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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos oito dias do mês de abril 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, requerimentos 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-DEM, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB, 

Nelson Fetisch-SD e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou 

aberta a Sessão, cumprimentando vereadores e pessoas presentes. Apresentou a pauta da sessão. 

Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a a Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues. Esta cumprimentou Vereadores e pessoas presentes.  Agradeceu a Deus 

pela oportunidade de estar nesta Casa com vida e saúde e dialogando sobre os trabalhos no 

município. Agradeceu ainda pelas chuvas, manifestando solidariedade aos moradores da Vicinal 

Pulu que está interditada desde a última quarta-feira, problema que vem de anos, não sendo 

possível fazer aterro em baixão, que agora interditou a vicinal e os moradores precisam utilizar 

outras vicinais para sair, pedindo a Deus que não haja necessidade de retirar alguém as presas, em 

caso de doenças, pedindo a gestão municipal que ao chegar o período de verão possa contemplar 

os moradores com o serviço. Disse que não se pode reclamar das chuvas, mas há situações que 

para resolver basta um pouco de esforço. Destacou está na pauta da sessão Projeto de Lei, 

parabenizando a população presente por acompanhar o trabalho desta Casa, mencionando que 

muitas vezes houve em redes sociais e precisa da participação da população, para que não julgue 

os vereadores antes do acontecimento. Destacou haver sido votado recentemente o PL nº 

267/2019 que autoriza a contratação de parceria público privada de serviço de iluminação publica, 

ressaltando a necessidade, e o público pequeno mediante a votação do mesmo, e hoje será 

votado o PL nº 269 que institui a COSIP e é preciso que a população acompanhe para que depois 

não fique a má impressão. Parabenizou a população presente, convidando a participar mais vezes, 

acompanhando os trabalhos nesta Casa. Desejou a todos uma excelente semana, e agradeceu a 

oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou 

vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho. Agradeceu ainda 

a todas as pessoas presentes, ressaltando a importância de a população acompanhar os trabalhos 

desta Casa. Registrou visita à vicinal Duzentos e quarenta norte, quando estava sendo atendido 

requerimento seu, de construção de ponte (do Zinho), agradecendo o executivo pelo atendimento 

que beneficiará os moradores e alunos do transporte escolar. Visitou ainda a Vicinal da Sessenta, 

participando no sábado de torneio beneficente em favor da pequena Bia. Mencionou ter estado 

acompanhando trabalho de máquinas no Mercado Municipal, onde outros vereadores também 

estiveram e a recuperação de ruas na cidade onde não era possível trafegar, como ruas que dão 

acesso do bairro Centro ao bairro Alto Pará, esperando que o governo continue trabalhando, 

fazendo essas ações, executando trabalhos na zona rural e na cidade, lembrando haver referido 

anteriormente a respeito de ruas dos Bairros Boa Esperança e Sol Nascente. Referiu que há poucos 

dias discutiu-se o PL 267/2019 que autoriza o Poder Executivo a contratar empresa para prestação 

de serviço de iluminação pública, considerando que o serviço no município é de péssima qualidade 



50 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 6ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

e em miniaudiência se discutiu a matéria e foi garantido que o valor da taxa de iluminação pública 

não seria alterado, considerando já haver lei que regulamenta a cobrança, no entanto o Executivo 

enviou novo projeto a esta Casa propondo a alteração de valores de tarifa (COSIP). Espera que seja 

cumprido o que foi dito, tendo sido autorizado a realização de parceria, mas não concordando em 

aumentar valores. Desejou um excelente dia e semana a todos, e agradeceu a oportunidade. 

Concedida a palavra ao Vereador Evaldo Lima Machado. Este a dispensou. Após foi a tribuna o 

Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente falando ao público presente. 

Compartilhou da fala da vereadora Edna Silva e Vereador Werles Santos a respeito do PL nº 

269/2019 (COSIP) que será discutido na sequencia, pedindo a população que permaneça para 

ouvir o que todos vereadores tem a dizer a respeito, mencionando que alguns irão usar a tribuna e 

outros irão espera o momento da discussão para se manifestar a respeito, como é o seu caso. 

Parabenizou a equipe de infraestrutura pelo trabalho que está sendo realizado nos finais de 

semana, agradecendo o Secretário Gilson, o Senhor Roberto e toda equipe pelo trabalho realizado 

nos arredores da feira municipal, a qual deverá ser inaugurada no último final de semana deste 

mês de abril, e ruas no Bairro Alto Pará. Falou que há outras ruas que estão dificultando a 

trafegabilidade como no bairro Boa Esperança, onde visitou e a situação começou a afetar a saúde 

dos moradores, tendo em vista que o poço de lama que se formou na rua cresceu tanto e 

começou a entrar nos poços dos terrenos aos arredores, tendo entrado em contato com a 

secretaria de Infraestrutura e mostrado a situação ao secretário municipal, solicitando que 

tomasse providencias. Falou que enquanto não prejudica a saúde dos moradores pode até tolerar, 

mas a partir do momento que prejudica a saúde é preciso solicitar providências, esperando que da 

mesma forma que foi feita uma operação excelente no Bairro Alto Pará que seja feito no bairro 

Boa Esperança também, havendo muitas ruas necessitando de atendimento urgente para que no 

verão máquinas estejam disponíveis para atendimento das estradas vicinais, dizendo que se não 

agilizar as ruas da cidade ficarão mais uma vez sem atendimento, parabenizando a secretaria por 

estar trabalhando de segunda a domingo. Ressaltou ter conhecimento que tem máquinas na 

vicinal cinquenta e nove e nesta semana entrará nas vicinais Cinquenta e sete, cinquenta e oito e 

cinquenta e nove (no Rio das Pedras), parabenizando a secretaria que está se desdobrando para 

que esses trabalhos aconteçam. Parabenizou a vicinal da Sessenta pelo trabalho realizado para 

viabilizar o tráfego dos veículos pequenos que foram para o torneio beneficente em prol da 

garotinha Bia que nasceu com problema na bacia, de modo que se não fizer cirurgia não 

conseguirá andar, parabenizando toda a organização em nome do Paulo e ao amigo Moura que 

cedeu todo o espaço para a realização do evento. Parabenizou toda equipe do DEMOCRATAS, 

alguns presentes, informando ter sido realizada uma miniconvenção no ultimo dia vinte e oito de 

março, exigida pela cúpula do partido, na pessoa do Deputado Federal Hélio Leite, sendo os 

eleitos: Presidente: Neilson, vice-presidente: José Sandeney, Tesoureira: Edna, Secretário: José 

