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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos dezoito 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 votação de Projeto de Lei e demais assuntos de 

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

Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro-DEM – Primeiro Secretário. Presentes as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e 

Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB, Denilson 

Rodrigues Amorim-PSDB, Marcione Rocha Ribeiro-PSDB, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da 

Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão, cumprimentando vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas. Realizou 

inscrição para uso da tribuna, concedendo a palavra ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro, o qual 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de mais 

uma segunda-feira no legislativo municipal para prestar contas do que esteve fazendo no 

município. Cumprimentou todas as pessoas que se fazem presente, destacando D. Lucimar e seu 

esposo, funcionários do CRAS, Sr. João Lopes, amigos Careca e Maninho prestigiando os trabalhos.  

Referiu ter tido mais uma semana de trabalho na vicinal Duzentos e quarenta sul que está sendo 

atendida com o PDRSXingu, parabenizando a equipe da Secretaria de Infraestrutura, trabalhando 

até o dia de sábado para garantir melhor qualidade de vida aos moradores daquela comunidade, 

agradecendo a Prefeita Municipal e Secretário de Infraestrutura que tem disponibilizado os 

funcionários para trabalhar até os dias de sábado, dizendo que uma gestão não se faz com bom 

Prefeito ou secretário, mas com funcionários comprometidos para o bem do município. Ressaltou 

haver solicitado ao Secretário de Infraestrutura o conserto de ponte que dá acesso a vicinal 

Duzentos e quarenta, considerado ter sido queimada por madeireiros há tempos e nunca 

consertada e está colocando em risco a vida das pessoas que por ali passam, sendo informado que 

a madeira já está tirada para o conserto. Falou que os vereadores muitas vezes criticam na tribuna 

e esquecem de falar os pontos positivos daquilo que acontece no município, citando que 

conversando com os comerciantes e vendedores percebe o contentamento pelo pagamentos dos 

funcionários estarem em dia, o que pouco lembram de falar, dizendo que a folha de pagamento é 

paga como nunca visto na história deste município, sendo importante ressaltar, pois isso se faz 

quando se tem compromisso com o pai de família que leva o sustento para sua casa com o salário 

que ganha na prefeitura. Mencionou que outra situação que ocorria muito anteriormente era 

proprietários de transporte escolar cobrando pagamento atrasado, não vendo mais acontecer, 

pois estão recebendo em dia. Disse que sempre se cobrou nesta casa melhoria no transporte 

escolar, enfatizando que isso não se dá por falta de pagamento, devendo também cobrar o dono 

do transporte a respeito do que está acontecendo e as razões pelas quais não está fazendo o 

transporte dos alunos, citando como exemplo na vicinal duzentos e quarenta sul, onde antes não 

entrava devido a estrada, mas agora está feita, roda debaixo de sol ou chuva e tem reclamações 

de que passa de cinco a seis dias sem que o transporte escolar pegue os alunos e tem certeza que 

não é por falta de pagamento, nem devido a situação da estrada, dizendo que devem continuar 

cobrando para que o município tenha um transporte de qualidade. Parabenizou a gestão pelo 

comprometimento com o pagamento dos servidores, o que reflete no desempenho dos 

funcionários da secretaria de infraestrutura, pois se tivessem com os salários atrasados, preferiam 
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pegar as contas do que trabalhar aos sábados. Em nome da Comissão de Economia, Finanças e 

Orçamento, composta pelos vereadores Raimundo – Presidente, Marcione – Relator e Vilmar – 

Membro disse que precisam colocá-la para funcionar, pois pouco veem essas comissões 

trabalhando e neste ano tem muito trabalho, sendo um deste, analisar as contas dos ex-gestores 

que estão nesta casa, dizendo acreditar que deverão ser julgadas todas de uma só vez, devendo 

estar fazendo parecer que deve seguir a orientação do TCM, devendo a comissão se reunir nesta 

semana para se orientar a respeito da matéria e começar a trabalhar. Agradeceu a presença de 

cada um desejando uma excelente semana de trabalho, que possam nesta semana dar passos 

importantes para o município e munícipes e que possam continuar com esse comprometimento 

que é de ver o bem estar e desenvolvimento do município e o contentamento dos munícipes, por 

uma gestão que está fazendo um bom trabalho e o povo percebendo e avaliando. Cumprimentou 

secretário de administração, chefe de gabinete e o Senhor Maxweel Brandão, e agradeceu. A 

seguir foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes, destacando a presença do ex-prefeito Maxweel Brandão, ex-vereador, 

presidente de comunidade e servidores do município. Registrou sentimentos as famílias da 

