras já concluídas, com setecentas ligações prontas e somente duzentas e trinta 

funcionando com água nas residências. Ressaltou preocupação em criar o departamento, tendo 

em vista não ter sistema de esgoto, destacando que inicialmente será cobrado uma taxa mínima e 

a partir do momento que instalar os hidrômetros o consumidor pagará pelo consumo, tendo 

verificado em outros municípios, como Altamira, onde a taxa mínima é trinta e sete reais. 

Enfatizou a crise financeira e o fato de os aparelhos hidrômetros não serem baratos, sendo que o 

prazo para instalação é de seis meses. Enfatizou que estão com o projeto em mãos para fatiá-lo 

em emenda, reprovar ou aguardar a SEDOP e o Sr. Eclécio que estarão na cidade verificando as 

caixas d’água, informando que muitos aditivos de recursos serão realizados para que essas obras 

sejam concluídas. Informou que no Bairro Alto Pará será construído poço artesiano através dos 

Deputados Estadual Chapadinha e Ilton Aguiar. Falou que esses abastecimentos são da FUNASA, 

mas geralmente quem coordena é a COSAMPA, porém, criando o departamento ficará restrito a 

prefeitura que colocará pessoas para ficarem responsáveis. Ressaltou não ser contra a cobrança 

de uma taxa mínima, mas que dê condições para o consumidor ter água saudável e que o sistema 

de esgoto também esteja funcionando, manifestando-se, no momento, contrário ao referido 

projeto, podendo analisa-lo novamente a partir do momento em que a obra estiver pronta. O 

Vereador Raimundo ressaltou a necessidade de o município desenvolver e o projeto de ajuste 

melhor. Destacou que cerca de duzentas residências já recebem água em suas casas, o que não é 

suficiente, pois não atende adequadamente. Concorda que haja a cobrança, mas somente após a 

instalação dos hidrômetros, assim como também concorda com a criação do epartamento, mas 

desde que o sistema já esteja funcionando. O Vereador Marcione observou que fala-se em ajustar 

o projeto, dizendo que o Legislativo nunca irá receber um projeto pronto, da forma que acha que 

deve ser, de modo que se precisar votar cem emendas fará, não podendo se omitir em fazer o seu 

trabalho, mas se for para reprovar, também estará fazendo seu papel. Observou que o projeto 

está na Casa há mais de vinte dias, tempo suficiente para fazer as alterações que julgarem 

necessárias. Falou que as ideias nunca serão iguais e deverão ser respeitadas. Falou ainda do prazo 

para instalação dos hidrômetros, da retomada das obras e do prazo para instalação do 

departamento, manifestando-se favorável ao projeto com as emendas propostas e outras que 

serão propostas, as quais somente terão validade se o projeto for aprovado. Seguiu-se discussão, 
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onde o vereador Denilson ratificou sua posição contrária ao projeto, tendo em vista o sistema não 

está funcionando, posição também do Vereador Vilmar. O Senhor Presidente solicitou que as 

propostas de emendas sejam feitas e as colocará em votação. A vereadora Raimunda ressaltou 

que quase todos os artigos necessitam de alterações, tendo em vista que da forma que está não 

contempla a necessidade da população, o que será contemplado a partir do momento que estiver 

com as emendas. Enfatizou ser favorável ao projeto desde que com as emendas, a começar pelo 

Art. 27, onde trata sobre o prazo para inicio da cobrança para que possam aprovar o projeto. O 

Senhor Presidente, considerando aproximar-se das treze horas, horário para encerramento da 

sessão, consultou o plenário sobre a prorrogação do horário da Sessão até que se discutam todas 

as matérias na pauta. Todos Vereadores manifestaram-se favoráveis, sendo prorrogado o horário 

da sessão, até que se esgotem as matérias constantes na pauta. Após o Primeiro Secretário 

ratificou as emendas propostas, sendo ao § 1º, do Art. 10, cuja redação ficará da seguinte 

maneira: “§ 1º - A inscrição no CADÚNICO garante a classificação do usuário conforme o disposto 

no caput deste artigo e após o cadastra mento serão analisadas as informações declaradas e 

realizado o processo de seleção obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Serviço Social do 

município”; ao Art. 5º, cuja redação ficará da seguinte maneira: “Art. 5º Toda edificação urbana e 

vilas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água disponíveis e sujeitas ao 

pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses 

serviços”; e ao Art. 13, na tabela de preços dos serviços públicos de abastecimento de água 

potável, onde trata do Serviço Básico (Art. 14), ficando os valores dessa forma: Residencial Social:  