Filho e outros membros: Marcione, Moisés, Vilma (esposa do Sr. Domingos), João Maria e 

professor Toninho, parabenizando todos os filiados, dizendo que o Democratas está vivo no 

município e no próximo ano lançará candidato à eleição majoritária, realizando reuniões, 

viabilizando lideranças fortes para que possa fortalecer cada vez mais o partido no município, 

mencionando haver dois vereadores e um ex-prefeito pronto para a batalha e no próximo ano 

estarão unidos, porque é um partido forte, grande e deve ser respeitado, assim como os 

vereadores que o representa. Parabenizou a sua sobrinha, Marissandra, por estar assumindo a 
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Secretaria de Esporte, com aceitação em todo o município. Disse ser desportista que representou 

muito bem o município nos jogos abertos e em eventos intermunicipais, e sendo a Chefe do Poder 

Executivo Municipal uma mulher, é justo que outra mulher assuma a secretaria de Esportes, 

esperando contar com o apoio de todos vereadores e colocando a secretaria a disposição para 

todos os setores que representam. Referiu sobre projeto que entrou nesta Casa, sendo de 

importância para todos os desportistas do município, enfatizando ser um dos poucos municípios 

que não tem um estádio de futebol e com brigas e lutas da Prefeita Raquel conseguiu aprovar 

projeto no valor de quatrocentos mil reais, através do Deputado Priante, juntamente com o 

Ministério dos Esportes, o que será disponibilizado através da Caixa. Disse está referindo para que 

a população, assim como se atentou para o PL da COSIP possa se atentar para o PL referido e 

outros projetos, mencionando que a Prefeitura Municipal apresentou projeto para abertura de 

credito no valor de quatrocentos e vinte mil reais para que seja finalizado o estádio de futebol, 

dizendo que esse valor não é suficiente para realização de obra com alambrado, sistema de 

drenagem, mureta, traves e grama, pois como haverá fiscalização do Ministério de Esportes faz-se 

necessário construir o sistema de drenagem que custa em média duzentos e cinquenta mil reais e 

a Prefeita solicitou abertura de crédito para complementar, cabendo aos vereadores fiscalizar. 

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

Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, falando da satisfação 

pela presença da população assistindo a sessão.  Compartilhou da fala da Vereadora Edna e 

Vereadores Werles e José Sandeney a respeito do PL que trata sobre a COSIP. Lembrou 

miniaudiência ocorrida anteriormente quando foi discutido sobre parceria do serviço de 

iluminação pública, sendo colocado que não oneraria alterações nos valores da taxa, adentrando 

esse projeto e cabe aos vereadores analisar e votar. Referiu sobre a situação das ruas do Bairro 

Alto Pará, a respeito do que vinha cobrando, assim como outros vereadores, e neste final de 

semana foram recuperadas as Avenidas da Sessenta e Boa Esperança e a Rua Raimundo Cruz, 

parabenizando toda a equipe da Secretaria de infraestrutura que trabalhou no domingo para 

resolver a situação. Informou que no sábado e domingo, na vicinal cinquenta e nove, no ramal do 

Sr. Noel, onde há mais de sessenta dias água da chuva levou parte da ponte que dá acesso ao 

local, foi providenciado esteira para resolver a situação, acreditando que neste inverno não haverá 

mais problema naquela localidade, porque está previsto a construção de uma ponte no local. 

Informou que há máquinas na vicinal cinquenta e sete, onde não está sendo feito um  serviço de 

qualidade, mas para melhorar a trafegabilidade dos moradores daquela vicinal que estava em 

estado crítico, onde havia trechos que nem caminhonete traçada passava e outros cortados, 

acreditando que em mais dois dias se conclui o serviço, que no período do verão deva ser 

realizado com mais qualidade. Disse que máquinas saindo dessa vicinal irá atender as vicinais 

cinquenta e sete e cinquenta e oito solteira e cinquenta e oito casada que também encontram-se 

em estado critico. Falou que nos dias de sol as máquinas estão trabalhando, deixando-os 

animados, pois está tendo boa vontade e muito serviço está sendo feito, parabenizando a Prefeita 

e toda sua equipe. Informou que há mais de quarenta dias fios de energia elétrica caíram no meio 

da estrada e muito já foi ligado para a CELPA e a situação ainda não foi solucionada, obrigando 

pessoas e veículos passarem sobre os mesmos. Falou que se até quarta-feira a situação não for 

resolvida devem ir pessoalmente a empresa, em Altamira, verificar o que está impedindo que se 

resolva a situação, pois está colocando em risco as pessoas que se obrigam a passar sobre os fios. 

Informou ainda que saiu o edital para eleição para o Conselho Tutelar que acontecerá no mês de 
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outubro. Informou mais que a Secretaria de Agricultura está programando o I Simpósio da 

Cacauicultura, sendo importante a participação dos agricultores do município, evento que contará 

com a participação da Cargil, CEPLAC e Banco da Amazônia, parabenizando o Secretário Júnior por 

está empenhado nesse evento. Agradeceu todas as pessoas presentes, e agradeceu. Adiante foi a 

tribuna a Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. 