Patrícia, funcionária da Secretaria de Educação e da professora Elivânia pelo falecimento de seus 

pais. Mencionou que na presente data se dará grande passo com a análise do projeto PPP da 

iluminação pública, ressaltando que os consumidores pagam, mas não são beneficiados com o 

serviço de forma adequada, dizendo que o sistema de iluminação pública de Placas é precário, 

devendo ser feito uma reforma em toda a sua totalidade, mudando todo o sistema, o que será 

possível com a aprovação do referido projeto, mencionando haver empresa que quer fazer de 

nosso município um modelo na Transamazônica e região, devendo tentar satisfazer a população 

naquilo que já paga, mas não é atendida e esse novo sistema isentará Legislativo e Executivo das 

responsabilidade de manter o serviço, mas cobrar a realização, devendo analisar, pois estarão 

buscando melhorias. Mencionou ter estado no Hospital Municipal na manhã deste dia, 

encontrando um senhor que estava desde as vinte e duas horas do dia anterior aguardando para 

pegar ficha para atendimento, tendo chegado por volta de quatro e meia para pegar ficha para sua 

esposa, pois ao contrário do que muitos podem dizer, que poderia conseguir uma ficha sem ter 

que enfrentar fila, disse ter prazer de fazer o mesmo que o cidadão faz para não se favorecer pelo 

exercício da função de vereador e nem tão pouco sua família, não conseguindo, porque se fosse 

atender as pessoas que ali estavam, daria, mas chega muito idoso já pela manhã e havendo 

prioridade passa na frente de todos. Falou que devem solucionar essa situação, tendo 

apresentado à esta Casa Projeto de Lei que poderá solucionar parte desse problema, considerando 

que idosos e pessoas especiais poderá fazer o agendamento de suas consultas pelo telefone ou 

presencial, tendo seus direitos e dignidade respeitadas, dizendo ser constrangedor deixar de fazer 

uma viagem para ir ao hospital e não conseguir ser atendida, mencionando ter presenciado 

situação com pessoas do interior do município, o que não pode acontecer, tendo falado à Senhora 

Prefeita para criar um dia para atendimento a essas pessoas, pois virão ao hospital sabendo que 

serão atendidos, para que a situação presenciada na manhã deste dia não ocorra mais, pois as 

vezes a pessoa vem duas três vezes e não consegue atendimento. Disse que cidades mais 

avançadas tem marcação da consulta feita através de pré-agendamento feito pelos ACS, devendo 

se encontrar uma solução, pois da forma que está sofre o Executivo, o Legislativo e principalmente 

quem necessita de atendimento. Informou já está sendo feita a Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física, esclarecendo a respeito, enfatizando que aqueles que são obrigados e não fizerem 
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poderão ser penalizados, orientando que tenham cuidado com quem faz, pois poderá gerar 

muitos problemas. Colocou-se a disposição de todos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o 

Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de mais um dia de trabalho e com saúde. 

Registrou ter visitado no decorrer da semana anterior várias vicinais, Vilas e secretarias, 

mencionando que no sábado esteve na Vila Bela Vista (Km 221) onde estava o Vereador Vilmar, 

sendo plantado grama na frente da vila, parabenizando a comunidade e vereador que esteve 

presente. Esteve na Vicinal Duzentos e trinta e cinco norte, que encontra-se em estado de 

calamidade e tem recebido muitas cobranças a respeito, tendo encontrado pessoas fazendo 

trabalho de roçadeiras na estrada, onde há mais de seis anos não entrava máquina e no ano 

passado maquinas fizeram trabalho de dois dias naquela localidade, não sendo concluído o 

trabalho e a vicinal encontra-se em estado de calamidade, lembrando haver requerimento desde 

