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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de 

dois mil e dezenove, no Plenário Vereador Jorge Francisco dos Santos, da Câmara Municipal, sito a 

Rua Amador Lemes Pereira, s/n, Centro, nesta cidade de Placas, Estado do Pará, República 

Federativa do Brasil, reuniu-se a Câmara Municipal para apreciação de Projeto de Lei e 

Requerimentos e demais assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo 

Vereador Werles Santos Silva-SD – Presidente em exercício, Vereador José Sandeney Marques 

Monteiro-DEM – Vice-Presidente em exercício e Vereador Vilmar Ferreira da Silva – Primeiro 

Secretário em exercício. Presentes as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento 

Rodrigues-PSC e Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB, Denilson Rodrigues Amorim-PSDB e 

Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, 

cumprimentando vereadores e pessoas presentes e agradecendo pela presença. Informou está 

assumindo a presidência em virtude de o Vereador Gilberto ter ido a Santarém onde participará 

de reunião. Desejou boas vindas a todos. Realizou inscrição para uso da tribuna. Apresentou a 

pauta do dia constituída de requerimentos para apresentação, projetos de lei para apresentação, 

projeto de lei para votação em segundo turno e votação de requerimentos. Após o Senhor 

Presidente concedeu a palavra na tribuna ao Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando 

cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Registrou ter estado em Santarém, juntamente 

com vereadores e a Prefeita Municipal, dialogando com o governador e buscando emendas, 

algumas atrasadas, obras com pré-aviso para parar, e na quinta-feira estiveram com o chefe de 

finanças, quando foram informados que engenheiro viria ao município fiscalizar obra para que o 

recurso seja liberado. Estiveram ainda com a Secretária de Educação do Estado, Sra. Leila Freitas, 

juntamente com a Prefeita, a qual deu garantia de que o Ensino Médio não vai parar, que 

professores serão chamados no máximo até o próximo dia dez. Parabenizou o Senhor Zé Milton 

pelo aniversário e festa no último domingo, apresentando felicitações. Parabenizou ainda o 

Vereador José Sandeney pelo aniversário pedindo a Deus que o ilumine. Agradeceu o Secretário 

de Infraestrutura pelo trabalho realizado na Vicinal São Paulo dando condições para o transporte 

escolar, agradecendo a Prefeita Municipal, e a oportunidade. O Senhor Presidente agradeceu pela 

presença os professores Edilson e Sidney, ex-vereador Celso Rodrigues e demais pessoas 

presentes. Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Ressaltou a participação de quase todos vereadores em evento 

em Santarém, não podendo participar no primeiro dia devido a problemas com o transporte, 

ressaltando a importância para o município. Enfatizou ser do PSDB, mas acima de tudo 

democrático e parceiro, parabenizando a atitude do Governador do Estado em começar a visitar e 

a trabalhar nos municípios, reunindo vereadores e prefeitos, dizendo ser este o papel do 

governante, pois política administrativa e participativa é aquela onde todo mundo ganha, 

principalmente o político, pois participando também estará no dia-a-dia com a população, que 

almeja benefícios de governo. Falou que Placas foi muito bem recepcionada, tudo que foi 

solicitado foi encaminhado, aprovado pelo governador, destacando a situação do asfalto, da água, 

a continuidade da escola, ressaltando já ter vindo pessoas fiscalizar para fazer a liberação de 

recurso, dizendo que só quem ganha com isso é o município. Disse que assim se deve governar, 

deixar a política para trás, olhar o desenvolvimento, não parar as obras que foram deixadas por 

outro governante, mas dá continuidade, parabenizando o governador pela atitude. Disse que 

jamais olhou sigla partidária, mas a pessoa que trabalha e da mesma forma deve ser a população, 
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olhar não partido, mas aquele que defende os anseios da população, da sociedade, do 

desenvolvimento do município, do Estado, do país, mencionando vê nas mídias pessoas torcendo 

para que as coisas não deem certo, mas precisamos que der certo, pois dando certo na esfera 

federal, na estadual, chegará ao município, onde precisamos dos benefícios. Falou que criticas 

construtivas são importantes para toda administração, mas destrutivas só leva ao caos e 

transtornos. Referiu sobre problemas ocorrido dentro da educação, dizendo que só quem perde é 

a população, as pessoas envolvidas se degladeando, mas ao invés disso devem somar as forças, 

parabenizando o Vereador José Sandeney pela humildade ao colocar pronunciamento no grupo da 