Desculpou-se por não ter estado presente na sessão passada, quando estava no hospital com o 

filho doente. Destacou situação presenciada na segunda-feira, 25/03, em visita a biblioteca 

municipal, tendo ficado envergonhada de ser uma educadora, professora e ver livros e 

documentos jogados naquele local, documentos de pessoas, inclusive o seu, fichas, folhas de 

pagamento assinadas, contra cheques, foto e pasta de documentos jogados. Disse que por várias 

vezes falou, criticou e pediu ajuda, juntamente com os colegas do sindicato da educação para que 

pudessem buscar alternativas de informações de pessoal para que possa aposentar, encontrando 

as informações naquele local, dizendo que isso é uma falta de responsabilidade e precisam cobrar 

a respeito. Falou que no momento estava com o Sidney (SINTEPP), foi a Delegacia porque 

pretendia fazer um BO, porque caso como esse não pode deixar passar e branco, não encontrando 

a pessoa responsável no momento, oficializando o Poder Executivo e Secretaria Municipal de 

Educação, pois são documentos que estão jogados no local, em uma biblioteca que não tem 

condições nenhuma, onde tem morcegos e bosta de bichos, insetos e tudo que se possa imaginar, 

dizendo não ser à toa que a nossa educação vai mal, que as coisas no município andam mal, 

principalmente na educação, mas já oficializou e deve acompanhar para ver se está tendo 

mudanças, mas certo é que muitos documentos que já foi falado na tribuna dessa Casa, que os ex-

gestores ao saírem queimaram, não foram queimados, estão nesse local, o que considera grande 

irresponsabilidade, repudiando essa atitude. Referiu sobre o projeto de Lei 269/2019 que será 

votado, ressaltando que as pessoas têm questionado a respeito, esclarecendo. Informou que tudo 

se iniciou com o projeto de terceirização, que terceirizava tudo no município e esta Casa disse não 

ao projeto por entender que quando se coloca um prefeito à frente da Prefeitura deve ter 

trabalho com a administração pública, pois se não quisesse se expor não se colocasse a disposição 

da comunidade para votar, para se eleger e de administrar, não se aceitando discurso de que 

depois de eleito vou terceirizar iluminação, o serviço, a mão-de-obra, sendo exatamente o que o 

projeto propôs, mas disseram não a ele, pois era um projeto danoso a comunidade placaense. 

Informou que posteriormente, após muita discussão, considerando as cobranças da população 

tendo em vista a cidade está no escuro, fazendo vergonha, tanto no que se diz respeito a sujeita, a 

pavimentação das ruas, assim como a iluminação pública e é preciso assumir essa 

responsabilidade, porque as pessoas cobram dos vereadores nas redes sociais, crucificam, dizendo 

gostar de ser cobrada, mas “o que eu não gosto é de ser tratada de palhaça, igual esse  

Executivo está fazendo conosco”, situação que não dá para aceitar, Executivo que subestima o 

conhecimento, encaminha um projeto de lei, quando já existe lei que regulamenta a matéria, 

dizendo que o consumidor irá pagar duas vezes se o projeto for aprovado, situação que não dá 

para aceitar. Falou que o município de Placas passa por insegurança, não porque falta segurança, 

mas porque a iluminação, segundo pesquisas, são mais de cinquenta por cento de segurança e nós 

não temos, razão pela qual  a maioria dos vereadores desta Casa autorizou o Poder Executivo a 

contratar parceria para fazer o serviço de iluminação pública para que se torne uma cidade 

iluminada, sentindo que a  comunidade achou bom pelo fato desta Casa ter autorizado a 

realização de parceria. Posteriormente o Poder Executivo encaminhou projeto que institui 
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contribuição para custeio de iluminação pública, dizendo ser para acabar com o bolso do 

consumidor e quebrar a Câmara de Vereadores, ressaltando ser dona de seu voto e não querer 

influenciar, porém disse que não é vereadora para negociar voto, secretarias ou cargos, mas é 

vereadora para votar sim, se o projeto for do interesse do povo, e não se o projeto for apenas do 

interesse do governo. Falou que não dá para aceitar o que o Executivo está fazendo com essa 

Casa, ou subestimando o conhecimento ou brincando com os vereadores. Questionou a respeito 

do recurso da iluminação pública que entra todos os meses, porque a cidade está um caos e o 

recurso não está sendo administrado, o recurso arrecadado não está sendo gasto com iluminação 

pública, sendo preciso discutir e a sociedade cobrar, observar e saber de que lado cada um está. 

Agradeceu a população presente, mencionando ter feito uma chamada rápida no rádio, 

agradecendo o Edson pela oportunidade, dizendo ser o momento de dizer não ao que o Executivo 

muitas vezes quer, e não devem aceitar, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcione 

Rocha Ribeiro, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes, destacando a presença de 

integrantes da nova comissão do Democratas, conforme mencionado pelo Vereador José 

Sandeney e pronunciamento seu na sessão anterior, quando disse que o partido não está morto e 

que também lançará pré-candidato a eleição majoritária para 2020, assim como é direito aos 

demais partidos. Ressaltou a casa está cheia e a importância quando defende o que é direito e 

cobra. Falou que assim como os demais colegas esteve no final de semana acompanhando os 

trabalhos de tapa buracos feito na cidade, mencionando que em conversa com o Secretário de 

Infraestrutura falou que precisamos não só de tapa buracos, mas de recuperação de todas as ruas 

da cidade. Falou que o município tem quatro patrol, tendo condições de tirar uma equipe e 

colocar na cidade, porque quando for período de verão é preciso partir para a zona rural que está 

clamando por recuperação das estradas vicinais. Ressaltou sobre o PL nº 269/2019 que será 

votado nesta Casa, mencionado haver ainda o PL 270/2019 que trata sobre o REFIS, ressaltando 

que muitas pessoas, comerciantes tem questionado a respeito do valor do IPTU, devendo votar 

esse projeto que é tão importante quanto o da iluminação pública, pois mexe no bolso do cidadão 

placaense. Associou-se a fala dos colegas quando mencionaram a respeito de audiência pública 

realizada anteriormente que tratou sobre iluminação pública, buscando uma solução mais rápida 

para solucionar o problema no município, pois alega-se que o recurso arrecadado é insuficiente 

para garantir o serviço adequado, sendo proposto a parceria com empresa privada e esta Casa 

autorizou. Lembrou que no dia da audiência foi falado pela prefeita e vereadores que a taxa de 

iluminação pública não seria aumentada. Referiu sobre lei que regulamenta a cobrança de 

iluminação pública do ano de 2005, gestão do ex-prefeito Santo Pereira, a qual não foi revogada, 

não podendo simplesmente fazer outra e dizer que não há lei que regulamenta, devendo estar 

atentos quando mexe no bolso da população placaense, mencionando que atualmente todo 

consumidor paga taxa de iluminação pública e muitos não usufruem, não podendo votar lei 

aumentando esses valores, mas é preciso defender os interesses da comunidade de uma forma 

geral, mas uma medida como essa não sabe se beneficiaria o Executivo ou a empresa que será 

contratada, porque foi autorizada e é preciso que comece a acontecer porque isso foi pregado 

para o povo em audiência publica realizada no dia quatorze de fevereiro. Disse que o PL 269/2019 

