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ATA DA VIGÉSSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos dez dias do mês de setembro 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 Projeto de Lei, Requerimento e 

tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias 

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

Denilson Rodrigues Amorim-PSDB – primeiro secretário. Presentes os Vereadores Edna Silva 

Santos-PT, Evaldo Lima Machado-MDB, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcione Rocha 

Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Raimundo Ribeiro da 

Silva-PSDB. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Apresentou a pauta 

da sessão. Realizou inscrição para uso da tribuna, passando a palavra ao Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim. Este cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou sentimentos à 

família Chaparro pelo falecimento de integrante da família, conhecido como “olho de gato”. 

Registrou ter estado na Vicinal Sessenta em inauguração de energia elétrica e estrada, dizendo 

que as obras estão acontecendo, não da forma que gostariam, mas funcionando, citando que a 

madeira para as pontes da vicinal Duzentos e quarenta sul já se encontra no local e em breve 

entrará máquinas para recuperar a estrada. Informou que máquinas foram na presente data para 

a Vicinal Panorama e somente sairá desta e da Vicinal Bacabal quando essas estradas forem 

recuperadas, conforme foi divulgado pela Senhora Prefeita que nesta data as máquinas estariam 

trabalhando nessa primeira vicinal, parabenizando. Disse que sabem que não é possível fazer tudo 

de uma só vez, porém citou ter máquina na vicinal Dez norte e tem máquina para entrar na vicinal 

Dez Sul. Falou que as obras estão fluindo, parabenizando a Senhora Prefeita e Secretário de 

Infraestrutura pelo trabalho na vicinal do Alagado, onde há cinco anos não entrava máquina e hoje 

entra carro pequeno até a margem do rio. Disse ter sido feito não somente a estrada vicinal, mas 

também os ramais, trecho foi empiçarrado, não sendo feito cem por cento, mas parabenizou e 

agradeceu a senhora prefeita e secretário de infraestrutura pela obra, destacando os 

agradecimentos da população, pois o povo não pede muito, apenas estrada para escoar seus 

produtos, saúde e educação. Falou que outras vicinais serão feitas, que a luta é grande e a chuva 

tem ajudado. Mencionou que estava programado para estar em Belém, juntamente com o 

vereador Raimundo, sendo aguardados para trazer mais benefícios para o município, dizendo que 

se não for nesta terça-feira não poderão ir mais este mês, considerando a proximidade para as 

eleições, restando apenas vinte e sete dias, ressaltando ser uma eleição complexa, quando os 

eleitores votarão na seguinte ordem: Deputado Federal, Deputado Estadual, primeiro Senador, 

segundo Senador, Governador do Estado e Presidente, sendo difícil para muitos votar e confirmar 

seis vezes, mencionando não ter chegado material, as gráficas estão com dificuldades, destacando 

ter vários candidatos que ajudaram o município, tendo sido um ano bom, quando o município 

recebeu inúmeras obras que impactaram o município e que impactará a vida da população, tendo 

a saúde, a educação, a infraestrutura e a área urbana sido beneficiadas e obras que há muito é 

almejada, como da feira municipal, esperando que seja concluída o mais breve possível. Informou 

que acontecerá no próximo sábado o Ataque Total, projeto da igreja Assembleia de Deus, quando 

terá vários atendimentos ao cidadão no prédio da igreja. Informou que as identidades estão sendo 

entregues na Câmara Municipal. Agradeceu a Deus e a oportunidade. No decorrer do 

pronunciamento do Vereador Denilson o Presidente Vereador Gilberto Matias passou a 
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presidência ao vice-presidente e retirou-se da sessão. Após foi a tribuna a Vereadora Edna Silva 

Santos, quando cumprimentou a Mesa Diretora e pessoas presentes, destacando a presença de 

sua irmã e professor Sidney, coordenador do SINTEPP. Lamentou a perda de membro da família 

Chaparro, sobrinho da professora Ramona. Aplaudiu, parabenizando a Secretaria Municipal de 

Educação na pessoa do Secretário Marcelo Leal, Diretores, coordenadores pedagógicos, 

professores, toda equipe diretiva e pessoal de apoio pela realização do desfile de sete de 

setembro, lembrando que o último realizado no município foi no ano de 2016. Disse que nesse dia 

sete de setembro se emocionou por ver tantos alunos falando nas ruas da evolução e do 

crescimento do município. Falou ser uma data muito importante, comemorativa e que há muitos 

anos em nosso município estava no esquecimento, de comemorar esse patriotismo. Falou que 

quando é para criticar, critica, mas quando é para parabenizar, parabeniza, porém junto com o 

elogio, fez critica a situação que a cidade ficou depois do desfile, o que significa que “nós 

educadores, que nós família, pai e mãe de família ainda precisamos avançar em águas mais 