Câmara, dizendo que errar todos erramos, mas os representantes do povo é espelho para a 

sociedade e esses se espelham em outras pessoas, dizendo que tem pessoas que não admite o seu 

erro. Disse que a virtude do cidadão é reconhecer o seu erro, citando passagem bíblica de mulher 

samaritana que foi levada até Jesus para ser apedrejada e Jesus perdoou os seus pecados. 

Parabenizou o vereador pela atitude, crendo que o ocorrido não mais acontecerá. Informou que 

encerra dia trinta de abril a Declaração Imposto de Renda. Informou ainda que em breve fará 

visita ao Incra em Altamira, tendo ouvido que a Unidade do Incra de Santarém irá fechar, 

mencionando que há três unidades no Pará, sendo Santarém, Marabá e Belém e será mantida 

somente a superintendência em Belém e os polos. Falou que muitas coisas mudaram, está 

voltando a formula antiga, acabando com o Terra Legal, dizendo querer aprofundar mais a 

respeito, pois é interesse do município devendo estar atento a isso. Enfatizou que pouco tem 

parado no município, sempre viajando, ajudando muitas famílias que tem recebido benefícios, que 

beneficia o comercio local, trabalhando com alegria, apesar das críticas. Falou que façamos nosso 

papel com honra e dignidade defendendo o município e o trabalho será reconhecido. Mencionou 

que pessoas da Vicinal São Paulo estiveram em sua residência criticando o trabalho feito, tendo 

esclarecido que o trabalho realizado foi apenas para tapar os buracos e dar acesso, informando 

que a vicinal está incluída na terceira etapa do PDRSXingu, quando será feita a estrada. Disse que 

se não faz reclama, se recupera critica o governo, mas que isso parte de pessoas que são contra o 

governo e aproveita para querer prejudicar. Parabenizou a Prefeita, pois mesmo no período de 

chuva está atendendo as estradas vicinais com serviço de recuperação, atendendo os anseios da 

população, e agradeceu. O Senhor Presidente agradeceu pela presença o Secretário de 

Administração, Sr. Orlando Messias e o Senhor Catarino sempre presente as sessões. Em seguida 

foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes, prestigiando os trabalhos neste inicio de semana. Agradeceu a Deus pela vida e 

pela oportunidade de estar com todos, dividindo os trabalhos e afazeres do decorrer da semana. 

Registrou ter sido falado na sessão passada sobre o atendimento no hospital, mencionando que 

na segunda-feira esteve no local por volta das quinze horas, sendo decepcionante a visita feita ao 

local, porque viu pessoas sofrendo, com mais de vinte e quatro horas esperando por atendimento, 

pessoas que moram na zona rural e já veio pela terceira vez a procura de atendimento e não foi 

possível. Falou que é preciso tomar medidas urgentes com relação ao atendimento, destacando o 

projeto do Vereador Denilson, mas que prioriza parte das pessoas que necessitam que são os 

idosos, sendo necessário acrescentar mais clausulas para que contemple a zona rural, pois não é 

justo vir do final de uma vicinal, três vezes e não ser atendido ou chegar ao hospital vinte e duas 

horas de um dia para no dia seguinte por volta de meio dia ser informado que não será possível o 

atendimento porque tem outras prioridades, questionando o que fazer com as pessoas que não 