o ano anterior, esperando que o Executivo possa atender aquela vicinal, pois todos os moradores 

merecem ter trafegabilidade melhor. Falou que muitas coisas boas estão acontecendo no 

município e esta Casa tem contribuído, destacando o projeto de iluminação pública que deve ser 

autorizado, tendo sido apresentado em miniaudiência, devendo acontecer no município, 

ressaltando a sua importância, pois todos almejam uma iluminação de qualidade. Registrou ter 

estado na Secretaria de Saúde conversando com o Secretário e o vice-prefeito a respeito do piso 

salarial dos trabalhadores da saúde que está defasado, vereadores vem cobrando na tribuna e 

diariamente, pois os servidores dessa área, assim como os demais são merecedores de um salário 

de acordo com o que merece, dizendo que um técnico de saúde ganha cerca de mil e duzentos 

reais e não tem horário, estão sempre a disposição. Falou que a situação abrange os servidores da 

maioria das secretarias que também encontram-se com o salário defasado e devem cobrar mais 

qualidade para estes. Agradeceu a cada pessoa presente, ressaltando a importância, e agradeceu a 

oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando 

cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre projeto tramitando nesta Casa 

referente a iluminação pública. Lembrou haver mencionado há dias atrás sobre a não manutenção 

da iluminação pública mesmo que  emergencial, considerando que o município arrecada cerca de 

oito a doze mil reais ao mês, tendo cobrado para que esse recurso fosse investido na iluminação 

pública, mencionando que nas duas últimas semanas tem sido feito a troca de algumas lâmpadas, 

havendo uma melhora. Disse que não quer que a Prefeitura utilize para esse fim recurso do FPM, 

mas que invista o recurso arrecadado, agradecendo pelo atendimento as cobranças que tem feito 

nesta Casa. Referiu sobre a situação das ruas no Bairro Alto Pará, cuja situação é de calamidade, 

destacando a situação da Rua Raimundo Cruz, mencionando que todos os anos é a mesma 

situação, cobra, o serviço é feito, mas não aguenta meio período de inverno. Disse ter presenciado 

dois carros encavalados em buracos. Ressaltou haver solicitado que as ruas fossem feitas e 

empiçarradas, tendo sido passado somente a patrol e com a primeira chuva, por ser um solo 

arenoso, fez-se novos buracos, solicitando ao secretário de infraestrutura para que resolva a 

situação, dizendo que se alguém adoecer, carro não encosta porque não tem como passar na 

referida rua, situação que também se encontra a Avenida Boa Esperança, dizendo que outras ruas 

que dão acesso ao bairro também estão interditadas, situação que precisa ser resolvida de 

imediato, não podendo esperar trinta dias. Disse que sabe de várias viciais que precisam ser 

recuperadas, que máquinas estão trabalhando, mas há situações que precisam priorizar, como a 

situação da rua, que se resolve em dois dias de trabalho, solicitando ao secretário de 
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infraestrutura que tome as providencias o quanto antes. Mencionou haver frente de serviços em 

várias estradas vicinais, como Duzentos e quarenta sul, Nonato e São Paulo e o Executivo está 

trabalhando, porém disse que ainda há muito o que se fazer, referindo sobre a vicinal Cinquenta e 

sete solteira, onde se realizou reunião no ano anterior e ficou certo de que máquina iria a vicinal, 

mas não foi e há duas semanas o carro que pega o leite para o laticínio não entra, devido as valas 

muito grandes. Disse haver conversado com a Prefeita e o Secretário de Infraestrutura e essa 

garantiu enviar máquina assim que desocupe para dar acesso as vicinais cinquenta e sete, casada 

e solteira e duas cinquenta e oito, casada e solteira e está aguardando maquina desocupar para 

fazer pelo menos as ladeiras, garantindo o acesso. Referindo-se a respeito da saúde, mencionou 

ter recebido moradores da Vicinal duzentos e quarenta, os quais informaram que em ambas as 

vicinais sul e norte não há Agente Comunitário de Saúde há mais de ano, a respeito do que o 

vereador Denilson requereu, enfatizando não saber quais são as providencias a serem tomadas, 

pedindo que a situação seja resolvida. Lembrou que o Governador estará no período de vinte a 

vinte dois em Santarém e neste último dia haverá reunião com vereadores da região, sendo 

importante participar, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Pediu autorização da mesa diretora para 

de pé refletirmos sobre o que aconteceu no país no decorrer da semana anterior, registrando a 

presença de muitas pessoas que atuam na educação, dizendo que a educação está de luto, que 

possamos refletir sobre a brutal violência que aconteceu com as crianças e educadores em Suzano 

– SP. Após, estendeu sentimento ao pai da professora Elivânia, professora Jane e também o Jean. 