é uma medida impopular, pois não beneficia a população. Falou que podem até querer subestimar 

a inteligência desta Casa ou talvez o poder de interpretação desses vereadores, mas “não estamos 

à toa e muito menos dormindo e saberemos muito bem como nos posicionar”. Lembrou haver 

cobrado na sessão passada sobre agilidade nos projetos que é de interesse do Executivo, 
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enquanto que o projeto que trata sobre cargos e salários dos servidores do município, a respeito 

do que irá falar em todas as sessões, medida que vai ao encontro dos servidores da secretaria de 

infraestrutura que estão trabalhando de domingo a domingo sem reclamar, sendo preciso 

trabalhar essa reforma para que possa garantir em lei um salário digno aos servidores do 

município, com exceção dos da educação, que possui lei própria. Referiu sobre o prédio da feira 

municipal que está concluído, aguardando a inauguração, porém falou que mais importante é 

saber de que forma será o funcionamento e as pessoas que irão ocupar aquele espaço, porque 

esta Casa não recebeu nenhuma lei regulamentando o funcionamento do espaço, o que precisa 

ser regulamentado, precisando oferecer um serviço de qualidade a todos os munícipes, porque é o 

sonho de todos nós, parabenizando a Prefeita Municipal pela conclusão da obra que passou por 

três ou quatro prefeitos. Disse que é preciso ser crítico, mas reconhecer os passos importantes 

que o município tem dado, dizendo que em muitas áreas tem andado muito bem, mas por conta 

disso não podem deixar de cobrar o que precisa acontecer e melhorar, ficar atento, porque se está 

bom pode melhorar, devendo ficar atento e cobrar no dia a dia. Falou que a feira municipal é um 

sonho, assim como a frente da cidade, tirando o chapéu por ter no município a primeira prefeita 

mulher e “botou todos os cabocos que por aí passaram no bolso”, mas precisa ser sábia, pois tem 

o que se corrigir no município, mas em algumas áreas está andando a passos largos, se 

desenvolvendo, e o que não for para desenvolvimento que esta Casa possa travar para que não 

venha prejudicar a comunidade placaense para que o município continue a crescer, e que seja 

uma gestão de crescimento, que possa em um futuro próximo oferecer uma melhor segurança 

através da iluminação pública, mas sem o aumento de taxa, que acredita não será necessário, e 

agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Referiu a respeito do projeto 269/2019 ao qual vereadores 

referiram como polêmico, vendo como uma falta de respeito do Executivo para com a população e 

esta Casa. Mencionou que na gestão do então Prefeito Leonir por várias vezes trouxe 

caminhonete carregada de materiais para manutenção da iluminação pública, tendo sobrado 

muito material para esta gestão. Lembrou que por várias vezes cobrou, assim como outros 

vereadores, a respeito da iluminação pública, ficando indignado quando há algum tempo trocaram 

algumas lâmpadas, inclusive na frente de sua residência e de outros vereadores, dizendo nunca ter 

solicitado, preferindo que não tivesse sido feito e locais onde citou que precisam de mais 

segurança, como próximo a banco, pois viu como forma de provocação, nunca tendo cobrado a 

colocação de lâmpadas na frente de sua casa, mas no geral, e em conversa com a Prefeita onde 

estiveram os vereadores Denilson e Raimundo cobrou a situação das ruas escuras e a gestora 

municipal disse que não tinha recurso suficiente para trocar as lâmpadas, situação que município 

nenhum tem condições de fazer, desafiando-a a ir a cidade vizinha de Rurópolis para ver como são 

as ruas a noite, filmar e fazer o mesmo em nossa cidade e postar nas redes sociais. Falou que com 

as muitas cobranças feitas, muita coisa já foi realizada, mas ainda falta muito a ser feito. A respeito 

do projeto de terceirização não acredita que a empresa que for contratada irá dar conta de trocar 

as lâmpadas, sendo mais uma mentira, ressaltando ter votado contra ao projeto, desculpando-se 

com os vereadores que foram favoráveis, talvez porque não fizeram os cálculos que disse ter feito, 

já que sempre foi pregado que valores não seriam alterados. Mencionou que toda empresa visa 

lucro, que nenhuma irá investir no município sem retorno e para prestar o serviço irá precisar de 

veiculo, eletricista, ajudante, casa para escritório e guarda de material, dois vigias, calculando por 

baixo despesas no valor de treze mil reais ao mês, enquanto que o dinheiro repassado ao 
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município gira em torno de doze mil reais, questionando como irá comprar materiais para manter 

o sistema. Referiu haver sugerido como emenda ao projeto de terceirização prazo para empresa 

realizar o serviço de substituição de lâmpadas e o vereador Marcione contestou e foi aplaudido 

por pessoas que estavam presentes a mando da Prefeita Municipal, pois traria segurança, não 

ficando nenhum prazo amarrado, podendo o contrato se estender por trinta, quarenta anos e 

ninguém poderá cobrar da empresa prazo para realização do serviço, alegando que constará do 

edital e contrato. Referindo ao projeto 269/2019 – COSIP falou que no município já há a CIP e 

como o atual projeto não extingue a lei anterior, duas taxas serão cobradas da população, caso o 

projeto seja aprovado, que inclui iluminação de quem já possui contrato com a CELPA e cobrança 

por medição de terreno, dizendo que já há o IPTU que cobra de acordo com o tamanho do 

terreno, o que também será feito para iluminação pública, caso o projeto seja aprovado. Disse ser 

desrespeito da gestão publica para com a população, acreditando que não deve ser aprovado, 

sugerindo que a senhora prefeita, antes de enviar projeto a esta Casa, reúna com os vereadores, 

exponha para ver se tem fundamento e não envie projeto como o 269/2019, que não respeita a 

população de Placas, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, 

quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, dizendo da satisfação de ver a população 

participando. Referiu sobre viaturas do IBAMA que estão no município, deixando a população 

assustada, dizendo que o comércio está sentindo, pois depende dos funcionários que trabalham 

nas serrarias e precisam dar um basta na situação, propondo que uma comissão de vereadores 

possa falar com o responsável pela equipe, pois está intimidando a população placaense e o 

comercio está sentindo, o povo de Placas está sendo prejudicado, pois quer fazer ação em Uruará 

e estão acampando em Placas para tentar pegar o pessoal de surpresa, mas tem que dar um basta, 

vê o que realmente querem em nosso município, se fizeram seu trabalho, que possam ir embora, 

ressaltando que esses funcionários do governo federal ganham diárias gordas para estar fora de 

domicilio, sendo dinheiro publico e a situação não pode continuar, precisando de uma resposta. 

