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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos vinte três 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 apreciar projetos de Resolução e Lei e tratar assuntos 

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

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

Rodrigues Amorim-PSDB – Primeiro Secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-

MDB(PMDB), José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson 

Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Raimunda Nascimento Rodrigues-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 José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores 

e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por estar nesta Casa, desejando ótima semana a todos. 

Registrou assassinatos ocorridos no final de semana do Saulo e seu colega, que acredita estava no 

lugar errado. Enfatizou que a população clama por justiça, não somente nesses casos, para que 

possam alcançar dias melhores no município, registrando condolências ao Senhor Paulo. 

Referindo-se a Polícia Militar falou que a população tem cobrado bastante, com relação ao que 

está acontecendo nas fronteiras da cidade, em ambos os sentidos Uruará e Rurópolis, alertando 

para que não intensifique tanto as batidas de uma forma geral, ressaltando ter sido informado que 

a PM estava no final de semana, no km 235, sentido Uruará, abordando todo tipo de veículo, 

tendo conversado no domingo com o subcomandante, o qual disse que tinha autorização para 

realização. Disse que há muitas pessoas erradas, mas muitas de bem que saem de suas 

propriedades para fazer compras na cidade e são abordadas, dizendo que o vereador é procurado 

porque a policia está fazendo o seu trabalho, que as vezes deixa a desejar, pois tem muitas 

pessoas que conhece, que vem fazer compra, mas segundo o subcomandante procuraria esta Casa 

na presente data para que possam alinhar pensamentos. Lembrou está encerrando prazo no dia 

nove de maio para cadastramento de título de eleitor, ressaltando está sendo feito o cadastro 

biométrico, tendo levado dezessete pessoas na semana anterior ao Cartório Eleitoral em 

Rurópolis, informando as dificuldades e pedindo para não deixar para o ultimo momento. 

Agradeceu o Secretário de Infraestrutura pelos reparos na Vicinal Cinquenta e sete, permitindo 

que o transporte escolar possa rodar, mencionando haver outros problemas, mas que serão 

sanados posteriormente. Parabenizou e agradeceu esta Casa pelo apoio às equipes de futebol que 

participaram de campeonato em Uruará, sendo a equipe máster vencedora da copa de inverno 

naquela cidade, agradeceu ainda o apoio da Prefeitura Municipal, através da Prefeita Municipal, 

ao vice-prefeito, ao colega Guilherme e Secretário de Meio Ambiente que tem apoiado com 

transporte. Convidou toda população placaense para evento esportivo que acontecerá no próximo 

dia primeiro de maio. Desejou uma excelente semana a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna 

o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e 

pessoas presentes. Referiu sobre trabalhos realizados no decorrer da semana como na Vicinal 

Cinquenta e sete casada, mencionando que algumas situações não puderam ser feitas, mas o que 

pode, se fez, agradecendo o secretário de infraestrutura e a Prefeita Municipal, mencionando ter 

aproveitado e realizado alguns reparos na Cinquenta e sete solteira, agradecendo os operadores 

que trabalharam no final de semana, manifestando apoio para brigar por melhorias para a 
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categoria. Referiu sobre assassinatos ocorridos, de modo que não se pode explicar, mas que não 

podem ficar impunes, estando na hora de começar a cobrar a solução desses casos, pois são vidas 

e muitas famílias que perderam alguém, devendo cobrar mais das autoridades. Ressaltou as 

dificuldades que o município te passado e conversando com a Prefeita Municipal viu o empenho 

da mesma, enfatizando que as chuvas parando os trabalhos de fato começarão a acontecer, pois 

vê que o governo está se organizando para isso e começando o verão comece a realizar um 

trabalho de forma mais rigorosa. Parabenizou a equipe que esteve em Uruará participando de 

competição, parabenizando o Vereador José Sandeney pelo empenho e compromisso com o 

esporte, parabenizando ainda o Secretário Municipal de Esporte pelo excelente trabalho. 