Disse que não se pode parar de refletir sobre a violência, porque não foi normal o que aconteceu 

no país nessa semana, não é comum tirar dez pessoas assassinadas brutalmente de uma escola, o 

que serve para reflexão também no município, também na educação das nossas comunidades. 

Falou ter lido no dia seguinte ao ocorrido que em outros municípios jovens se mobilizando para 

fazer a mesma coisa nas escolas em Itaituba e Santarém-PA e Manaus-AM, dizendo que deve 

servir de alerta, que fique como exemplo para que cuidemos mais da nossa educação e segurança. 

Lembrou que na mesma semana completou um ano do falecimento brutal da Vereadora Mariele 

Franco, porque “se dava na discussão de falar a verdade, porque denunciava contra as injustiças”, 

há quem diga que era a favor do aborto, porém disse que não interessa a ideologia, quando se 

trata de tirar a vida de alguém, interessa que é principio básico “todos têm direito a vida”, 

somente quem pode tirá-la é Deus porque a criou. Aproveitando palavras do Vereador Raimundo 

referiu especificamente ao Bairro Otobelli, onde a Rua 26 de setembro está em situação de 

calamidade, fazendo vergonha. Disse que não quer criticar muito, pois diz-se que “tem uma 

vereadora que só sabe criticar”, informando, conforme confirmado com a Senhora Prefeita que 

nesta terça-feira haverá reunião com os moradores do Bairro Otobelli, convidando os vereadores 

para participar e discutir as razoes e entraves para que a rua não seja arrumada. Disse que não irá 

discutir ou jogar pedras, pois o inverno está muito pesado, mas se as vicinais estão sendo feitas 

questionou porque também não arruma as ruas da cidade. Falou que em alguns momentos 

cumprimentou pela aquisição de equipamentos os quais os vereadores ajudaram nessa conquista, 

dizendo ser possível trabalhar dentro da cidade nos dias de sol. Disse que irá confirmar o local e o 

horário da reunião, dizendo que o papel do vereador é cobrar e ajudar a gestão, porque são 

muitos problemas e se o vereador começar a cobrar irá melhorar, se o gestor estiver de acordo. 

Referiu sobre o Projeto de Iluminação Pública nº 267/2019 que será votado na presente data. 

Falou que a iluminação pública faz parte da segurança das pessoas, acreditando que com a 
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aprovação irá se melhorar a segurança pública. Relatou a respeito do projeto anterior que 

tramitou nesta Casa e que viu nas redes sociais desabafo de algumas pessoas que talvez não 

tenham lido o projeto, dizendo que os cinco vereadores que votaram contra, votaram porque não 

sabiam, não estavam preocupados com a demanda da comunidade, que não tinham compromisso 

com a comunidade. Disse respeitar os que votaram a favor, porque cada um é dono e responsável 

pelo seu voto, porém disse que não poderia votar em um projeto que terceirizava tudo e todos, 

pois tem compromisso não só com as pessoas que a colocaram nesta Casa, mas com todos os 

munícipes. Disse ter sido contra e se fosse hoje o mesmo projeto tornaria a votar contra, porém 

parabenizou a Prefeita Municipal pela insistência nessa questão, dizendo que hoje dá para 

conversar, para dizer sim ao projeto de iluminação pública, porque irá melhorar a qualidade das 

ruas, iluminar melhor e a população terá mais segurança, dizendo que vereadores não podem 

votar pela pressão, mas pela razão. Acredita que temos um grande passo que é autorizar e mesmo 

