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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos treze dias do mês de maio 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 apreciar Projeto de Lei e 

Requerimentos e tratar 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 Vilmar Ferreira da Silva-PSC - Primeiro Secretário 

em exercício. Presente as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues e 

Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Raimundo Ribeiro da 

Silva-PSDB e Nelson Fetisch-SD. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, 

cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Apresentou a pauta. Realizou inscrição para uso 

da tribuna, concedendo a palavra ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro. Este, cumprimentou a 

Mesa Diretora, Vereadores, ex-vereadores, amigos e demais pessoas presentes. Agradeceu a Deus 

pelo final de semana passado, de muitas programações, onde todas as comunidades estiveram 

comemorando o Dia das mães, não sendo possível acompanhar todas, pois fazem nos mesmos 

dias e devido a distância, mas esteve em algumas, nas localidades onde tem representatividade 

maior como Poeirinha, Lama, Goianos, Comunidade Aparecida, Vila Macanã, Bom Sucesso e na 

cidade, na Escola Almirzinho, não sendo possível participar da programação feita pela Gestora 

municipal, a quem agradeceu pelo carinho que tem tido com o município, mencionando que em 

todas comunidade se comemorou essa data, dizendo da importância de nesse momento ser 

lembrada pelos filhos e autoridades do município. Agradeceu a Prefeita Municipal pela parceria 

com sua pessoa em todas as localidades onde representa, assim como também com seu 

secretariado. Referiu sobre o Ensino Médio que está enfrentando problemática no município com 

a ausência de professores, situação passada na época do governo Simão Jatene e enfrentando 

agora com o Helder Barbalho, a respeito do que é cobrado todos os dias. Pediu que o Secretário 

de Educação, a Prefeita e vereadores possam intervir junto a Secretaria de Estado de Educação 

para que possa rever a situação, contratando profissionais ou chamar os que prestaram concurso 

público, porque a situação que se encontra hoje é inaceitável, pois os filhos dos munícipes estão 

sendo prejudicados e é preciso fazer algo nesse sentido. Registrou repudio a atitude do governo 

do Estado que no período de campanha pregou que estaria olhando pela educação, que a 

valorização seria outra, que a contratação seria imediata, o que não está acontecendo e os 

adolescentes estão sendo prejudicados. Referiu sobre a necessidade de chamar o Secretário de 

Infraestrutura para reunir para que possam pedir para que faça programação para patrolamento e 

limpeza das ruas, por onde está vergonhoso andar, precisando de medida urgente, porque não 

encontra uma única rua que esteja cem por cento boa, enfatizando que esse serviço deveria ter 

sido feito no período do inverno, quando as máquinas pouco trabalham nas vicinais. Referindo 

sobre a feira do produtor disse está sendo cobrado todos os dias, porque foi inaugurada, mas 

ainda não está funcionando, já tendo conversado com Prefeita a respeito para que possa colocar 

para funcionar o mais rápido possível. Solicitou do presidente em exercício que possa reunir com o 

assessor jurídico para que possam montar uma pauta para tirar as contas dos ex-gestores que 

estão nesta Casa na gaveta e colocar em votação, porque tem sido alvo de muita falação e não 

tem agido, mencionando haver contas dos prefeitos Leonir Hermes, Maxweel Brandão e Santo 

Pereira, e se o TCM enviou para esta Casa é responsabilidade nossa julgar e devolver ao TCM para 
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que sejam tomadas as devidas providências, já estando há algum tempo e não está vendo se 

tomar providências. Pediu a Deus uma semana de trabalho abençoada e com saúde aos 

vereadores, pessoas presentes, comunidade placaense e gestão municipal e que esta possa dia 

após dias está dando passos, acertando, tomando medidas de contentamento dos munícipes. 