Agradeceu a Deus pela semana que passou, desejando que todos tenham uma semana 

abençoada, e agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha 

Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do 

Secretário de Meio Ambiente. Parabenizou a equipe Máster, grande campeã da copa inverno de 

futsal em Uruará, dizendo do orgulho para o município quando tem equipe participando de 

campeonato em cidade vizinha e representando muito bem o esporte placaense, trazendo o título 

para nossa cidade. Registrou agradecimentos aos funcionários e Secretário de Infraestruruta pelo 

trabalho realizado em parceria com a comunidade, a quem também agradeceu, na Vicinal 

Duzentos e quarenta sul, solucionando a situação de três pontes que há mais de dez dias não 

permitia a passagem do transporte escolar. Registrou agradecimentos a Prefeita Municipal e 

secretários municipais que tem contribuído para o andamento do trabalho dos Vereadores e do 

legislativo, pois só não são capazes de conduzir e fazer o que desejam, mas precisam de parceiros, 

ordenadores de despesas, para realizar esse trabalho e tornar realidade, ressaltando aproximar-se 

do verão e com estiada os trabalhos poderão começar mais cedo, podendo contemplar o povo das 

vilas e comunidades do município. Disse estar feliz por estarem conseguindo a passos curtos 

desempenhar o trabalho, ressaltando que as parcerias tem sido de fundamental importância, 

esperando que continuem para que possam de fato fazer um trabalho que venha ser de 

contentamento da comunidade placaense, resgatando a credibilidade do legislativo, indo ao 

encontro das necessidades da comunidade. Parabenizou toda a equipe da infraestrutura que não 

tem medido esforços, independente de ser sábado ou domingo, mencionando ter estado na 

Vicinal cinquenta e sete vendo a união dos funcionários, dizendo que as coisas somente 

acontecem quando há união, esperando que  essa parceria entre funcionários e secretário possa 

continuar, pois quem ganha com isso é o povo do município. Referindo-se a segurança pública no 

município, manifestou preocupação uma vez que vem acontecendo causas de roubo de moto, 

assassinatos e batidas nas divisas da cidade, causando constrangimento aos agricultores, com o 

que se preocupa. Mencionou já ter visto, quando a PM é muito batida nos grupos diz ser culpa do 

legislativo, porque é quem faz as leis, manifestando preocupação, pois não têm poder de prisão e 

de investigação, trabalho que é feito por parte deles, sendo necessário fazer parceria junto ao 

Ministério Público para que possa fazer um trabalho de conscientização e mutirões para que possa 

julgar processos que tem engavetados e possa contribuir com o andamento da justiça no 

município. Agradeceu a Deus pela oportunidade de mais uma segunda com saúde e paz, pedindo a 

Deus uma semana abençoada de trabalho e produtiva para todos. Desejou excelente dia a todos, 

e agradeceu. Em seguida foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho, 

por estarem todos juntos para discutir e tomar decisões com relação a encaminhamentos voltados 



85 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 9ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

ao município. Destacou e agradeceu a presença do Senhor Abilio, pioneiro da Vila Lote Dez, 

professor Arnaldo e o Senhor, ambos do Lote Dez. Parabenizou o Secretário de Esportes que 

esteve na Vila Aparecida na ultima sexta-feira em reunião com moradores da localidade, mas 

especialmente com os pais de adolescentes que fazem parte do projeto de esporte da escolinha 

Nota Dez. Ressaltou que há dias vem falando sobre a violência no município, dos assassinatos 

ocorridos, o que não se tem explicação, não se encontrando a causa, a razão dos acontecimentos, 

porém através da Secretaria está se tentando fazer um trabalho de conscientização, começando a 

trabalhar os adolescentes para que a sociedade mude, pois se continuar dessa forma daqui alguns 

dias a violência será muito maior, parabenizando o secretário por está tentando fazer um trabalho 

diferenciado, trabalhando a base, aqueles que serão os cidadãos de amanhã, pois não se para a 

violência de um dia para a noite, mas é preciso ter conscientização e ser feito um trabalho de 

base, mencionando ser um projeto que é preciso apoiar, dar suporte para que tenha êxito, 

destacando que na Escola Aparecida já se vê o resultado desse projeto que está sendo implantado, 

onde alunos tem dificuldade, rebeldia, mas esta se alcançando bons frutos pelo envolvimento 

nesse projeto. Lembrou que a Comunidade Aparecida, com quinhentos e poucos habitantes, tenta 