havendo algumas dúvidas, acredita ser de grande importância. Disse que é preciso insistir e a 

prefeita tem insistido, fez uma miniconferência, com a participação da Empresa Telus Master que 

colocou um pouco sobre a qualidade do seu trabalho, embora não conheça cem por cento a 

empresa, mas é preciso apostar, porque pior que a Celpa ninguém consegue ser. Relatou situação 

em que os servidores da educação estão sendo prejudicados, pela questão de documentos, de 

comprovação de salário, de tempo de contribuição, citando que há casos de pessoas que se 

aposentaram por idade, por não conseguir provar o tempo de contribuição, apresentando oficio 

do SINTEPP em que solicita folha de pagamento da educação referente ao período de 1997 a 

2000, pois segundo o TCMPA essas contas já foram devolvidas ao município. Falou que precisam 

dessas folhas para que o advogado do sindicato possa fazer na justiça valer os direitos, pois sem 

isso não conseguirão aposentar com esse direito, e agradeceu. Concedida a palavra ao Vereador 

Nelson Fetisch, este a dispensou. Após passou a Ordem do dia, apresentando o Senhor Presidente 

Requerimento nº 001/2019, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que requer a 

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

Vicinal Poeirinha, neste município de Placas-Pa; e Requerimento nº 002/2019, de proposição do 

mesmo Vereador, 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, determinando encaminhamento a Comissão de Constituição e Justiça para análise e 

parecer. Após passou-se a apreciação do 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”. O Relator da Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável pelo prosseguimento da tramitação da 

matéria. Colocado em discussão do Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado 

por unanimidade. Lido, foi o Projeto de Lei nº 267/2019 colocado em discussão. O Vereador 

Denilson esclareceu que o projeto autoriza a realização de parceria e, após aprovado, será 

elaborado projeto técnico onde constará os valores, viabilidade financeira e posteriormente será 

firmado contrato. Falou que o projeto está nos moldes legais, vendo com bons olhos para que 

possam ter a oportunidade de solucionar o problema da iluminação pública no município. A 

Vereadora Edna ressaltou que o Art. 5º faz referência ao prazo e a Lei Nacional 11.079, que 

regulamenta as PPP, ficando em aberto a questão do prazo que se dará no processo licitatório, 

esclarecendo que a licitação não é responsabilidade desta Casa, ficando questionamento e dúvida 
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de como se dará esse prazo. O Vereador Marcione ressaltou que o projeto não amarra o prazo, 

com o que concorda, considerando que não há ainda um estudo técnico, o que se dará no edital 

do processo licitatório e contrato com a empresa, considerando que à época já haverá estudo, 

através do qual dentre outras situações saberá até quantos postes há no município e estudo 

financeiro, o qual somente poderá ser realizado a partir da aprovação do projeto em discussão, 

manifestando-se favorável ao projeto na forma proposta. O Vereador Nelson manifestou 

preocupação com relação a prazo, já que o projeto não consta prazo, não sabendo portanto 

quanto tempo a empresa tem para concluir o serviço, podendo levar anos e não poderão cobrar 

agilidade, propondo discutir um prazo para incluir no projeto. A vereadora Raimunda ressaltou 

que os artigos 5º e 4º faz referência do acompanhamento do serviço pela Secretaria de obras, 

delegando-se prazo, valores, responsabilidades ao Edital, enfatizando que além da Câmara, a 

secretaria referida também fará acompanhamento, sendo uma necessidade urgente do município, 

devendo ficar atento ao edital e seja acompanhado pela secretaria. O Vereador Marcione 

ressaltou ter sido discutido em audiência ocorrida, não sendo discutido prazo de término do 

serviço, mas falou-se em prazo de terceirização de vinte e cinco a trinta anos, que será de acordo 

com o valor investido. Enfatizou que o projeto não determina prazo de inicio e término da obra, 

mas autorizando que o serviço seja feito, podendo amarrar o período da terceirização, mas o 

projeto não determina prazo, o que somente será definido após estudo financeiro para verificar 

qual o valor investido no município e o prazo para amortização, considerando a arrecadação da 

iluminação pública. O Vereador Denilson falou que esta Casa está aprovando lei para dar 