Referiu ter acompanhado o trabalho de máquinas ao redor da Feira Municipal que será 

inaugurada em breve, não sabendo como irá funcionar, mas que é desejo de todos. Referiu ainda 

sobre o melhoramento de ruas de acesso ao Bairro Alto Pará, mas não devendo parar, mas 

recuperar as ruas de todos os bairros da cidade. Mencionou que há cobranças de taxas, 

mencionando não ser contra, mas de pagar e não ter o benefício. Referente a iluminação pública 

quando a vereadora Edna falou que a prefeita está subestimando os vereadores, disse não se 

tratar disso, mas fazendo o vereador exercer seu papel, de aprovar ou não a matéria proposta, 

dizendo que ela pode mandar quantos projetos queira, mas só será aprovado aqueles que 

beneficiem a população; e irão exercer o mandato, pois se fosse ao contrario não seria necessário 

ter o legislativo  e outros órgãos fiscalizadores, dizendo que não apoiarão tais fatos. Referiu sobre 

lei citada pelo vereador Marcione de 2005, dizendo ser esta alteração a lei de 2003, solicitando 

que seja recorrido, se necessário, ao Ministério Público para que se faça cumprir a isenção de zona 

rural, conforme a lei, pois vê muitos agricultores reclamando da cobrança. Lembrou ter sido 

aprovado autorização para o Executivo trabalhar processo de terceirização, através de processo 

licitatório, cujo contrato definirá prazo de inicio, meio e termino da obra, podendo ser reincidido 

caso não seja cumprido, ressaltando que ainda não há empresa definida; e que uma empresa do 

ramo expos sobre como seria a parceria em audiência pública, quando foi citado que não haveria 

alteração na taxa de iluminação, o que será mantido pelo Legislativo. Parabenizou a Secretaria de 

Agricultura pelo I simpósio de cacauicultura que acontecerá com a participação de vários órgãos. 
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Referiu sobre cobrança da Comunidade Sol Nascente para manutenção das ruas, lembrando que é 

rota do transporte escolar. Outra situação na comunidade é com relação a água, onde foi 

construído o poço, fazendo-se necessário instalar a caixa e redes de água para beneficiar a 

população. Informou está a disposição telefone da Policia com watsApp, sendo 981070717, 

devendo a população contribuir com o trabalho da polícia, o que tem feito mediante fatos na 

comunidade, o que deve ser feito pela população. Informou que o prazo para a Declaração de 

Imposto de renda Pessoa Física se encerra em trinta de abril. Ressaltou satisfação pela 

participação da população quando irão discutir projeto de lei que trata sobre a taxa de iluminação 

pública, e agradeceu. Em seguida o Senhor presidente Vereador Gilberto Matias Rodrigues 

passou a presidência ao vice-presidente para fazer uso da palavra na tribuna, quando 

cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Manifestou gratidão a Deus por 

mais uma semana de trabalho, com saúde e nesta Casa para desempenhar o papel que lhes foi 

designado. Mencionou ter passado o final de semana na região do Novo Paraíso, acompanhado 

pelo Henrique da HP, empresário Irlando, amigos Lió e Duda, visitando noventa por cento das 

comunidades da região, sendo muito bem recebidos. Referindo sobre o projeto da COSIP disse ter 

feito alguns cálculos para comparação, citando como exemplo a fatura de sua residência, na qual 

hoje é cobrado quinze reais de iluminação pública e se aprovada a lei passará para vinte dois reais, 

e do terreno localizado na frente da câmara, de acordo com a proposta pagaria quinze reais, pois 

mesmo não tendo casa, apenas o terreno, paga iluminação pública. Mencionou que de acordo 

com a lei anterior que trata sobre a cobrança da iluminação pública, aprovada pela Câmara, 

autorizou cobrar iluminação pública na zona rural, o que considera um absurdo, dizendo que 

questionando a respeito na CELPA ouviu que as pessoas da zona rural quando vem a cidade 

também usufruem da iluminação pública. Referente ao PL 271/2018 que trata de abertura de 

crédito manifestou preocupação porque junto com o projeto de lei não vem o projeto que será 

executado com esse recurso, preocupando-se porque recurso foi liberado através de emenda 

parlamentar no valor de duzentos e cinquenta mil reais para o sistema de abastecimento de água 

no Macanã, sendo cavado cento e quarenta metros de poço e colocado apenas quatorze metros 

de cano, ressaltando ser uma vila pequena e pelo que percebe o dinheiro não foi suficiente porque 

não foi colocado o restante dos canos, dizendo não saber como está agora, mas quando esteve na 

localidade a água parecia coloral, não sendo possível consumir. Disse que são vários projetos, 

como o Mercado Municipal que a prefeita encontrou com sessenta a setenta por cento pronto e 

saiu emenda de quatrocentos e cinquenta mil reais, sendo necessária complementação de mais 

cinquenta mil e o colégio reformado pelo ex-prefeito Leonir foi liberado três milhões e setecentos 

mil para nova reforma. Falou que sempre questionou a respeito de obras que estão a passos 

lentos. Lembrou que anteriormente os ex-prefeitos pagavam o décimo terceiro salário, 

principalmente para a saúde, mencionando que em 2018 entrou dois milhões de reais para custeio 

da saúde e o décimo terceiro dos servidores não foi pago, situação que o Secretário não soube 

explicar aos vereadores em reunião. Mencionou que, conforme informações, metade das obras 

que estão sendo realizadas na cidade é envolvida com a engenheira que fez o projeto, 

questionando se não tem “falcatrua, lavagem de dinheiro ou coisa parecida”, o que cabe a uma 