são prioridades? Falou que outra situação é com relação aos exames que demora de trinta a 
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sessenta dias para ser atendido, podendo já ter partido a essa altura, sendo urgente as 

providencias para que possa atender a população, mencionando que anteriormente o município 

era parabenizado pela saúde que estava muito bem, parabenizando hoje os profissionais, mas 

estes não podem fazer milagre, precisam de organização melhor na dinâmica de atendimento aos 

pacientes. Referindo sobre a Secretaria de Infraestrutura disse que nesse período de inverno não é 

possível fazer recuperação, mas deve-se olhar os locais mais críticos, como destacou a Vicinal Dez 

sul, onde já não roda mais, solicitando providencias urgentes; sabe que é período de chuva, mas é 

necessário restaurar o acesso aos moradores, recuperando pontos críticos na vicinal dez sul que 

está intrafegável e na dez norte onde tem transporte escolar e alguns trechos estão bem 

danificados, colocando em risco a vida dos alunos. Parabenizou a Secretaria de Educação pela 

dinâmica de trabalho, encaminhando a Psicóloga na presente data, pela terceira vez, na Escola 

185-D, Vicinal do Lama fazendo atendimento a alunos adolescentes que precisam de um olhar 

mais especial, de uma análise de especialista, desejando bom trabalho, mencionando que 

retornando passará na Escola 200-A, para atendimento a alunos e as família que necessitam desse 

atendimento especial, que as vezes foge ao controle dos profissionais da educação, desejando 

bom tralho a esse profissional e agradecimentos ao secretário por disponibilizar esse atendimento 

na zona rural. Referindo sobre viagem a Santarém de comitiva de Vereadores, quando o 

Governador do Estado esteve naquela cidade disse ter sido feito solicitações através do 

Legislativo, assim como também do Executivo, parabenizando a Prefeita Municipal por insistir, por 

brigar, por prestar contas das obras que estão sendo executadas no município que precisam de 

continuidade, parabenizando o governador pela agilidade no atendimento, mencionando ter 

solicitado vistoria na obra da escola Tancredo Neves e no final de semana o engenheiro já esteve 

no município fazendo o trabalho para que seja liberada a segunda parcela do recurso para dar 

continuidade a obra no município, parabenizando o governador pelo atendimento, pela 

descentralização, por ter saído da capital para atender em municípios no interior do Estado e 

agilidade no atendimento, parabenizando ainda a prefeita pelas solicitações para providencias das 

obras que precisam ser concluídas. Informou que os vereadores encaminharam documentos 

solicitando reforma e cobertura da quadra da Escola Ana Faleiro, a cobertura da quadra da vila 

Bela Vista, ginásio na sede do município, outro ginásio na vila Lote Dez e uma UBS para a região do 

Sombra Santa, pedindo que fosse colocada como prioridade como fez com as solicitações da 

Prefeita, que determinava fosse colocado como prioridade. Desejou a todos uma excelente 

semana. Parabenizou o Vereador José Sandeney por mais um ano de vida completado. Falou que 

os vereadores estão na árdua batalha cobrando, solicitando, recebendo cobranças que muitas 

vezes não compete ao vereador, mas felizes porque procura-los, pois a população deve cobrar de 

quem os representa, que cobra do Executivo, e agradeceu. O Senhor Presidente agradeceu os 

amigos Neilson e Jonas pela presença. A seguir foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques 

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

Senhor Elizeu, grande político da cidade de Uruará, professores e Neilson, do Democratas. 