se organizar da melhor forma possível e valorizando o processo democrático, para escolha do líder 

daquela comunidade, que trabalhe e favoreça a todos e procurando da melhor maneira se 

organizar e para isso cobra do Executivo alguns trabalhos que podem ser feito antes que o verão 

chegue, como iluminação pública, mencionando já ter encaminhado a documentação para que 

providencias a respeito sejam tomadas com urgência para sanar o problema da comunidade com 

relação a essa situação, observando que a Vila está necessitando de serviços de limpeza das ruas, 

o que não pode ser feito no momento devido as chuvas, podendo se fazer esse outro serviço, 

solicitando que essas medidas sejam sanadas, em caráter de urgência, assim como alguns 

trabalhos em algumas estradas vicinais que foram bastante danificadas em virtude do bom 

inverno ocorrido na região. Parabenizou a todas as pessoas presentes, desejando que mais 

pessoas possam acompanhar os trabalhos desta Casa, pois os vereadores precisam do apoio da 

população. Desejou uma excelente semana de trabalho, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi 

a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho com saúde, pedindo que assim 

permaneçam para que possam dar prosseguimento nessa caminhada. Parabenizou toda a equipe 

da Secretaria de saúde, nas pessoas da Ivone e o Secretário Municipal, assim como o Executivo 

Municipal, pela criação de projeto de políticas públicas que vem sendo realizado no município, 

juntamente com a Polícia Militar, com palestras nas escolas de conscientização no trânsito, 

ressaltando ser Placas uma cidade pequena, mas com grandes dificuldades no trânsito e esse 

projeto está fazendo o papel do DETRAN, órgão que não há no município, sendo importante fazer 

esse trabalho de conscientização com os jovens e adolescentes, mencionando o medo de muitas 

pessoas de trafegar na frente da cidade devido a jovens empinando motos na BR, podendo se 

atingir pessoas inocentes. Referindo-se a Segurança pública, mencionou que estiveram em 

Itaituba conversando com o comandante, sendo uma situação complicada, pois não depende só 

de cobranças, mas do interesse de um todo, mas o dever é cobrar e exigir e continuarão fazendo. 

Referiu a respeito da importância da iluminação para a segurança pública, devendo cobrar, pois 

ruas escuras facilita o crime, o tráfego, ressaltando que o Estado do Pará está em segundo lugar 

em criminalidade e a nossa cidade não fica atrás, pois crimes acontecem e muitas vezes ficam por 

isso mesmo, mas devem cobrar e acompanhar de um modo geral, o que depende de cada 
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vereador, do Poder Executivo e de cada cidadão de Placas. Informou que no último sábado 

aconteceu a final do campeonato na cidade de Uruará, parabenizando a equipe máster de Placas 

que se consagrou campeã, parabenizando toda equipe da Secretaria de Esportes e atletas que 

participaram. Parabenizou ainda a AVEPLA que no último domingo realizou evento e eleição da 

diretoria, parabenizando a todos que contribuíram com essa realização. Referindo-se a limpeza da 

cidade lembrou que a administração municipal solicitou a população que colocasse os entulhos na 

rua, que atendeu e o serviço está sendo feito somente com uma equipe de máquinas, de modo 

demorado e tem causado insatisfação na população, que muito tem cobrado. Agradeceu todas as 

pessoas presentes, desejando um excelente dia, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a 

tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Lamentou fatos de violência que tem ocorrido no município, ressaltando a 

preocupação dos pais com os filhos que frequentam a praça da cidade, orientando para que evite, 

que não fiquem no local fora de hora, pois a polícia não dá conta de manter todos os aspectos da 

segurança no município e mais vítimas acontecem, lamentando. Registrou ter visto notícia de duas 

mortes ocorridas no km 240, não sabendo em qual localidade, lamentando pois não só em Placas 

tem aumentado a criminalidade, mas em todo o estado e país, devendo dar um basta no 

município, olhar com mais carinho, melhorar a iluminação pública não só na sede, mas também 

nas Vilas, o que inibirá muitos incidentes ocorridos. Registrou sentimentos à família de Conto pela 

situação do Valdeci. Informou que tramita no congresso Medida Provisória com mudanças em leis 

trabalhistas, algumas podem beneficiar, outras ainda não analisou, mas devem orientar os idosos 

a partir de sessenta anos, que já trabalharam de empregado, com carteira assinada em algum 

período da vida pode fazer o resgate do PIS/PASEP, esclarecendo. Comunicou está partindo para a 