R$ 5,00; Residencial–R: R$ 15,00; Comercial I: R$ 20,00; Comercial II: R$ 30,00; Industrial: R$ 

30,00; e Pública: R$ 25,00. O Senhor Presidente falou que um projeto dessa natureza deveria, 

antes de enviado a esta Casa, deveria ser discutido com os vereadores e a sociedade, de modo que 

não proporá emendas, mas colocará em votação o projeto com as emendas propostas, 

mencionando que o correto seria a Prefeita enviá-lo posteriormente a esta Casa, depois de 

reunido com a população, vereadores e assessoria jurídica, para quando fosse enviado a esta Casa 

viesse definido. O Vereador Raimundo propôs retirar o projeto da pauta para que sejam colocadas 

as emendas e retorne para votação em plenário, posteriormente. Após colocou o Senhor 

presidente em votação o Projeto de Lei nº 256/2018 com as emendas propostas. O Vereador 

Marcione votou favorável e os demais vereadores Gilberto, Werles, Denilson, Nelson, Evaldo, 

Raimundo, José Sandeney, Raimunda e Vilmar votaram contra, justificando, declarando o Senhor 

Presidente rejeitada a proposta com as emendas apresentadas. Após colocou o Senhor presidente 

em votação o Projeto de Lei nº 256/2018 na forma proposta pelo Poder Executivo Municipal, 

sendo o projeto rejeitado por unanimidade em 1º turno. A seguir o Primeiro Secretário 

apresentou Projeto de Lei nº 258/2018, que “Dispõe sobre a autorização legislativa para parcelar 

dívida com a CELPA referente aos anos de 2015 à 2017 pelo prazo de 60 meses  e dá outras 

providências”. A Relatora da CCJ, Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues apresentou Parecer 

favorável pelo prosseguimento da tramitação da matéria. Colocado em discussão. Manifestou-se o 

Vereador José Sandeney agradecendo o Assessor Jurídico, Dr. Tabajara pelo apoio na elaboração 

do Parecer. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto 

de Lei nº 258/2018. Manifestaram-se favoráveis os Vereadores Denilson, José Sandeney, Werles, 

Raimundo, Marcione e Vereadora Raimunda. Os vereadores Nelson e Vilmar manifestaram-se 

contrários ao projeto na forma apresentada, propondo emenda modificando a quantidade de 

parcelas constantes no Art. 2º, reduzindo de 60 (sessenta) para 30 (trinta) parcelas iguais. O 
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Senhor Presidente colocou em votação o projeto de lei com a emenda proposta. Manifestaram-se 

favoráveis os autores da proposta, vereadores Vilmar e Nelson. Os vereadores Gilberto, Werles, 

Denilson, Evaldo, Raimundo, José Sandeney, Raimunda e Marcione, votaram contra, justificando. 

O Senhor presidente colocou em votação o projeto de lei na forma proposta pelo Poder Executivo 

Municipal. Os vereadores Nelson e Vilmar votaram contra, justificando. Os demais Vereadores 

votaram favoráveis, declarando o senhor presidente aprovado, em primeiro turno, por oito votos 

favoráveis e dois contrários. A seguir concedeu o Senhor Presidente a palavra ao Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro, na tribuna, onde apresentou Requerimento nº 022/2018, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação e 

empiçarramento do Bairro Otobelli, nesta cidade. Colocado em discussão. Manifestou-se o 

Vereador Denilson. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o Senhor Presidente 

informou sobre rebelião que está acontecendo em presídio em Bragança-PA, demonstrando o 

sistema de segurança falido no país. Colocou em votação a ata da sétima sessão ordinária. 

Aprovada por unanimidade. Lembrou os Senhores Vereadores sobre reuniões que acontecerão no 

período da tarde com o assessor jurídico desta Casa e outra com os moradores da cinquenta e 

nove, devendo convidar o Secretário de Educação para participar desta última, 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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