Desejou um excelente dia a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira 

da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou participação nos 

eventos em comemoração ao Dia das Mães, parabenizando todas as mães paraenses, registrando 

ter estado na vicinal São Paulo e posteriormente na Vila Bela Vista onde foi realizada festa em 

homenagem a elas. Lembrou que anteriormente requereu serviços para aquela vila e não deixa de 

ser cobrado pela população, mencionando que segundo a senhora Prefeita as máquinas estão 

liberadas para fazer o serviço na vila, mas não sabe o que acontece com o Secretário de 

Infraestrutura que ainda não mandou fazer o serviço, enquanto passa vergonha, dizendo que não 

é maior porque está no dia-a-dia com a população daquela comunidade, porém disse ser sofrido, 

mencionando que na comemoração ocorrida no dia anterior para que as pessoas pudessem entrar 

no barracão foi necessário fazer uma passarela de madeira. Disse ter falado ao Secretário que o 

mais rápido possível quer o maquinário dentro daquela Vila, porque é caso de necessidade, 

enquanto acham que vereador está com brincadeira, dizendo que se as máquinas não forem nesta 

semana irá tomar novas providencias, porque não consegue esperar nenhuma semana a mais, 

pois segundo a Prefeita já liberou para que o serviço seja feito, mas se houver necessidade fará 

oficio e providencias irá tomar porque foi eleito para defender o povo placaense e daquela Vila, 

ressaltando que o Secretário apenas olha suas mensagens e não lhe responde, sendo apenas um 

secretário, enquanto é vereador eleito pelo povo. Falou que a vergonha que passa naquela Vila 

não é pouca, mas tem certeza que a situação será resolvida e caso não seja retornará ao assunto 

nesta tribuna, porém o alvo será diferente porque tem que honrar os votos obtidos e o 

companheirismo do povo placaense, com quem deve ter respeito. Agradeceu a Deus pela saúde, 

depois de uns dias não muito bem, pedindo que lhe conceda uma boa semana de trabalho, 

mencionando que nesta data ainda participará de dois eventos em sua vicinal, onde precisa passar 

com a caminhonete traçada, pois não passa nenhum carro baixo, mencionando que no domingo, 

retornando da comemoração do dia das mães, a F4000 atolou e estas tiveram que seguir a pé, 

ressaltando ser muito grave a situação. Falou que na Vicinal Cinquenta e oito foi necessário ir com 

jerico tapar buracos para o povo passar, onde viagem que normalmente dura quinze minutos, está 

levando uma hora e meia e carro traçado anda de primeira porque não tem como andar mais 

rápido. Falou que não adianta dizer que está tudo bem, porque de fato não está, porque tem 

andado e visto, como a Vicinal Pajoba onde o transporte escolar não entra no dia que chove e 

quando contrário anda devagar porque não tem estrada ou pontos críticos que precisam ser 

resolvidos, mas enquanto isso não se encontra o secretário, questionando o que se pode fazer? 

Disse que o povo confia nos vereadores, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a 

presença de ex-vereadores que conhecem este parlamento. Referiu sobre o não atendimento por 

empresas de transporte rodoviário a idosos, quando a Lei assegura duas vagas por veiculo, que 

podem ser requeridas com três horas mínimas de antecedência em viagem de até quinhentos 

quilômetros e acima dessa quilometragem com seis horas de antecedência, e não conseguindo as 

vagas pode adquirir um desconto mínimo de cinquenta por cento no valor da passagem, 

ressaltando ser lei federal e deve ser respeitada, o que segundo denuncia feita a sua pessoa a 
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empresa Ouro e Prata não tem cumprido, o que deve ser denunciado. Parabenizou as mães do 

município pela data comemorada no dia anterior, ressaltando os grandes eventos ocorridos no 

município, não podendo estar em todos, mas onde esteve foi muito bem recebido, tendo estado 

nas Escolas Irani de Andrade e Ana Faleiro, Vila Bela Vista, Comunidades São Sebastiao, Aparecida 

e Macanã, Igreja Assembleia de Deus e Escola Almir Gabriel, tendo contribuído com a Vicinal 

Duzentos e quarenta Sul, porém não pode participar, agradecendo e parabenizando a Prefeita 