última semana para fazer a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, ressaltando a 

importância de fazê-la para que não venha a ter problemas com a Receita Federal. Informou que 

tramita no STF lei para acabar com o foro privilegiado para autoridades federais, tendo em vista 

que há uma grande massa querendo igualdade para todos, com o que concorda. Comunicou que 

inicia na presente data campanha de vacinação contra gripe no país. Falou que continuarão 

cobrando a respeito da iluminação pública, mencionando que na última viagem a Belém, 

juntamente com o Vereador Marcione estiveram com empresa, com a qual está trabalhando e 

servirá como modelo na Transamazônica e Estado, pois a empresa passa a assumir o serviço 

fazendo a manutenção da iluminação, citando que as calhas que são utilizadas, até bala de vinte e 

dois não perfura, sendo um sistema muito eficiente, com o qual estão trabalhando, o qual deverá 

vir a custo zero para o município. Referente a limpeza da cidade falou que não podem perder os 

dias de sol, pois a população é quem ganhará com isso. Falou que devem combater a violência e 

lutar pelos anseios da população e continuarão unidos nesse propósito. Falou que muitas pessoas 

não tem acesso a mídia, não vem a esta casa vê o trabalho dos vereadores, dizendo ser 

importante que cada cidadão antes de criticar o vereador, o legislativo, que venha a esta Casa 

acompanhar os trabalhos, pois críticas são válidas, estando a disposição para aceitar sugestões, 

pois precisam de um município próspero e que desenvolva, o que só acontecerá com a união da 

população, poder público municipal e órgãos, e agradeceu. Após o Senhor Presidente informou 

que o Gerente da Caixa estará presente nesta terça-feira após o horário de meio dia e passou a 

Ordem do Dia. O Primeiro Secretário fez 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 
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eleição da mesa diretora e da outras providências”, justificativa , Parecer do Relator da Comissão 

Executiva e Parecer da Assessoria Jurídica. Colocado em discussão o Projeto de Resolução. 

Discutido, o Senhor Presidente comunicou que como determina o Regimento Interno na próxima 

sessão será discutido e votado. Após passou-se a pauta de votação, passando a apreciação o 

Projeto de Lei 255/2018, que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2018) do 

Município de Placas e dá outras providências”. Considerando já ter sido lido anteriormente e 

votado em primeiro turno, o primeiro secretário fez apenas um resumo do projeto, apresentou 

parecer jurídico e emendas verbalmente apresentadas e aprovadas em primeiro turno, 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 com as emendas propostas. Aprovado 

por unanimidade. Em seguida passou a apreciação 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”. O Senhor Presidente informou que o projeto já passou por discussão e votação em 

primeiro turno e apresentou ofício do Gabinete da Prefeita solicitando a retirada do projeto para 

melhor ajuste. Colocado em votação a retirada do projeto, conforme solicitado pelo Poder 

Executivo Municipal. Aprovado por unanimidade, determinando o Senhor Presidente a retirada da 

pauta e devolução ao Poder Executivo. Em seguida passou-se a apreciação em segundo turno do 

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”. 

Colocado em votação. O Vereador Nelson Fetisch votou contra, justificando não concordar com o 

parcelamento em sessenta meses, pois passa para a próxima gestão; concordaria com o projeto, 

desde que fosse quitada dentro dessa gestão, declarando o Senhor Presidente aprovado o projeto 

por oito votos a favor e um contrário. A seguir o Senhor Presidente apresentou ofício do Poder 

Executivo Municipal solicitando a retirada e devolução do projeto de Lei nº 257/2018, 

encaminhado para esta Casa que trata da correção do subsídio dos Secretários Municipais. 

Informou que o gerente da Caixa estará nesta terça-feira, nesta Casa para conversar. Colocou em 

votação a ata da oitava sessão ordinária. Aprovada por unanimidade. Após 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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