CPI investigar o tamanho do buraco atrás dessa situação. Mencionou haver falado na segunda-

feira e houve retaliação, mas não tem medo, pois não depende de governo para viver, a respeito 

de máquinas que se gastou mais de um milhão de reais em conserto, disse que se não for tomado 

providencias, esse projeto da COSIP é fichinha, reprová-lo não estarão fazendo mais que a 



57 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 6ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

obrigação, assim como saber o que está acontecendo no município. Falou que todas essas obras 

veio recurso de fora, veio cem mil litros de diesel para fazer as vicinais Bacabal e Macanã e foi 

feito um pedaço de cada uma, não sendo concluídas, mas é papel do vereador saber para onde foi 

esse óleo, o que está sendo feito, o que está por traz dessas situações. Disse não ter medo, 

mencionando que mesmo sendo amigo ou parceiro sempre falou daquilo que fez de errado, pois 

não é porque apoiou o governo que irá virar as costas para a população. Falou que hoje é 

presidente do MDB de Placas, partido que colocou quase todas as obras nessa cidade e não lutará 

por secretaria, pois se quisesse não estaria se manifestando dessa forma, pois além da secretaria 

oferece algo em troca. Mencionou que fala-se que não tem dinheiro, mas a Prefeita tem treze ou 

quatorze assessores no município, gente que foi demitida no passado, hoje recebendo mais de 

cinco mil reais, sugerindo que procure o que foi feito com recurso próprio no município que irão 

achar pouquíssimas coisas. Disse que a Prefeita teve sorte porque pegou o presidente do país 

liberando dinheiro para Deputados e o município foi beneficiado com isso, sugerindo que procure 

sobre o mandato dos ex-prefeitos Lenir e Santo que trabalharam somente com recursos próprios e 

conseguiram recuperar algumas estradas e alguns colégios foram feitos e andou todo o município 

encontrando a única obra que está sendo feita com recurso próprio, tendo ficado a metade do 

material do governo passado, o Colégio do Santa Rita que está sendo concluído. Fala-se que a 

Prefeita irá para o MDB para calá-lo, dizendo que só precisa de partido para filiar-se, mas se sair 

do MDB o que manda é sua pessoa, seu caráter e o que faz, não é partido que irá prende-lo, 

dizendo que a sua decisão mais difícil foi sair do PT e ir para o PMDB. Disse que o mandato é seu, 

que Partido, Prefeita ou marido de Prefeita não deu um centavo para bancar campanha, bancando 

tudo para não ficar devendo nada para ninguém. Disse que seu mandato é restrito a população 

que acreditou e os eleitores que o elegeram, não a partido, pois pode sair deste e filiar-se em 

outro. Manifestou ser contra ao projeto da COSIP, assim como o de abertura de crédito para 

campo de futebol, caso não apresente o projeto do que será feito com esse recurso. A respeito do 

Mercado disse que veio para esta Casa a proposta de Lei para regulamentar o funcionamento, 

sendo o valor mínimo de trezentos reais e o máximo de mil reais, mencionando que os municípios 

vizinhos têm valores baixos, não chegando a cinquenta reais, sendo a favor que dê o espaço para 

quem realmente quer trabalhar e precisa. Agradeceu as pessoas presentes, esperando que 

sempre voltem a esta Casa, e agradeceu. Retornando a presidência passou a Ordem do dia, 

passando a apreciação o Projeto de Lei nº 269/2019, que “Institui a contribuição para custeio do 

Serviço de Iluminação Pública – COSIP”. O Vereador Denilson Rodrigues Amorim, relator da 

Comissão de Constituição e justiça, apresentou parecer desfavorável à aprovação do Projeto de 

Lei nº 269/2019, por violação direta da norma estabelecida no Art. 150, III, b e IV de Constituição 

Federal. Colocado em discussão o parecer. O Vereador Denilson ressaltou a necessidade e 

importância de o vereador exercitar-se, amparado à uma assessoria jurídica e proteger o direito 

do cidadão placaense. O Vereador Raimundo parabenizou a comissão pela elaboração do parecer 

e consideração de lei anterior que trata da matéria. Colocado em votação o parecer. Aprovado por 

unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 269/2019. O Vereador Denilson 

lamentou por pessoas do jurídico que não conhecem nosso município e os problemas da 

comunidade, elaborando projetos com a emoção e não com a razão, porém disse que o mandato 

de cada vereador foi outorgado pela população a quem defende. Falou que legislam para todos. 

Manifestou contra ao projeto. Pediu a população que sempre participe das sessões. O Vereador 

Werles falou da importância quando discutem algo e a população participa. Lembrou audiência 



58 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 6ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

onde foi discutida a situação da iluminação publica que é necessidade de todos e que não funciona 

no município; a Câmara aprovou o projeto que autoriza a parceria publico privada para a 

iluminação pública com o discurso de vereadores, Poder Executivo e representante de empresa, 

de que não haveria alterações de valores para o consumidor e posteriormente a prefeita remeteu 

o PL 269/2019 contrariando o que havia sido discutido. A Vereadora Edna Silva mencionou a 

respeito de situação que poderá acontecer em virtude da não aprovação desse projeto, de colocar 

a responsabilidade de não se cuidar da iluminação pública, convidando a população a 

acompanhar, procurar esta Casa e os vereadores para saber o resultado, porque os valores 

recolhidos pela cobrança da iluminação publica está entrando nos cofres do município e é preciso 

cuidar da iluminação, independente de projeto ser aprovado ou não. É desfavorável ao projeto por 

entender que vai mexer diretamente com o bolso das pessoas do município. A Vereadora 

Raimunda lembrou audiência pública realizada quando foi tratado sobre a iluminação pública. 