profundas, de trabalhar nossos filhos, de trabalhar nossa educação para uma questão ambiental”, 

pois a cidade ficou só lixo, muito feia e isso precisa ser avaliado depois de um projeto realizado, o 

que foi bom, ruim e o que precisa melhorar. Referindo-se ainda sobre educação informou que 

nessa semana tiveram o resultado do IDEB – Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, feito 

em todo o Brasil e que nosso município só fica em primeiro lugar se virar a página de cabeça para 

baixo, pois está mal na educação, a educação do município está muito ruim, não culpando o 

professor, nem o sindicato, mas como agentes público, como autoridades, precisam discutir os 

problemas do município e encontrar caminhos e metas claras para resolver o problema, 

informando as notas do município em 2011 - 4.0, 2013 – 3.9, 2015 - 3.6 e 2017 – manteve 3.6. 

Falou que é possível qualquer cidadão encontrar a escola e a nota da avaliação, reafirmando que 

“nossa educação está mal” e prova disso são as notas do INEP. Falou que é preciso voltar os olhos 

para a educação porque é dessa educação que irá melhorar e transformar a vida dos alunos e 

comunidade. Parabenizou, ressaltando ter precisado do serviço do hospital municipal, 

agradecendo todo pessoal que ali trabalha pelo atendimento, quando seu pai ficou uma semana 

internado, devendo falar bem, pois o serviço do hospital municipal está muito bem, e concedeu 

aparte ao Vereador Denilson Amorim, que concordou ser complicada a situação da educação no 

município, questionando à vereadora o que poderia ser feito para amenizar esses problemas tão 

impactantes e melhorar a qualidade do ensino no município. Prosseguindo, a vereadora falou que 

responder a pergunta seria quase uma tese de mestrado, dizendo que é preciso ir em foco e 

conhecer a realidade de cada escola, conversar com quem está na ponta fazendo a educação e 

conhecer as famílias, pois sem isso não conseguem avançar no processo de alfabetização do aluno, 

sugerindo que o governo se aproximasse mais da educação, de quem está fazendo a educação na 

escola, na comunidade para que fizesse um debate sobre qual razão a educação vem caindo tanto 

no município, situação que não é só em Placas, o Estado do Pará é campeão em queda no IDEB, 

dizendo ter outros estados nessa lista também. Falou que podem articular uma conferência, uma 

conversa com os educadores para que possam trilhar caminho mais próximo do sucesso. O 

Vereador Denilson Amorim falou concordar plenamente com a Vereadora, colocando-se a 

disposição para somar, porém disse que vê em ambas as partes questões a respeito de 

remuneração, de recebimento e na melhoria da qualidade vê pouco interesse, principalmente da 

própria classe em tentar melhorar a qualidade da educação, dizendo ser um problema de todos e 

principalmente do professor, lembrando que quando foi professor chegou a trabalhar quatro 
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turnos no dia e passado oito meses sem receber o pró-labore, mas fazia com amor, carinho, 

dedicação e com vontade de ensinar, fazendo o melhor para o município. Lamentou a situação da 

educação no município, mas vê o desânimo da classe, devendo se autoavaliar se está fazendo o 

melhor pela educação de Placas e verificar se está cumprindo com seus deveres e obrigações. 

Falou que cada um deve vestir essa camisa de luta pela educação para que possamos ter educação 

melhor. Falou que sente saudade da sala de aula, mas ouve que está muito mudada. A Vereadora 

Edna se retirou da tribuna. O Vereador José Sandeney falou que esse assunto é tese para TCC, se 

forem debater passarão o dia todo, mencionando que em suas palavras o Vereador Denilson já 

está culpando os professores. A seguir foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Informou sobre ausência a Sessão 

anterior, quando foi a Santarém acompanhando primo que quebrou o braço, passando por 

cirurgia. Registrou pêsames à família Chaparro que perdeu um ente querido. Parabenizou o 

Secretário de Educação e equipes diretivas das escolas na pessoa da Prefeita Municipal pelo 

belíssimo desfile ocorrido no dia sete de setembro, ressaltando ter ficado feliz por ver que Placas 

está dando um passo de cada vez, melhorando um pouco mais, tendo participado alunos, equipes 

diretivas das escolas, entidades civil e governamental e sociedade civil. Parabenizou ainda as 

fanfarras. Ressaltou que a Escola de música Rei Davi lhe chamou muito atenção por ver que vem 

dando resultado, destacando a bela apresentação, parabenizando o professor Valdivino pelo 

belíssimo trabalho, mencionando que tocaram os hinos nacional e do estado do Pará, 

parabenizando todos os alunos e equipe que coordena esse trabalho. Registrou haver sido 

realizado mutirão de cirurgias no hospital municipal, quando o Dr. João Neto operou várias 

pessoas de catarata e carne crescida, acompanhando e vendo a felicidade das pessoas que foram 

atendidas, parabenizando a prefeita pela oportunidade concedida a população do município. 