Agradeceu a Deus por estar mais um dia nesta Casa falando as pessoas presentes, com vida e 

fazendo mais um aniversário. Referiu sobre as operações tapa buraco que está sendo feito no 

município. Disse que o inverno está colaborando para que o transporte escolar não pare, 

parabenizando o governo e principalmente a secretaria de infraestrutura por está dando 

condições para o transporte escolar e população se deslocar de suas vicinais, no entanto 

mencionou que a sede da cidade está abandonada, lembrando que nos governos anteriores 
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usava-se priorizar no período do verão as estradas vicinais e no período do inverno a limpeza e 

melhoramento das ruas da cidade e manutenção das máquinas, o que não se vê, mencionando 

que há quinze dias reuniram-se com algumas pessoas dos bairros Alto Pará e Otobelli, com a 

Secretaria de Infraestrutura e servidor dessa secretaria, Sr. Roberto para que fosse tomada 

providencias com relação a essas ruas, o que até o presente momento não aconteceu, dizendo 

que piçarra não é problema, tendo sido oferecido gratuitamente para que se fizesse o serviço. 

Falou que falta planejamento para organizar a sede do município. Compartilhou da preocupação 

da vereadora Raimunda, esperando que a operação tapa buraco chegue as suas vicinais, conforme 

pronunciamento, esperando ainda que as ruas da cidade também sejam consertadas, pois 

vereadores são alvo de críticas, ressaltando que representa todo o município, mas tem reduto 

maior na cidade, sendo muito cobrado, assim como a vereadora referida é bastante cobrada na 

sua região. Parabenizou a prefeita e o governo federal, através da FUNASA, pela liberação da 

última parcela da obra do microssistema de abastecimento da Vila Macanã, lembrando que na 

última sessão fez duras criticas ao sistema e na última quinta-feira o recurso foi liberado, tendo 

sido trocado o funcionário para construção do elevado, tem contratado retroescavadeira para que 

possa finalizar a obra o mais rápido possível, devendo aguardar até o final de abril, prazo dado 

pelo responsável pela obra para que a comunidade seja contemplada com água de qualidade, 

ressaltando que o poço está cavado, que as pessoas já estão utilizando dessa água, parabenizando 

a FUNASA  e ex-Deputado Federal pela obra. Parabenizou os nove Vereadores que estiveram em 

Santarém reunindo com membros do governo do Estado, lembrando que no mês de abril abrem 

as emendas para os Deputados Estaduais, sendo importante todos que apoiaram os Deputados 

que se elegeram ou reelegeram que, além das solicitações feitas, conforme citado anteriormente 

para a área do esporte e saúde, possam cobrar mais, pois deram à cara por esses Deputados no 

município, correram atrás de votos, com pouco ou muito dinheiro, e que possam fazer 

documentos em conjunto, ressaltando ter o Deputado Ilton Aguiar comunicado a respeito, 

devendo fazer documento para que possam elencar algumas prioridades para que ele possa 

conceder para o ano de 2019. Convidou Vereadores e população presente para grande evento que 

haverá no próximo sábado em comemoração ao décimo aniversário da AVEPLA, sendo a final da 

Copa AVEPLA 2019, com três categorias: o convidado Clube Castanheira, masculina e feminina, 

convidando e agradecendo em nome do presidente José Roberto todos que comparecerem. 

Informou sobre a convenção do Democratas, a respeito do que será realizada uma reunião no 

próximo dia vinte e oito para tratar do assunto, mencionando que o Deputado Federal Hélio Leite 

está querendo dar uma nova cara e melhoramento ao partido em todo o Estado do Pará, assim 

como o Dr. Macedo, Prefeito de Belterra, e estarão nos próximos dias divulgando a convenção e 

eleição da nova diretoria ou reeleição da atual, parabenizando o Deputado Federal Hélio Leite, a 

Diretoria, o Sr. Neilson que está trabalhando para que o partido se organize, quanto município, 

para que no ano de 2020 possa eleger mais vereadores para representar o município. Conforme 

referido pelo Vereador Denilson, se retratou perante a população e Vereadores do Município por 

ter usado de forma indevida um veículo desta Casa, quando emprestou a moto da Câmara para 

dois amigos, os quais foram para a Vicinal do Nonato, onde alguém tirou fotos e postou nos 

grupos. Disse ser um objeto público, dizendo ter sido uma irresponsabilidade, infantilidade, 

desculpando-se com os senhores vereadores e pessoas presentes, e agradeceu. O Senhor 