Municipal pela parceria e empenho para estar presente na maioria desses eventos, pois assim o 

povo se sente acolhido. Referiu sobre a situação dos feirantes, ressaltando ter sido inaugurada há 

dias o Mercado municipal, uma belíssima obra, porém disse que mais importante é seu 

funcionamento, não tendo sido liberado ainda, precisando instalar de fato para que possa atender 

a população. Referiu sobre a iluminação pública, mencionando ter sido aprovado nesta Casa Lei 

autorizando o Executivo municipal a realizar parceria para serviços de iluminação pública, veio 

cópia de projeto de uma empresa que está a disposição na secretaria desta Casa, sendo 

importante para o município, mencionando que em breve será marcada audiência pela empresa 

para ser apresentado o projeto para a população do município, dizendo ser preciso agilizar e 

resolver a situação da iluminação em Placas. Mencionou que haverá audiência em Altamira no 

próximo dia dezoito, onde estará todas as esferas governamentais do Estado e Deputados 

estadual e federal, quando deverão levar as demandas do Ensino Médio, referida pelo vereador 

Marcione, a respeito do que vereadores foram muito cobrados no ano anterior, devendo 

aproveitar esse momento para que juntos possam fazer cobrança e outras demandas do 

município, solicitando aos vereadores que puderem estar presente, pedindo a presidência que 

viabilize da melhor forma possível a ida de vereadores à serviço do parlamento e de Placas, sendo 

importante. Referindo sobre a Secretaria de Infraestrutura concordou com muito do que o 

Vereador Vilmar Ferreira falou, porém enfatizou que o ordenador de despesas é a Chefe do Poder 

Executivo, a Prefeita Municipal, enquanto que o Secretário Municipal cumpre ordens e este tem 

dado o melhor de si para cumprimento de suas obrigações, mencionando que sempre que liga é 

atendido ou é retornado posteriormente, conhecendo-o e vê a vontade de ajudar o município, o 

que não depende somente dele, sendo um funcionário a mais que quer ajudar como os demais 

secretários, mas tem coisas que devem ser tratadas diretamente com a Prefeita Municipal para 

que possa solucionar, porque secretário é mandado, assim como os demais, não sendo possível 

fazer tudo que tem vontade. Referiu sobre projeto aprovado para funcionamento de 

agendamento no hospital devendo fazer visita a secretaria de saúde, pois é preciso ser implantado 

o mais breve possível. Falou que cobram, mas devem saber o limite em que o secretário pode 

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

quando cumprimentou a Mesa Diretora e Vereadores. Transmitiu seu abraço a todas as mães pela 

data e festas que ocorreram no final de semana. Cumprimentou ainda, companheiro de partido, 

ex-vereadores e demais pessoas presentes. Agradeceu a Deus oportunidade de estar presente 

mais uma vez, pelas homenagens ocorridas na final de semana às mães, não sendo possível 

participar de todas, desculpando-se com os companheiros que estiveram à frente da organização 

na Vila Macanã, onde não foi possível participar. Registrou evento ocorrido na sexta-feira na 

Comunidade Aparecida, agradecendo os vereadores que estiveram presentes fazendo daquele 

momento simples um momento importante, agradecendo ainda a Prefeita Municipal que também 

participou e contribuiu com aquele evento para que se tornasse mais bonito e a todos que 

participaram. Mencionou ter estado no final de semana na Comunidade Terra Prometida, na 
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Vicinal Dez, na Comunidade Três poderes e na vicinal Santa Rosa. Falou que todos os eventos 

foram muitos bonitos, porém para quem já perdeu sua mãe, participa em respeito e homenagem 

as mães que somos, mas fica de coração partido, pois não tem homenagem e presente que 

preencha o vazio dessa ausência, mas sempre tentando fazer o melhor nesses eventos. Informou 

que o PSC completa trinta e quatro anos no próximo dia quinze, partido que vem crescendo, que 

inclui, havendo inúmeros filiados e possibilidade de novas filiações, a quem deseja boas vindas. 

Disse ser o partido que dá vez e voz a todos que participam, agradecendo a Deus por fazer parte 

desse grupo. Compartilhou da fala do Vereador Marcione sobre a necessidade de reunir com o 

Secretário de infraestrutura para elaborar cronograma para recuperação de estradas vicinais e 

ruas das Vilas e cidades, dizendo que na Vila Aparecida máquina está há duas semanas, mas 

devido as chuvas não foi possível trabalhar, porém ressaltou a necessidade de realizar o serviço 

devido a quantidade de entulhos nas ruas, fazendo surgir muitos insetos. Falou que nesse período 

está sendo feito serviço de limpeza e no verão será feito o piçarramento das ruas. Ressaltou ser 

preciso concluir as vicinais Dez Norte, Dez sul e Santa Rosa, as quais faltou a fase do piçarramento, 

sugerindo que nesse cronograma seja atendido primeiramente as vicinais que precisam ser 

concluídas para que possa partir para aquelas que precisam ser recuperadas na sua totalidade. 