Registou ainda ter acontecido no último domingo inauguração de ponte na Vicinal Sessenta, 

energia e estrada, ressaltando não ter podido participar, agradecendo pela conclusão da última 

etapa da energia, depois de muita cobrança, acreditando que noventa por cento da população 

daquela vicinal foi atendida com energia elétrica. Enfatizou estarem em um período eleitoral, em 

um processo democrático, manifestando seu apoio, assim como o Vereador Denilson ao Deputado 

Federal Nilson Pinto-PSDB, deputado que destinou emenda para a saúde e trator agrícola, tendo 

compromisso de trabalhar em prol desse candidato. Desejou um bom dia e semana abençoada a 

todos, e agradeceu. Após o Presidente em exercício registrou a presença de pessoas da 

comunidade e vicinal Duzentos e quarenta, desejando boas vindas e, passou a palavra a 

Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues. Na tribuna, cumprimentou a Mesa Diretora, 

Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou a educação pelo desfile de sete de setembro, 

lembrando que há anos não via desfile neste dia, mas no dia vinte e seis do mesmo mês, 

parabenizando as escolas da zona rural que vieram participar, destacando a Escola 200A de onde 

veio parte dos alunos, todos empolgados com a participação, interesse que antes não havia da 

parte dos alunos, sendo resgatado um pouco do patriotismo. Lembrou quando o Secretário de 

Educação falou do interesse que as escolas participassem, achou loucura trazer tanta gente e 

muito cedo, mas foi possível, ressaltando sua satisfação pelo envolvimento das famílias, tendo em 

vista que sentem muita falta destas nos eventos que a escola promove e no ensino-aprendizagem, 

agradecendo a secretaria de educação e famílias. Referiu a respeito de estradas vicinais, pauta de 

toda segunda-feira, tendo sido pedido durante todo o inverno planejamento para quando 

chegasse o verão não houvesse tropeços e falhas para que todas as vicinais fossem recuperadas e 
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continuam com as mesmas cobranças, algumas foram recuperadas, outras estão em andamento, 

como Vicinal Dez norte. Falou que tem a Vicinal Dez sul que está precisando de trator e 

aguardando há mais de dois meses, tendo em vista a situação, considerando ter sido passado 

máquina no inicio da gestão do Prefeito Leonir, tendo sido solicitado que passasse um trator para 

somente depois passar a patrol e aguardando. Desejou excelente semana de trabalho. Registrou 

sentimentos à família Chaparro que perdeu um ente querido, e agradeceu a oportunidade. A 

seguir foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou a Mesa Diretora, 

Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do ex-vereador Ninico (Celso Rodrigues) e 

do amigo Gleison Santos, quando à convite deste, esteve no sábado no município de Brasil Novo, 

juntamente com mais de oitenta membros de sua família visitando outros integrantes da família 

que residem naquele município, parabenizando pela união, pela confraternização sempre 

realizada, um ano em nosso município e no outro naquela localidade de Brasil Novo. Parabenizou 

pelo desfile de sete de setembro realizado, como nunca visto, que envolveu a comunidade, o 

comércio, resgatando a cultura que estava esquecida parabenizando a Prefeita e o Secretário, que 

só faz um bom trabalho se a prefeita der condições. Parabenizou pelo mutirão que aconteceu no 

município, quando esteve visitando, assim como as pessoas que estavam internadas no hospital 

municipal no feriado de sete de setembro, visitando a vereadora Edna Santos que estava com seu 

pai internado naquela unidade, assim como outras pessoas passaram o feriado internadas. 

Registrou ter estado no último domingo na vicinal Sessenta, em grande festa de inauguração do 

complemento do Luz para Todos, conclusão da estrada e visitando inicio da construção de uma 

ponte de setenta metros sobre o Rio Curuatinga, acompanhando a Prefeita Municipal, registrando 

a presença do Vereador Nelson, parabenizando os Vereadores José Sandeney, Werles, Denilson, 

Raimundo, com os quais esteve em grande briga para destravar o programa Luz para Todos no 

município, mencionando que na inauguração o representante da empresa parabenizou o trabalho 

do Legislativo nesse sentido, enquanto que no município de Uruará vereadores não querem que 

isso aconteça, pois se destravar o programa os moradores irão cobrar outras obras como pontes e 

estradas, não tendo a parceria da Prefeitura Municipal, parceria que existe em nosso município 

onde os trabalhos estão acontecendo. Falou que é preciso trabalhar no sentido de buscar o 

destrave da obra nas demais localidades, por causa de licença, nas vicinais São Paulo, Poeirinha, 