Presidente agradeceu a presença da Sra. Jaqueline. Adiante foi a tribuna a Vereadora Edna Silva 

Santos, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou o Governador 
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Helder, com o governo itinerante em Santarém, onde esteve a maioria dos componentes do 

Legislativo e do Executivo, protocolando documentos e a Prefeita fazendo suas reivindicações, 

parabenizando por esse momento tão importante, de busca, de reivindicação, quando o município 

se junta para buscar melhorias para os moradores, deixando as bandeiras partidárias de lado para 

que possa avançar nas políticas públicas do município, acreditando que é isso que falta na política 

brasileira, deixar as arestas de partidos políticos para que possa trazer melhorias para a 

comunidade. Disse ter marcado esse como momento ímpar na história de Placas, quando foi 

reivindicado tanto do Legislativo quanto do Executivo muitas coisas, conforme já colocado, tendo 

sido protocolado na mesa do governador reforma e quadra da Escola Ana Faleiro, ginásio, quadra 

para a Vila Bela Vista e Unidade Básica de Saúde para o Sombra Santa, por ser tão distante da sede 

e de Santarém. Falou que o Presidente Gilberto está na presente data resolvendo alguma coisa 

nesse sentido, crendo que irá reforçar os pedidos feitos ao governador. Lembrou haver referido na 

sessão passada a respeito dos bairros, das ruas, enfatizando a Rua 26 de Setembro, localizada no 

Bairro Otobelli, e na terça-feira passada reuniu juntamente com a Prefeita Municipal e moradores 

do bairro, sendo muito bem atendidos, havendo uma esperança de resolver a situação, tendo sido 

apresentado projeto pela Prefeita Municipal, chegando a um denominador comum de que a rua 

precisa ser feita novamente e de forma diferente, e está acreditando que irá acontecer. Referiu 

sobre o projeto de Lei nº 267/2019 que é a esperança da população em resolver a problemática da 

escuridão das ruas, acreditando que o Executivo, no momento de elaborar a Edital de Licitação e 

contrato, contará com a participação do Legislativo, pois é interesse desses vereadores. Falou que 

os Vereadores têm dificuldade de acompanhar todas as ações que acontecem na comunidade, 

pelo fato de trabalhar ou viajar e a estrada não está boa, enfatizando não está se defendendo, 

mas colocando os vereadores como agentes transformadores da situação, mencionando que há 

apenas um médico no município e muitas vezes a demanda é muito grande, lembrando ter 

acontecido a Conferência Municipal de Saúde, desculpando-se por nenhum legislador ter 

participado. Disse ser fácil chegar a esta Casa e reclamar pela falta de políticas pública na saúde 

que muitas vezes não cobra e não acompanha e quem responde por isso é quem está a frente da 

pasta, quem entrega a ficha, trabalha no TFD, o técnico, o enfermeiro, o zelador e todos, dizendo 

que é preciso distribuir essa responsabilidade e se colocar como agente fiscalizador, pois muitas 

vezes querem ser atendidos na hora certa, mas deve-se dar passo para discutir isso com a 

sociedade, dizendo que a conferência é onde se discute as políticas públicas da área da saúde, ou  

da educação se esse for o tema. Disse ter sido um momento ímpar, o qual perderam, entendendo 

que cada qual teve seus afazeres, mas não priorizaram, desculpando-se, dizendo que precisam 

discutir essa situação da área da saúde, ressaltando ter tido um tema importante que falava sobre 

saúde e democracia. Falou que “Se somos fiscais precisamos fiscalizar”, tendo chegado a essa 

conclusão no encontro com o governador, quando com toda sua equipe de governo, abria o 

sistema, olhava o programa, o convênio, o recurso e falava para o gestor que precisa prestar 

contas de determinada parcela, alertando antes de liberar o recurso, dizendo que quem fiscaliza 