Disse ser serviço rápido nessas vicinais que precisam ser concluídas, bem como a limpeza das vilas. 

Referiu sobre viagem a Santarém, mediante presença do Governador àquela cidade, quando 

presenciou a Prefeita Municipal cobrando do Governador a lotação o mais rápido possível dos 

professores do Ensino Médio no município, momento em que a Secretária de Estado de Educação 

também estava presente e no dia seguinte o Vereador Vilmar, esteve juntamente com a Prefeita 

Municipal sentado com a secretária cobrando dela essa lotação, tendo sido adiantado que seria 

feito o mais rápido possível, o que ainda não ocorreu, sendo necessário tomar providências 

urgentes, pois junho se aproxima e em breve será férias e os alunos terão prejuízo enorme em seu 

ano letivo. Desejou a todos uma excelente semana e a todas as mães saúde, sabedoria e 

inteligência para lidar com as crianças e adolescentes, e as mães professoras que lidam todos os 

dias com grande quantidade dessas, saúde, sabedoria e discernimento em nossas atividades. 

Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro 

da Silva, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Destacou a presença de ex-

vereadores. Parabenizou as mães do município, pedindo a Deus sabedoria para que possam 

transmitir os melhores ensinamentos a seus filhos para que cresçam cidadãos de bens. Mencionou 

ter estado em várias comunidades participando das comemorações, destacando ter estado na 

igreja Assembleia de Deus na Vila Bela Vista, na vicinal da Sessenta, nas Escolas Ana Faleiro e 

Almirzinho, na Vila Macanã, nas Vicinais Cinquenta e sete Casada e Cinquenta e oito casada, no 

sábado na Escola Almir Gabriel na festa organizada pela Prefeitura Municipal e no domingo na 

Assembleia de Deus no Bairro São Francisco. Agradeceu a Prefeita Municipal e Secretários pela 

parceria em brindes para as mães do município. Referiu haver sido concluída a Vicinal Cinquenta e 

sete casada e iniciado os trabalhos na vicinal Cinquenta e sete solteira, que com mais uns três dias 

de serviço conclui, e posteriormente, segundo a programação do Secretário, as máquinas seguem 

para a vicinal Cinquenta e oito, que está intrafegável. Referiu sobre a situação da Vila Bela Vista, 

onde passou na sexta-feira, manifestando apoio as cobranças feitas. Referiu ter estado na vicinal 

Cinquenta e oito juntamente com o Vereador Werles quando foram bastante cobrados a respeito 

da recuperação da vicinal, informando aos moradores que no máximo em quinze dias as máquinas 

estarão na localidade. Mencionou está sendo bastante cobrado devido a feira, já inaugurada, mas 
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ainda sem funcionar, tendo sido informado pelo Chefe de Gabinete da Prefeitura que na presente 

data a Prefeita se reunirá com os feirantes, esperando que após esta comece a funcionar, pois a 

população espera por isso há muito tempo e bom seria que estivesse funcionando desde sua 

inauguração, mas espera que nesta semana a situação se desenrole. Referiu sobre madeira 

apreendida pelo IBAMA e destinada ao município, mencionou haver algumas pontes em situação 

péssima como na Vicinal Cinquenta e sete, depois da serra, onde não passa caminhonete e nem 

carro pequeno, dizendo que após a sessão irá verificar quem é a pessoa responsável para que 

possa providenciar a recuperação de pontes que estão precárias. Concordou com a sugestão do 

Vereador Marcione de reunir com assessor jurídico para tratar sobre as contas dos ex-gestores, 

devendo retomar os trabalhos de reformulação da LOM e Regimento Interno. Pediu a Deus que 

nos conduza nesta semana de trabalho, e agradeceu a oportunidade. O Senhor Presidente 

registrou presença do Secretário de Administração e demais pessoas presentes. Concedida a 

palavra ao Vereador Nelson Fetisch, este a dispensou, passando-a, então, a Vereadora Edna Silva 