Cinquenta e sete e outras. Manifestou feliz por estar conduzindo o mandato, podendo andar no 

município de cabeça erguida, pois está dando passos largos rumo ao desenvolvimento e a 

comunidade tem visto o trabalho que tem sido feito pelo Executivo Municipal, dizendo que para 

alguns a situação não está boa, porém disse que nunca ninguém conseguirá fazer o serviço ao 

mesmo tempo, existe cronograma e o serviço será feito por parcela. Registrou que no domingo à 

noite reuniram-se vereadores José Sandeney, Evaldo, Nelson e Werles, o vice-prefeito e Diretor do 

Hospital, com o Deputado Chapadinha, registrando está chegando a plenária, grupo que está 

abraçando esse projeto e causa pela grande parcela de contribuição dada para o desenvolvimento 

do município, mencionando ter falado em vídeo gravado que Placas se encontra nesse 

desenvolvimento e o Deputado tem grande parcela pelo momento que Placas está vivendo, 

agradecendo, desejando boas vindas ao Deputado, vice-Prefeito, Diretor do Hospital e assessor do 

Deputado que sempre recebe muito bem quando vai a Santarém, dizendo ser importante apoiar 

quem contribuiu ou está contribuindo com o Município, não sendo recomendado trazer 

aventureiro, devendo levantar a bandeira dos que ajudaram o município. Pediu a Deus uma 

semana de paz, de trabalho. Falou que estão em um inicio de processo eleitoral onde a 
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democracia precisa falar mais alto, respeitando o direito de cada um de ir e vir independente de 

qual partido seja. Desejou a todos ótimo dia e semana na condução de Deus. Cumprimentou o 

Senhor João PT, presente, e agradeceu. O Senhor Presidente registrou presença de pessoas da 

comunidade, Secretário de Administração e Deputado Francisco Chapadinha, vice-prefeito, Diretor 

do Hospital Municipal e assessores do Deputado. A seguir foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, 

quando cumprimentou Vereadores e em nome do Deputado Chapadinha, as demais pessoas 

presente. Falou da honra de tê-lo presente nesta Casa, agradecendo em nome da população pela 

contribuição ao município, campeão de emendas, destinando tratores agrícolas, praça e 

equipamentos para o Hospital Municipal. Falou que no exercício do mandato de vereador muitas 

vezes não é reconhecido pelo tanto que tem se empenhado, destacando situação na vicinal da 

Sessenta onde foi recuperado estradas, reformado e construído pontes, lembrando ter estado na 

residência da Prefeita com moradores daquela vicinal, solicitado máquinas para que fizesse o 

serviço para dar acesso ao caminhão que transporta os postes para que a energia chegasse a 

todos os moradores. Disse que a principio foi liberado trinta horas de trator, não sendo suficiente 

para concluir o trabalho, sendo ao final liberado setenta e seis horas de máquinas, tendo 

acompanhado todo o trabalho, ajudado a fazer pontes no total de doze, pois sem estas o 

caminhão não passaria. Falou que festejaram, os moradores lhe agradeceram, porém não viu um 

agradecimento da Prefeita pelo seu empenho, citando ter programado almoço em residência de 

morador da localidade e levado a Prefeita Municipal e ao final não reconheceu seu empenho, mas 

os moradores foram contemplados com energia, comemoraram, porém citou que há poucos 

minutos o dono do trator ligou cobrando as horas trabalhadas, considerando ter estado à frente 

no momento de procurar a máquina para fazer o serviço. Disse ter estado na localidade no 

domingo, mas não estava em clima de festa, pois sabia que a responsabilidade de pagar as horas 

do trator seria sua, dizendo ser muito fácil fazer festa e deixar a responsabilidade nas costas de 

outra pessoa, registrando sua indignação, dizendo não ser a primeira vez que acontece fato desse 

tipo, que tenta ajudar, levar o nome da Prefeita, agradecendo pelos moradores que foram 

favorecidos, mas o problema continua, porque a cobrança está em seu nome, e agradeceu. A 

seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva quando agradeceu a Deus pela oportunidade 

de estar em mais um dia de trabalho nesta Casa. Cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Registrou pêsames à família Chaparro, cujo rapaz foi assassinado e família da jovem Claudilene 

que faleceu em seis de setembro, aos vinte cinco anos. Parabenizou o Vereador Evaldo por linda 

festa na Comunidade Ouro Verde, na igreja Luterana, participando juntamente com o Vereador 

José Sandeney e vice-prefeito Beto Dantas, agradecendo pelo convite. Parabenizou a associação 