tudo isso são os vereadores, falando por causa de emenda do ex-Deputado Federal Zé Geraldo, de 

aproximadamente duzentos e cinquenta mil reias para a vila Macanã, mencionando haver relatos 

e observações a se fazer sobre o trabalho que está sendo realizado naquela vila, não sendo 

possível fechar os olhos, parabenizar e dizer que as coisas estão acontecendo, mas é preciso 

fiscalizar, ressaltando que irá pedir informações, porque segundo informações a água do poço de 

cento e poucos metros está de péssima qualidade. Falou que o Partido dos Trabalhadores quando 
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reuniu cúpula de cerca de cem pessoas, há aproximadamente sessenta dias ficando decidido que o 

partido não irá barrar nenhuma emenda que os parlamentares disponibilizar para o município, 

tendo inclusive emenda anunciada do Deputado Beto Faro no valor de dois milhões de reais, na 

área do saneamento básico para este município, e outra, sendo discutida, na área das estradas 

vicinais, do Senador e outra na área da saúde do Deputado Airton Faleiro. Disse que legislativo e 

Executivo não trabalha para si mesmo, mas para a comunidade, pois encerrando o atual governo, 

mas a comunidade será beneficiada, mas é preciso fiscalizar, porque da forma como está sendo 

feito não dá para aceitar. Disse que a informação que tem é que a água está péssima, falta cano e 

precisam saber da empresa e do governo o que está acontecendo e irá oficializar a Prefeitura a 

respeito do que aconteceu com essa emenda, pois correm atrás de emendas, mas devem 

fiscalizar. Desejou a todos um bom dia, e agradeceu a oportunidade. O Senhor Presidente 

agradeceu a presença do vice-prefeito Beto Dantas e passou a presidência ao vice-presidente em 

exercício para fazer uso da palavra. Na tribuna o Vereador Werles Santos Silva, cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho. Registrou não 

estar presente três vereadores, sendo Nelson, Marcione e o presidente desta Casa, Vereador 

Gilberto Matias. Ressaltou ter sido muito bem relatado a respeito da infraestrutura, das várias 

estradas vicinais que se encontram e estado de péssima qualidade, assim como a cidade, muito 

bem colocado pela vereadora Edna e Vereador José Sandeney referente ao acesso ao bairro Alto 

Pará e Bairro Otobelli. Mencionou ter estado nos Bairros Boa Esperança e Sol Nascente, sendo 

este localizado próximo ao cemitério e que está em péssima qualidade, com muita água nas ruas 

que dá acesso, a respeito do que moradores lhe procuraram consultando sobre a possibilidade de 

levar máquinas para fazer melhorias nas ruas, pois tem prejudicado os alunos. Disse ter sido 

procurado por pessoas também do bairro Boa Esperança, onde há morador que no dia em que 

amanhece chovendo não consegue tirar o carro da garagem, de modo que deve-se fazer o 

trabalho na cidade, assim  como vem fazendo o trabalho de emergência nas estradas vicinais, 

parabenizando pelos trabalhos que estão sendo feitos em várias vicinais, dizendo no entanto, que 

há muitas que se encontram em situação péssima, tendo visitado algumas, onde os moradores 

tem relatado e ter tido a oportunidade de presenciar moradores da Vicinal cinquenta e oito 

conversando com o Vereador Raimundo a respeito da vicinal, situações que espera sejam 

resolvidas o mais rápido possível, pois a população precisa de trafegabilidade melhor. Referiu 

sobre comitiva do Legislativo e Executivo que esteve em Santarém com o Governador Helder 