Disse que entendendo a necessidade esta Casa aprovou projeto de terceirização em que ficou 

bem claro que não seria onerado gastos ao consumidor e precisava que se tomasse providencias 

com relação a iluminação pública no município. Disse que o referido projeto seria testar o 

conhecimento, a qualidade e o trabalho dos vereadores, pois contradiz o que foi pregado 

anteriormente em audiência pública de não onerar custos, manifestando-se contrária. Quanto a 

Lei da terceirização aprovada cabe aos vereadores acompanhar. O Vereador Nelson referiu sobre 

a lei de terceirização proposta, que terceirizava todos os serviços no município e foi reprovada por 

esta Casa e a população culpou os vereadores por não está sendo trocado lâmpadas na cidade, 

pois quando procurava a administração mandavam que procurasse os vereadores. Esclareceu que 

o dinheiro da arrecadação nunca deixou de entrar nos cofres do município para fazer manutenção 

e nunca pegou um centavo para que alguém tivesse que cobrar dos vereadores. Falou que cabe 

aos vereadores fiscalizar se lâmpadas serão trocadas daqui para frente, cabendo uma CPI caso isso 

não aconteça para que não venha respaldo negativo para os vereadores. Falou que se o serviço 

não acontecer que seja fiscalizado e punido o responsável. O Vereador José Sandeney informou 

que de janeiro de 2018 a março de 2019 entrou para o fundo municipal de iluminação pública, 

cerca de cento e sessenta e oito mil reais, valores informados pela CELPA, sendo em média treze 

mil reais mensais. Enfatizou que o PL 267/2019 autorizou a terceirização da iluminação pública, 

não se sentindo enganado, votando consciente. Hoje está sendo discutido o PL 269, destacando 

que a LOM não permite duplicidade de lei e o município já possui lei que trata sobre a matéria. 

Lembrou audiência ocorrida no dia quatorze de fevereiro quando a empresa e vereadores 

garantiram que não seriam oneradas mais despesas com a terceirização da iluminação pública, 

apresentando valores constantes da proposta para que a população possa se embasar. Falou que 

o projeto foi reprovado pela comissão, porém disse que caberia emendas pelos vereadores, 

enfatizando ser totalmente contrário ao projeto, comparando o valor pago de iluminação publica 

atualmente e posterior, caso o projeto seja aprovado, que terá um acréscimo de onze reais em sua 

conta de energia, lembrando que garantiram que não haveria aumento. Concordou quando se fala 

que uma empresa não tem condições de trabalhar com esse recurso e podendo se todos os 

consumidores pagarem as suas contas em dia, pois aumentaria de treze mil para cerca de vinte e 

sete mil mensais, mencionando que praticamente a metade da população não paga suas faturas 

em dia. Disse que é responsabilidade da gestão publica a iluminação pública, os vereadores podem 

apenas contribuir, desde que projetos sejam favoráveis a população. O Senhor Presidente referiu 

sobre o projeto que autorizava a terceirização de serviços no município, o qual, mediante votação, 
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empatou e desempatou votando contra, mencionando que saindo desta Casa, ao chegar a área 

comercial já havia sido espalhado que os vereadores e presidente da Câmara não queriam que a 

cidade fosse iluminada, dizendo ser o contrário, que sempre torceu para que as coisas 

melhorassem, manifestando preocupação, pois pelo que percebe nenhum vereador é favorável, e 

a empresa vai dizer que não poderá trabalhar com doze mil e via embora e a culpa recairá sobre 

os vereadores. Mencionou ter calculado as despesas para iluminar a cidade e Vilas, sendo que o 

investimento deverá ser de onze milhões de reais, valor que a empresa não conseguirá arrecadar 

em vinte cinco ou trinta anos de concessão, lembrando que o representante de empresa falou que 

o valor arrecadado aumentará se para a empresa, podendo chegar a vinte mil reais, esperando 

que consiga. Falou que doze mil reais ao mês dá para comprar muitas lâmpadas e se não consegue 

é porque não está investindo no que deve ser aplicado. Ratificou as razões pelas quais irá votar 

contrários ao projeto, pois irá gerar mais despesas ao consumidor. O Vereador Werles mencionou 

que no ano de 2018 quando esteve na Celpa, juntamente com outros vereadores foi exposto os 

valores repassados ao município de iluminação pública, quando informaram que o município 

poderia aumentar a arrecadação, tendo sido falado sobre os “gatos” existentes e sobre incentivar 

a população a pagar suas faturas em dia. Audiência foi realizada a respeito. Mencionou que 

quando o projeto de terceirização foi reprovado foi responsabilizado pelo fato de não haver 

iluminação publica na casa do cidadão, porque votou contrário. Acredita que se a empresa não 

vier ao município a responsabilidade recairá sobre a câmara, ressaltando a importância da casa 

cheia, para que saibam as razões de o projeto ser reprovado. O Vereador Denilson enfatizou ter 

sido favorável ao projeto que autorizou a parceria para iluminação pública, por acreditar que 

qualquer coisa é melhor do que a atual situação, concordando pagar, desde que tenha o serviço. 

Mencionou que atualmente o município arrecada cerca de doze mil, porém a empresa deverá 

colocar iluminação de LED, tendo economia de oitenta a noventa por cento com gastos de energia, 

esclarecendo que a taxa que entra de iluminação pública não é treze mil, mas de trinta a quarenta 

mil reais, a CELPA cobra por todos os pontos de iluminação pública e repassa o restante, com a 

economia a empresa que terceirizar irá triplicar o valor arrecadado, razão pela qual foi favorável, 

com melhor arrecadação a empresa poderá investir e o consumidor ficará satisfeito, porque estará 

pagando, mas terá um serviço de qualidade. Após o Senhor Presidente colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 269/2019. Todos os vereadores votaram contra, justificando. O Vereador 

Marcione lembrou audiência realizada, quando o representante da empresa tinha tabela de 

arrecadação de Placas e dos municípios vizinhos, dizendo ter como aumentar essa arrecadação 

sem precisar mexer no bolso dos usuários, pois com a instalação das lâmpadas de LED aumentará 

a arrecadação, chegando até vinte e cinco mil reais ao mês, tendo condições de trabalhar e 

oferecer um serviço de qualidade. Disse que foram questionados a respeito da existência de lei de 

iluminação pública, pegando cópia e apresentando a população. Falou que se a empresa viu que 

não tinha condições de tocar o serviço com a arrecadação existente deveria ter sido tratado 

naquele momento em que a comunidade estava presente, porque se manifestaria, mas não foi 

colocado, tendo sido vendido uma ilusão, de que seria colocada iluminação de qualidade sem 

mexer no bolso do contribuinte, tendo a população aplaudido e cobrado que esta casa fosse 

favorável ao projeto, o qual aprovou por entender ser o melhor para a comunidade placaense, 