União Rodrigues pela final de campeonato iniciado há dois meses, na vicinal duzentos e quarenta 

norte. Parabenizou a equipe da saúde pelo mutirão realizando cirurgias de olhos no dia sete de 

setembro, ressaltando a importância, tendo em vista a carência da população. A respeito da 

educação do município relatada pela Vereadora Edna Silva, mencionou ter estado em Itaituba na 

última terça-feira, juntamente com o vereador José Sandeney e vice-prefeito Beto Dantas em 

reunião com os Deputados Chapadinha e Ilton e lideranças, quando o Prefeito daquela cidade 

Valmir falou sobre educação, sendo um dos maiores IDEB, parabenizando, da mesma forma 

gostaria que nosso município alcançasse nota melhor. Falou que além de festas e inauguração de 

energia do Programa Luz para Todos que aconteceu no final de semana, através do esforço de 

vereadores que estiveram em Altamira e Belém buscando, destacando as pessoas que ainda não 

foram atendidas em ramais na sessenta e parabenizando as que já foram atendidas, mas relatando 
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que ainda tem problemas nesta e em outras vicinais, dizendo ser bom relatar as conquistas, mas 

também aquilo que ainda precisa ser conquistado, porque a demanda de estradas vicinais é 

grande e ainda há muitas pessoas precisando de estradas, onde máquinas ficam em vicinais de dez 

a quinze dias e o trabalho não é executado e quase chegando final do ano, devendo relatar e 

cobrar, pois é dever dos vereadores e juntos unir para concluir esses trabalhos. Desejou bom 

retorno a todos, e agradeceu a oportunidade. No decorrer do pronunciamento do vereador 

Werles Santos, o presidente Gilberto Matias retornou à presidência, desculpou-se por ter se 

ausentado, informando que foi a Prefeitura com moradores do Panorama e Bacabal conversar a 

respeito dos trabalhos de recuperação de estradas vicinais. Desejou um bom dia a todos que 

chegaram após a abertura dos trabalhos, destacando a presença do Deputado Chapadinha 

desejando boas vindas. Após passou-se a Ordem do dia. O Senhor Presidente encaminhou para a 

Comissão de Constituição e Justiça Requerimento nº 027/2018 de proposição do Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim, requerendo a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde 

providências para disponibilizar um ACS (Agente Comunitário de Saúde) para a Vicinal 240 sul, 

município de Placas-Pa. Após passou apreciação do Requerimento nº 026/2018, de proposição do 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues, requerendo ao Secretário Municipal de Educação 

providências para a mudança do nome da “Escola Santa Rita de Cássia”, localizada na Vicinal km 

140, BR 163, para “Escola Conceição Silva Rodrigues”. A Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, relatora da Comissão de Constituição e Justiça, apresentou parecer favorável a 

tramitação da matéria. O Vereador Gilberto Matias Rodrigues foi a tribuna fazer a defesa do 

requerimento nº 026/2018. Colocado em discussão o Parecer. A Vereadora Edna Silva sugeriu 

acrescentar ao nome o pré-nome “professora” ficando “Escola Professora Conceição Silva 

Rodrigues”. Manifestaram-se ainda os Vereadores Denilson, que lembrou ter feito lei nesse 

sentido na Vicinal Sessenta e segundo informação ainda não foi alterado, e Marcione observou 

que neste caso, trata-se de requerimento, podendo o Executivo acatar ou não. O Senhor 

Presidente disse acreditar que o Executivo irá atender, pois trata-se de vontade e decisão da 

comunidade. Colocado em votação o parecer. Aprovado por unanimidade. Colocado em votação o 

Requerimento nº 026/2018 com a alteração proposta pela vereadora Edna Silva Santos, 

acrescentando ao nome o pré-nome “professora” ficando “Escola Professora Conceição Silva 

Rodrigues”. Aprovado por unanimidade. Após passou-se a apreciação do Projeto de Lei nº 

262/2018, que “institui o programa de Parceria Público Privada e concessões de Placas e dá outras 

providências”. Seguiu-se discussão sobre a necessidade de ler ou não a redação completa do 

projeto e ao final o Primeiro Secretário procedeu a leitura de encaminhamento e justificativa e fez 

explanação resumida do projeto de lei, esclarecendo que o projeto da forma proposta autoriza o 

chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênios com empresas públicas e particulares da 

forma que lhe convier, sem consulta ao Poder Legislativo. Informou que o interesse imediato é 

para contratação de empresa multinacional para administrar a iluminação pública no município, 

sem acréscimos à conta do consumidor. Informou ainda que emenda proposta ao projeto autoriza 

apenas a contratação de empresa para tratar exclusivamente sobre a iluminação pública, outros 

convênios serão necessários de autorização do Poder Legislativo Municipal. O Vereador José 