Barbalho, parabenizando a Prefeita Municipal por ter cobrado o prosseguimento das obras 

iniciadas, dizendo que muitos municípios são reféns dessas obras que se iniciam e não são 

concluídas, destacando ter sido cobrado sobre a construção da quadra ao lado da garagem, da 

praça ao lado do Mercado Municipal, reforma da escola Tancredo Neves e a conclusão de quatro 

quilômetros de asfalto, as quais são anseio da população. Ressaltou, como já foi dito, que o 

governador estava com toda a sua equipe de governo, respondendo imediatamente a cada 

solicitação, demonstrado interesse de que essas obras não parem no município, tendo esperança 

de que não irão parar. Informou que em nome desta Casa foi oficiado o governo solicitando 

ginásio poliesportivo na cidade, quadra da escola Ana Faleiro, cobertura da quadra na vila Bela 

Vista, campo de futebol no lote dez e posto de saúde no Sombra Santa. Falou que além dessas 

solicitações o Presidente desta Casa lembrou emenda para conclusão da Escola Padre Antonio na 

Vila Novo Paraíso. Agradeceu a presença da população, que também é fiscal do município e ajuda 

nos trabalhos desta Casa de leis. Desejou a todos um ótimo dia e semana, e agradeceu. Após 
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passou a Ordem do dia, apresentando o Senhor Presidente Requerimento nº 003/2019, de 

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

Municipal de Infraestrutura providências para a realização dos seguintes serviços na vicinal 240 

norte: construção de uma ponte e abertura de uns bueiros; e Requerimento nº 004/2019, de 

proposição da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Educação providencias necessárias e urgente para a construção de cerca 

na Escola MEC SUDUC km 200-A, Vila Aparecida, município de Placas, determinando o Senhor 

Presidente encaminhamento a CCJ ambos os requerimentos. A seguir o Primeiro Secretário fez 

apresentação do Projeto de Lei nº 269/2019, que “Institui a contribuição para custeio do Serviço 

de Iluminação Pública – COSIP” e posteriormente do Projeto de Lei nº 270/2019, que “Dispõe 

sobre a criação do programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2019) do município de Placas e dá 

outras providencias”, determinando o Senhor Presidente encaminhamento as comissões 

competentes. Após passou a votação em segundo turno o Projeto de Lei nº 267/2019, que 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar em Parceria Público Privada, precedida de licitação na 

modalidade de concorrência, a prestação de serviço de iluminação pública no Município de Placas, 

nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e dá outras providências”. Colocado em 

discussão. O Vereador Denilson manifestou preocupação com projeto da COSIP, pois foi falado 

que não seria onerado mais valores aos consumidores com a parceria público, podendo portanto, 

isentar os agricultores da taxa de contribuição. Os Vereadores José Sandeney e Raimundo Ribeiro 

manifestaram-se favoráveis ao referido projeto, porém preocupados com o projeto da COSIP 

apresentado. O Vereador Denilson ainda referiu sobre a redação do último artigo dos projetos, 

onde no lugar de “revogam-se as disposições em contrário” deveria constar a lei ou artigo que 

está sendo revogado, conforme orientação do TCM. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 

267/2019. Aprovado à unanimidade dos presentes. Após, o Senhor Presidente, considerando a 

ausência do Vereador Marcione Rocha retirou da pauta os requerimentos de sua proposição, 

sendo: nº 001/2019 que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para a recuperação da Vicinal Poeirinha, neste município de Placas-Pa; e nº 

002/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para a recuperação da ponte do Rio Jacaré, na Vicinal 240 sul, neste município de 

Placas-Pa, ficando para ser analisado na próxima sessão. A seguir o Presidente em exercício 

apresentou oficio da Escola de Ensino Médio Tancredo Neves onde comunica a falta de 

professores de várias disciplinas e turmas e pede providências e convite da comissão do Processo 

de Revisão do Plano Diretor para reunião no próximo dia vinte e oito. Informou que há oficio da 

Escola Érick Almeida Leite, devendo reunir-se após a sessão para discutir a respeito. Colocou em 

votação a ata da Segunda Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Após o Vereador Denilson 

registrou e agradeceu o Sargento Siqueira pela presença. Após, observando não haver nada mais a 

tratar o Senhor Presidente desejou ótima 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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