oportunidade ao município, cabendo a qualquer empresa participar, vencendo a melhor proposta 

e quem irá determinar a capacidade de investimento de valores são as empresas licitantes, não 

cabendo a esta Casa determinar valor e tempo desse processo, o que se dará no processo 

licitatório. O Vereador Vilmar ressaltou que o projeto trata sobre iluminação pública e conforme 

referido pelo vereador Denilson várias empresas podem concorrer, enfatizando que a expectativa 

da população é que as luminárias sejam de LED, propondo que se acrescente ao projeto para que 

não corra o risco de se colocar as mesmas luminárias que tem hoje e ainda acusar os vereadores. 

O Senhor Presidente esclareceu que a Gestora Municipal pede autorização do Poder Legislativo 

para a realização da parceria, cabendo, portanto, determinar prazos, considerando saber a 

necessidade do município, sendo urgente, tendo em vista a cidade e vilas estarem às escuras, 

sendo interesse, e no momento em que for assinar contrato a equipe jurídica vai estar junto, 

tendo manifestado a ela interesse de que o jurídico desta casa esteja junto também, pois será o 

momento em que vai definir valor e prazos, porém o que mais importa é quando vai iniciar a obra 

e aprovando esse projeto os vereadores estarão autorizando a realização desse serviço. O 

Vereador Marcione enfatizou não ser necessário constar nesse projeto a qualidade do material 

que será utilizado, mas acompanhar e fiscalizar, com o que a vereadora Edna concordou, dizendo 

ter questionado porque tudo que é novo há duvida, não tendo emendas. O Vereador José 

Sandeney ressaltou que o que o deixa feliz é saber que a empresa vencedora irá trabalhar com 

recurso repassado pela Celpa, que hoje gira em torno de dez mil reais e porque irão continuar 

pagando o mesmo valor que a concessionária cobra atualmente, não cabendo a empresa alterar 

valores. Referiu sobre a necessidade de aprovar o projeto e a Prefeita Municipal agilizar o 

processo para que dentro de noventa dias a empresa já esteja definida e começando a trabalhar, 

considerando que a cidade e Vilas estão aguardando a aprovação para que se inicie os trabalhos, 

não podendo determinar prazo final, mas cobrar para que se inicie. O Vereador Denilson 
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comparou a situação atual, onde dois terço do que se arrecada hoje fica com a CELPA e o restante 

retorna para o município e com o novo sistema a maior parte do recurso arrecadado será 

destinada ao município e em virtude dos materiais que serão utilizados terá mais poder para 

investimento, pois o consumo será menor, tendo sido colocado pela empresa que participou de 

audiência que dentro de quarenta dias após a aprovação do projeto estaria com projeto pronto e 

sendo apresentado aos poderes Executivo e Legislativo, tendo esclarecido que a implantação do 

projeto será feito em um tempo muito curto e imediato e ainda sobre a cobrança da taxa foi 

falado que onde ocorrer, existindo um poste será colocado luminárias, atendendo a área urbana e 

rural, devendo ficar atentos a elaboração do projeto nesse sentido, para atender a demanda do 

município, acompanhando e fiscalizando. O Vereador Raimundo observou que todas as 

amarrações constarão do Edital, o projeto autoriza apenas a realização de parceria, não havendo o 

que mudar, devendo ser acompanhado o processo de licitação, elaboração de edital, o que deverá 

ser acompanhado pelo assessor jurídico desta Casa. Enfatizou que não irá alterar valores, não 

tendo o que questionar, querendo que a comunidade seja atendida o quanto antes. O Vereador 

Werles esclareceu que será feito levantamento e publicado em edital, lembrando que já votaram 

projetos semelhante como a autorização para o Programa Minha Casa Minha Vida e da Escola 

Tancredo Neves. O Vereador Nelson ressaltou continuar com dúvida quanto a prazo para iniciar o 

trabalho, porque na lei não especifica nada, podendo a empresa ir fazendo o investimento de 

acordo com os valores que for recebendo, podendo passar dois anos e a cidade continuar as 

escuras e os vereadores não ter como cobrar, estando em aberto para a empresa trabalhar da 

forma que quiser e não tem como cobrar, sendo esclarecido pelo vereador Denilson que no prazo 

máximo de sessenta dias será publicado edital, ressaltando o interesse da Senhora Prefeita nesse 

sentido, onde constará prazo de inicio e término do serviço, devendo os vereadores acompanhar. 