Sandeney disse ser plausível a terceirização da iluminação pública, porém manifestou 

preocupação considerando que Placas recebe de iluminação pública em média doze a quinze mil 

reais, valor que a Celpa repassa para a Prefeitura, dizendo que cerca de sessenta por cento dos 

consumidores pagam suas contas em dia, mas se noventa por cento pagasse na data certa esse 



197 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 23ª Sessão Ordinária de 2018. 
 

valor chegaria a vinte cinco mil reais, e sua preocupação é devido o valor recolhido e 

posteriormente os consumidores terão que pagar seus boletos em dia para que tenham um 

serviço de qualidade. Após o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, membro da CCJ, 

apresentou na tribuna Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei nº 

262/2018, favorável ao prosseguimento da tramitação da matéria. Colocado em discussão o 

Parecer. A Vereadora Edna Silva lembrou reunião que aconteceu na última quinta-feira com 

vereadores e a Prefeita. Falou que se esse projeto é tão importante deve ser levado à público. 

Com relação a Emenda disse que chegou muito tarde e precisam discutir, já que os contratos que 

serão regidos por essa lei terão no mínimo cinco e máximo de trinta e cinco anos de durabilidade, 

achando perigoso aprovar uma lei tão importante, tão ampla, que vai deliberar sobre todos os 

tipos de serviço, não podendo correr riscos com a comunidade. Colocado em votação o Parecer. 

Aprovado por unanimidade.  Colocado em discussão o Projeto de Lei 262/2018. O Vereador 

Marcione ressaltou a situação que se encontra a iluminação pública na cidade e vilas no município, 

necessitando de serviço emergencial para ter melhoria na segurança pública para que os 

munícipes possam andar com mais segurança no período da noite. Com relação a outros serviços 

não há urgência em terceirizá-los, manifestando-se favorável ao projeto para que o Poder 

Executivo possa terceirizar unicamente a iluminação pública e possa resolver esse problema o 

mais rápido possível, mencionando que após a sanção do projeto será feito licitação, o que durará 

cerca de trinta a quarenta dias. Ratificou ser favorável ao projeto desde que acrescido de emenda 

que altera a redação do artigo primeiro do Projeto de Lei nº 262/2018 para a seguinte redação: 

Art. 1º Fica instituído e autorizado a realização do Programa de Parceria Público-Privada e 

Concessões de Placas, com o objetivo de promover, fomentar, coordenar, disciplinar, regular e 

fiscalizar parcerias público-privadas e concessões no âmbito da Administração Pública Municipal, 

cujo objeto seja exclusivamente para a melhoria da Iluminação Pública Municipal; Parágrafo Único 

– Qualquer outro serviço previsto nesta lei só poderá ser executado mediante aprovação e 

deliberação da Plenária da Câmara Municipal; e Art. 2º Os demais artigos se mantém inalterados.  

Falou que os contratos podem durar até trinta e cinco anos, algo que irá alcançar nossos netos, 

não sabendo quem será os gestores futuros, devendo ter cuidado, sendo importante que a 

comunidade saiba que estão aprovando algo importante para contribuir com a segurança pública 

do município, podendo, após aprovado, levar ao conhecimento da população. O Vereador 

Denilson sugeriu acrescentar ao artigo a palavra “ampliação”, ficando assim o Art. 1º Fica 

instituído e autorizado a realização do Programa de Parceria Público-Privada e Concessões de 

Placas, com o objetivo de promover, fomentar, coordenar, disciplinar, regular e fiscalizar parcerias 

público-privadas e concessões no âmbito da Administração Pública Municipal, cujo objeto seja 

exclusivamente para ampliação e melhoria da Iluminação Pública Municipal. A Vereadora Edna 

Silva lembrou que essa discussão aconteceu na última quinta-feira, terminando as dezoito horas, 

que são propostas boas, porém quando se trata de interesse do Executivo as coisas são bem 

aceleradas, mas quando não, são lentas. Disse que o projeto de lei tem duração de trinta e cinco 

anos, podendo ser prorrogado através de deliberação de conselho gestor que será composto por 

integrantes de secretariado de governo, questionando onde a sociedade e a Câmara entram e 

participam. Falou que seu parecer pela legalidade é favorável, mas seu voto ao projeto ainda não 

sabe. Falou que se é um projeto tão importante para a sociedade, por que não pode ficar sabendo; 

a emenda chegou agora; faz-se uma pequena discussão e aprova um projeto que vai durar trinta e 

cinco a setenta anos, ressaltando sua indignação, pois se é tão importante deve discutir. O 
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Vereador José Sandeney mencionou que a população deve saber o que irá acontecer se a 

terceirização acontecer, enfatizando que a tendência é melhorar o serviço, mas o contribuinte irá 

sentir no bolso, pois deverá pagar em dia para ter um bom serviço. Falou que mais uma vez essa 