Santos. Na tribuna cumprimentou Vereadores e demais pessoas presentes.  Falou que a sua rotina 

na semana passada não foi diferente da dos demais vereadores, de trabalho, de discussão 

partidária, reunindo com diversas representações municipais discutindo questão política para 

melhorar a democracia, pois também requer organização. Quanto ao dia das mães, disse ter sido 

muito bom na Escola Ana Faleiro, conseguindo através da ajuda dos funcionários celebrar a data 

que no brasil é no segundo domingo do mês de maio, mas também chama de “semana da família”, 

quando aproveita para discutir na escola a questão familiar, e além de falar sobre  mãe, falar 

também sobra a função do filho, do trabalho do filho com a mãe, da dor de cabeça que muitas 

mães têm com os filhos, aproveitando esse momento para discutir esses temas. Lamentou, pois, 

como foi colocado por muitos que tiveram o apoio da gestão municipal, não pode dizer o mesmo, 

tendo apoio do Vereador Raimundo que colaborou com brindes, a presença do Vereador Werles, 

mas da gestão municipal não, dizendo ser a escola esquecida, dizendo ainda que todos os projetos 

que a escola faz não é visto, acreditando ser visto como projeto político e por mais que faça a 

diferença entre a política e a educação, entre a política e o técnico, a escola é vista como uma 

bandeira partidária, lamentando, mencionando ser uma escola que tem mais de trezentos pais, 

mais de quinhentos alunos e muitas vezes são vistos como viés politico, registrando sua 

indignação. Aproveitou para agradecer o Vereador Raimundo, sempre presente, honrando com o 

que pode e agradecer também o ex-gestor Maxweel Brandão que também colaborou com brindes 

para deixar claro que não existe bandeira partidária naquela escola, ressaltando que deverá passar 

nesta Casa requerimento falando sobre a situação da escola. Compactuou com o Vereador Vilmar 

de sua indignação, parabenizando os vereadores que conseguem as suas bandeiras de luta, 

mencionando ter passado em frente “a Vila do Vereador Vilmar” e alguém questionou se ali há 

vereador, confirmando e mencionando ser testemunha que há muitas cobranças, mas sendo 

necessário cobrar mais. Falou que do mesmo modo é a Escola Ana Faleiro, onde a quadra e duas 

salas, onde no dia em que chove todo o período da manhã, ficam alagadas, situação que se 

resolve com dois sacos de cimento ou duas caçambas de terra para colocar no muro, porque é o 

tijolo vazado que permite que água entre e alague as salas, o que já vem cobrando a um ano, não 

obtendo se quer resposta ao oficio, compartilhando da indignação do Vereador Vilmar. Falou que 

quando os poderes Executivo e Legislativo não se entendem tem outro a quem recorrer, sendo 

necessário procurar o Poder Judiciário para resolver essas questões de uma vez por todas, porque 

só para a educação entrou no mês de janeiro três milhões, cento e vinte cinco mil, cinquenta e 
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três reais e setenta e dois centavos, quando não tem transporte escolar e nem folha de 

contratados, em fevereiro entrou um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e 

oitenta reais e cinquenta e um centavos, em março um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, 

quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos e em abril um milhão, seiscentos e setenta e 

quatro mil, quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos, e um dia mexeu-se na Lei de Cargos e 

Salários da educação para que todos os educadores tivessem uma vida de trabalho, um local de 

trabalho e estabilidade melhor, e quando chega nos meses de maio a setembro é um sol 

entorrecente e os alunos estão fazendo educação física pela manha e tarde debaixo desse sol, o 

que não acha justo e cobra, dizendo ter certeza que a educação tem muita coisa a se pagar e fazer, 

mas se entrar como prioridade do Executivo dá para fazer, dizendo ser falta de vontade política. 