O Vereador Werles lembrou que representante da empresa em audiência citou que se o serviço 

não estiver sendo realizado conforme as exigências poderá ser revogado por quebra de contrato, 

devendo ficar claro no contrato que deve ser acompanhado pelo jurídico desta casa. O vereador 

Nelson ratificou sua posição referente a constar prazos na lei, considerando que não há, no seu 

entendimento, garantias para o município. O Vereador Marcione citou exemplo para que seja 

entendida a não necessidade de constar na lei prazos, considerando que as normas, obrigações, 

prazos, penalidades no caso do não cumprimento das obrigações e etc se dará no contrato que 

será assinado com a empresa, esclarecendo que a câmara está autorizando apenas a Prefeita a 

fazer o negócio. O Vereador Nelson enfatizou defender o projeto, apenas está defendendo essa 

situação referente a prazo em nome da população do município, propondo que seja incluída 

emenda ao projeto para que tenham garantias. A vereadora Edna disse vê como ilegal a Câmara 

decidir o que o Executivo deve colocar no contrato, referindo-se a Constituição, na qual diz que os 

poderes não podem se colocar entre outros, cada qual tem autonomia, enfatizando que o 

Legislativo está apenas autorizando o Poder Executivo a executar o serviço, cabendo a esse  

acompanhar, fiscalizar e interferir se for necessário, mas para isso é preciso autorizar e no Edital 

fiscalizar, devendo o jurídico se fazer presente na construção do edital, passando aos vereadores 

todas as informações. Falou que devem acreditar que o projeto será bom, não acreditando que a 

Prefeita tem interesse em trazer um projeto ruim para uma situação tão constrangedora que está 

a iluminação publica no município, dizendo entender e reconhecer a dúvida do vereador Nelson 

em estar votando um projeto, que espera seja para melhoria da população. O Vereador José 

Sandeney disse entender a preocupação do Vereador Nelson, porém disse que não podem definir 
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prazos, não sabendo qual empresa irá ganhar a concorrência, mas mediante o Edital poderão 

fiscalizar e cobrar. O Senhor Presidente informou que segundo o assessor jurídico desta casa, com 

quem falou há pouco, prazos devem constar no contrato que será firmado com a empresa, onde 

constará valores e as demais situações. Colocado em votação em primeiro 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”. Dez vereadores votaram favoráveis e o Vereador Nelson Fetish votou contra, 

justificando conforme sua discussão, declarando o senhor presidente o projeto aprovado por dez 

votos favoráveis e um contra. Após considerando que a Vereadora Edna Silva fez a leitura do oficio 

do SINTEPP informou que o que tinha de vim de conta de gestores já veio, de modo que se tiver as 

folhas referidas no oficio, a direção do sindicato não terá dificuldade em ter acesso, devendo-se 

verificar nos arquivos, disponibilizando e ajudando da melhor maneira possível. O Vereador 

Denilson lembrou haver prazo para que o Poder Legislativo mantenha em seus anais esses 

arquivos, lembrando que anteriormente as prestações de contas eram feitas de maneira impressa, 

em papel, quando hoje é de maneira digital, sendo um grande problema, mencionando ter 

encaminhado dois senhores que estão tendo problemas, pois trabalharam no principio do 

município e não tem como provar, pois não guardaram seus holerites, sendo caso complicado, 

lembrando ter entregue solicitação nesse sentido ao TCM, lamentando porque não está naquela 

egrégia casa. Quanto a penalizar os responsáveis lembrou que há ex-gestor que já faleceu e que 

muitos documentos foram extraviados pelo executivo, sendo inclusive queimados, de modo que 

por falta de coerência, de irresponsabilidades de uns que não tem preocupação como estão 

tendo. Disse que está brigando na justiça, mas crê que o que tiver nesta casa será disponibilizado. 

Após, o Senhor Presidente observando não haver nada mais a tratar 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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