desde que não mexa no bolso dos usuários da iluminação pública, acreditando que colocando 

lâmpadas de LED irá reduzir os gastos, porque hoje, algumas lâmpadas permanecem ligadas 

durante o dia, consumindo e o município paga por isso e as de LED serão programadas para ligar e 
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desligar no horário adequado. Disse que segundo o representante de empresa a luminária custa 

para eles trezentos e cinquenta reais, razão pela qual tem condições de fornecer o serviço ao 

município mesmo com a pouca arrecadação, porque é fábrica, não empresa terceirizada, razões 

pelas quais é contrário ao projeto. O Vereador Raimundo fez das palavras do Vereador Marcione 

as suas. Lembrou que na audiência questionou se o valor atualmente pago seria alterado, sendo 

informado que não, que seria mantido, razão pela qual é contrário ao projeto e também pela 

ilegalidade, considerando que há lei tratando sobre a matéria. O Vereador Werles lembrou que 

em audiência foi falado que iluminação pública pior que a nossa não existe, devendo tentar com 

empresa que oferecendo um bom trabalho e que não aumentaria os valores para o consumidor, 

sendo contra ao projeto porque contradiz o que foi falado na audiência, e além de aumentar a 

taxa, institui cobrança em cima dos terrenos vazios. O Vereador Nelson lembrou ter sido contrario 

ao projeto de terceirização da iluminação pública por entender que o valor arrecadado não seria 

suficiente para garantir o serviço, enquanto que a Prefeitura tem condições de manter o serviço, 

pois irá economizar com eletricista, casa para guardar os materiais e vigias, podendo investir, 

estando faltando gerenciar o recurso arrecadado. O Vereador Evaldo disse ter votado contra 

porque a população não aguenta mais aumento de despesas. A Vereadora Edna falou ter votado 

contra por ser o projeto socialmente, politicamente e juridicamente inviável, porque os pareceres 

do jurídico e da comissão já trás esse resultado. Disse que quem ganhou o município tem que 

gestar nas politicas públicas, sendo necessário sair da zona de conforto e fazer valer os direitos das 

políticas públicas e da população, precisando gerenciar o recurso arrecadado e fazer com que a 

população tenha segurança. O Vereador Sandeney votou contra porque já existe lei que 

regulamenta e porque na audiência realizada no dia quatorze de fevereiro garantiram a população 

que não haveria aumento na tarifa para o contribuinte. A Vereadora Raimunda disse ser contra 

pela inconstitucionalidade do projeto tendo em vista já haver lei que trata da matéria e por não 

contemplar os anseios da população que não era esse o objetivo da terceirização, pois espera-se 

que melhore a qualidade, não que venha onerar mais gastos ao consumidor. O Vereador Vilmar 

lembrou haver questionado na audiência e informado que o repasse seria feito da prefeitura para 

a empresa e vendo o orçamento pensou que vai sair dos cofres da prefeitura, havendo como a 

gestora repor esse recurso. Mencionou que em 2018 não viu lâmpadas trocadas e as que ficam 

acesas durante o dia gera multa para o município, caindo o valor do repasse em dez, vinte ou 

trinta por cento. Disse que o consumidor não deve pagar por aquilo que não deve, razão pela qual 

votou contrário. Mencionou que esteve em Rurópolis onde está toda iluminada, enquanto que 

chegando a Placas nem parece cidade. O Vereador Marcione disse ser fácil dizer que treze mil 

reais dá para resolver o problema de iluminação publica no município, ressaltando ter sido Chefe 

de Gabinete do governo Leonir, sendo claro que esse valor não dá para resolver problema de 

iluminação pública em município nenhum, mesmo tendo funcionários, eletricistas e o dinheiro 

para pagar sai dos cofres do município, o qual, se não fizer investimento próprio, nunca terão o 

problema da iluminação pública resolvido somente com a arrecadação, informando que uma 

luminária das mais simples custa entre duzentos e oitenta a trezentos reais para o município, de 

modo que com treze mil reais compra-se quarenta luminárias ao mês, se investido só em 

luminárias e por ano quatrocentas e poucas, de modo que se o prefeito passar toda a sua gestão 

comprando somente luminárias  colocará mil e seiscentas, questionando pela manutenção das 

que colocou no primeiro ano e a reposição daquelas que foram queimadas será feita com que 

recurso, de modo que se o município não investir do FPM nunca resolverá o problema, pois a 
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arrecadação não é suficiente, pois há mais de três mil pontos. O Vereador Nelson concordou que o 

dinheiro não seja suficiente, mas seu questionamento é porque por um bom longo tempo não se 

trocou nenhuma lâmpada no município. O Senhor presidente declarou reprovado o Projeto de Lei 

nº 269/2019 à unanimidade. Após o Senhor presidente determinou encaminhamento para a CCJ 

os seguintes requerimentos: Requerimento nº 006/2019, de proposição do Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva que requer a Prefeita Municipal providencias para que os valores repassados a 

municipalidade decorrente da arrecadação relativa à nota fiscal do produtor rural emitida no 

município de placas, seja destinada para a Secretaria de infraestrutura e Secretaria de Agricultura, 

sendo 50% para cada uma das secretarias mencionadas; Requerimento nº 007/2019, de 

proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura no sentido de que tomem providências para a recuperação da Vicinal 

do Elmo, neste município de Placas-Pa; Requerimento nº 008/2019, de proposição do Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim que requer ao Secretário Municipal de Saúde providencias necessárias 

para um dia de atendimento no Hospital Municipal de Placas aos moradores da zona 

rural(interior); e Requerimento nº 009/2019, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Educação providencias para 

o término da Escola MEC/SEDUC KM 172-B na Comunidade Bom Sucesso, neste município. 

Determinou ainda que o Requerimento nº 005/2019, de proposição da Vereadora Edna Silva 

Santos que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias 

para a recuperação da Vicinal do Alagado – 1º ramal que dá acesso aos moradores num trecho de 

10 km, entrada pela vicinal da Sessenta, neste município de Placas fique para ser apreciado na 

próxima sessão, juntamente com os demais. Agradeceu a Comissão de Constituição e Justiça e 

assessor jurídico pelos pareceres. Colocou em votação a ata da quinta Sessão Ordinária. Aprovada 

por unanimidade. Após, 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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