casa será penalizada, sendo de acordo ao parecer e emendas. Lembrou que as vezes Vereadores e 

o Presidente desta Casa solicitam reunião com o Executivo e não comparecem, razão pela qual 

não participou dessa reunião, lamentando porque a política é de cima para baixo, quando deve ser 

o contrário. Manifestou preocupação com a emenda proposta ao Art. 2º que diz que os demais 

artigos se mantém inalterados, de modo que o executivo terá poderes para resolver qualquer 

situação. Manifestou ser favorável a melhorias na iluminação pública, pois inibe a violência, mas 

devem analisar, pois esta Casa já foi penalizada por situações que abraçou para resolver o 

problema da população, quando deveria ter deixado o Poder Executivo resolver seus problemas, 

pois não tem costas largas para resolver todos os problemas. O Senhor Presidente manifestou 

preocupação com relação ao projeto conforme colocado pela vereadora Edna e José Sandeney, 

manifestando ser favorável a melhorias na iluminação pública, porém disse que andou 

investigando as origens das empresas que estão fazendo obras na cidade tendo medo quando se 

trata de terceirizar, quando conselho será formado por secretariado de governo, mencionando 

que a empresa que prestará esse serviço já está palavreada e não sabe se haverá licitação. Disse 

no entanto, que não é contrário ao desenvolvimento. Enfatizou manter sua posição de que se o 

projeto tratasse exclusivamente sobre a iluminação pública seria favorável, mas na situação que se 

apresenta seu voto será contrário, mencionando que estão deixando muitas coisas para outras 

pessoas resolverem, como a situação da energia que foi autorizado o parcelamento que será paga 

pelos dois futuros prefeitos, em virtude da irresponsabilidade de outros, e observou que se 

aprovada a lei o Poder Executivo poderá celebrar contrato longo, bem vantajoso, reafirmando seu 

voto contrário, não sendo contra ao desenvolvimento do município, mas a forma como este é 

feito. O Vereador Nelson mencionou que já foram penalizados por situação semelhante e que tem 

dúvidas a respeito do projeto e do que comentou com pessoas, entendendo que a licitação terá 

cartas marcadas com a empresa, pois já se sabe que será uma empresa multinacional, 

questionando a quem irá recolher mediante algum problema, sobrando para os vereadores 

resolverem, mencionando não ser favorável ao projeto. O Vereador Evaldo lembrou que em 

reunião na Vila Macanã a Prefeita foi questionada sobre a iluminação pública e disse que não 

poderia fazer nada, mas que tem um projeto na Câmara, jogando a responsabilidade para os 

vereadores. A Vereadora Raimunda falou que devem votar projetos que venham beneficiar a 

população e no Conselho Gestor do programa deveria constar representante da sociedade civil. 

Disse que não estão aqui para aprovar algo que venha prejudicar a população, mas beneficiar, 

dizendo que a iluminação publica beneficia, mas o projeto, não. O Vereador Werles lembrou que 

esteve na Celpa no ano anterior, juntamente com outros vereadores, quando foram informados 

que a taxa de iluminação no município oscilava, conforme os pagamentos. Manifestou 

preocupação com a situação, pois quando essa gestão assumiu a dívida era de trezentos e 

sessenta mil e quando foi feito a negociação estava em mais de oitocentos mil reais, passando a 

responsabilidade de uma legislatura para outra. Ressaltou não ter participado da reunião, serem 

muito boas as propostas de emenda ao projeto, e tratar o projeto de toda prestação de serviço no 

município, devendo ter cuidado, pois já tiveram situação que refletiu na Câmara Municipal, pois 

para a população vereadores são culpados, tendo em vista não se realizar audiências para 

esclarecimento à população. O Vereador Denilson enfatizou que o grande impasse é a falta de 
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orientação jurídica, faltando sintonia do jurídico para esclarecer a respeito de lei federal. Enfatizou 

não conhecer a empresa, que há várias interessadas, todas internacionais, que fabricam as 

luminárias e tem aval da Celpa, pois são econômicas, levando em conta a qualidade do serviço, 

que hoje pagam e não tem, não irá alterar taxas de valores. Propuseram as emendas por ver a 

situação de urgência em resolver a iluminação pública e taxas será repassada diretamente a 

empresa. Falou que a prefeita está priorizando, pois não tem condições de administrar essa 

situação; e que Vereadores foram outorgados para falar em nome da população. Sugeriu que a 

presidência chame o assessor jurídico para discutir com os vereadores. O Vereador José Sandeney 

ressaltou que o que está em discussão é o projeto, não o Parecer cujo assessor jurídico disse ser 

legitimo e o Vereador Denilson pediu a presença deste para melhor auxiliar os vereadores no que 

podem ou não fazer. O Senhor Presidente esclareceu que o jurídico cumpriu com sua parte, dando 

parecer ao projeto, cuja manifestação é de constitucionalidade, mas não basta ser constitucional 

para ser aprovado, competindo aos senhores vereadores julgar o mérito. O Vereador Raimundo 

citou como exemplo da iluminação pública o seu bairro Alto Pará, onde a cada dia só piora, tendo 

no ano anterior cobrado do Executivo serviços, sendo trocada algumas lâmpadas que na primeira 

chuva queimaram, mas somente saberão se essa empresa é boa a partir do momento em que 

tiver lâmpadas instaladas no município. No que se refere ao projeto falou que pode acontecer o 

mesmo que acontece com área cedida a MADELUZ, que teve uma concessão que poderia ser 

interrompida e o projeto diz que se não estiver funcionando que seja requerido, ressaltando que a 

iluminação pública não funciona no município e a gestão diz que não tem condições de colocar 

para funcionar, lamentando, pois não tem expectativa de melhora. Sobre essa empresa tem 

informação de que o consumo da iluminação pública seria reduzido em noventa e cinco por cento, 

manifestando-se favorável ao projeto com as emendas, pois com estas estão autorizando apenas a 

concessão para a iluminação pública, que poderá ser interrompido a partir do quinto ano. O 

Vereador Marcione informou que as emendas foram propostas pelos vereadores, não pelo 

executivo, propondo a retirada da Emenda ao Art. 2º onde diz que os demais artigos se mantém 

inalterados. Falou que o papel do vereador é legislar e a Prefeita não tem obrigação de enviar 

projetos que agradem a todos, podendo os vereadores propor emendas que acreditam serem 

boas para a sociedade, mencionando que conforme falado não tem iluminação pública na cidade e 

é preciso buscar alternativa. Lembrou que no processo licitatório edital é publicado, podendo 

qualquer empresa participar. Esclareceu que o projeto pede autorização para todos os tipos de 

serviços, mas com emendas só estará sendo autorizado a concessão para o serviço de iluminação 

pública, sendo favorável dessa forma. O Senhor Presidente referindo-se a situação da MADELUZ 

informou que desde abril de 2017 a Prefeitura entrou na justiça para que desocupasse o terreno, 

não tendo desocupado até agora e crer que não desocupará enquanto não vencer os vinte anos. 

Falou que se votam esse projeto poderá acontecer como com o PCCR que votaram pensando em 

ajudar e depois a Prefeita negociou com a categoria e vereador ficou “chupando o dedo” passando 

de ruim. Informou que o projeto será colocado em votação, pois democracia é isso, cada qual tem 

sua opinião. A vereadora Raimunda observou que o parágrafo único das alterações diz 

autorizações somente poderão ser feitas com aprovação da Câmara Municipal. O Vereador José 

Sandeney questionou a possibilidade de o Executivo enviar para esta Casa projeto tratando 

exclusivamente sobre a iluminação pública, o que está amarrado no parágrafo único. Enfatizou 

está se discutindo a transferência de poderes para uma empresa privada, mencionando que hoje o 

município recebe valor entre doze a quinze mil reais de recolhimento de iluminação pública e não 
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está sendo feito serviços no município. Espera que a concessão a empresa privada dê certo. Após 

colocou o Senhor Presidente em votação o Projeto de Lei nº 262/2018 sem emendas. Todos 

vereadores votaram contra. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 262/2018 com emendas 

proposta, passando o Art. 1º a ter a seguinte redação: “Fica instituído e autorizado a realização do 

Programa de Parceria Público-Privada e Concessões de Placas, com o objetivo de promover, 

fomentar, coordenar, disciplinar, regular e fiscalizar parcerias público-privadas e concessões no 

âmbito da Administração Pública Municipal, cujo objeto seja exclusivamente para a melhoria da 

Iluminação Pública Municipal; e Parágrafo Único “Qualquer outro serviço previsto nesta lei só 

poderá ser executado mediante aprovação e deliberação da Plenária da Câmara Municipal”.  

Votaram contra os Vereadores Gilberto Matias, Werles Santos, Nelson Fetisch, Edna Silva e José 

Sandeney, justificando conforme razões expostas anteriormente, e favoráveis os vereadores 

Denilson Amorim, Evaldo Machado, Raimundo Ribeiro, Marcione Rocha e Raimunda Rodrigues. 

Havendo empate o Senhor Presidente exerceu o voto de qualidade para desempatar a votação (§ 

2º, Art. 15 do Regimento Interno), votando contra ao Projeto de Lei nº 262/2018, declarando 

reprovado o projeto por seis votos contrários e cinco favoráveis. Após Colocou em votação a ata 

da vigésima segunda 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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