Disse que em média entrou nesses quatro meses oito milhões de reais para a educação e no mês 

de janeiro não teve despesas de transporte escolar e contratos, questionando porque não pode 

ser priorizado a educação, dizendo que quando fala que a educação vai mal é justamente por 

causa dessa vontade política, sendo preciso que se indigne mesmo com essa situação, 

mencionando que nesta terça-feira haverá reunião do Conselho do FUNDEB para julgamento das 

contas de 2018, porque  foi feito uma mudança radical na lei da educação dizendo que era para 

melhorar a infraestrutura e até então não foi modificada. Referiu sobre a Feira Municipal, 

parabenizando a Prefeita Raquel pela festa, pelo esforço, depois de várias gestões, conseguir 

entregar a obra para que possam ter um produto melhor, mais barato e de qualidade, 

mencionando que logo após a inauguração foi realizada uma reunião nesta Casa, que no seu ver já 

começou errada, pois acreditava que naquele momento os vereadores iriam discutir no campo da 

lei que direcionasse os trabalhos daquele espaço, que regulamentasse todo o trabalho, mas estava 

com um caderno anotando quem iria ou não entrar, quem iria trabalhar, tendo dispensado a sua 

cota, por entender que como vereadora não deva ter um espaço naquela feira, pois não é 

produtora rural, sendo filha de agricultor, ter morado na roça, tem terra, mas não se considera 

como trabalhadora rural, sendo professora e vereadora e como tal tem que acompanhar o 

processo da lei, razão pela qual dispensou, porque entende que como vereadora tem que 

fiscalizar, dizer não muitas vezes para ter o poder de na hora certa falar a verdade. Disse que não 

agrada a todos, mas deve agradar a sua ideologia política, dizendo que não está representando o 

grupo A ou B ou sua família, mas o município. Mencionou ter acompanhado no decorrer da 

semana o desmantelo nacional e vendo que várias áreas vêm perdendo, mas a educação é a maior 

de todas, informando que no próximo dia quinze a educação no município está parando para dizer 

não a reforma da previdência, apresentando convite do SINTEPP, o qual convida todas as 

entidades, a Câmara Municipal e população em geral para a paralisação nacional contra a reforma 

da previdência que acontecerá no próximo dia quinze em todo o município. Referiu sobre o Ensino 

Médio, mencionando ter procurado a diretora Edineia a qual informou que os professores seriam 

chamados nesta semana, com exceção de três (química, inglês e arte) para os quais será preciso 

realização de processo seletivo, observando que a SEDUC não contrata profissionais se não 

pertençam ao quadro, mencionando ter sido protocolado pelo vereador Vilmar, juntamente com a 

Prefeita, na Secretaria de Governo em Santarém, mas foi o que ela lhe repassou, devendo 

aguardar esta semana ou fazer uma reunião com a diretora, mencionando que no caso de 

necessita de PSS só para o segundo semestre, e agradeceu a oportunidade. Após passou a Ordem 

do dia determinando o Senhor Presidente encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça 

dos seguintes requerimentos: Requerimento nº 019/2019, de proposição do Vereador Nelson 
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Fetisch, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências 

para a recuperação da Vicinal 235 sul, neste município; e Requerimento nº 020/2019, de 

proposição do Vereador Nelson Fetisch, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal 235 norte, neste município. Após o 

Vice-presidente em exercício apresentou Projeto de Lei nº 273/2019, que “Dispõe sobre a 

regulamentação do Mercado Municipal e dá outras providências”, determinando o Senhor 

Presidente às comissões competentes. A seguir passou-se a apreciação em primeiro turno o 

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 providências”. O Relator da Comissão de 

Constituição e Justiça, na tribuna, esclareceu que vereadores estão nesta Casa para votar, 

fiscalizar e fazer leis, ressaltando que algumas situações não tem prerrogativa para criar, podendo 

apenas fazer emendas e votar para o bom desenvolvimento do município. Mencionou que no que 

tange ao projeto em pauta, muitos acham que os vereadores estão criando a lei para cobrança de 

taxa, mencionando que a Lei que instituiu a cobrança de IPTU é do ano de 2008, sendo, portanto, 

o REFIS obrigatório aos municípios, tendo em vista que com a Lei de Responsabilidade Fiscal houve 

a necessidade arrecadar e aquele que não arrecada é penalizado, através de corte de recurso dos 

governos estadual e federal, sendo necessário que o município regulamente a lei já existente 

desde 2008. Enfatizou que os vereadores só fazem facilitar para a população a forma de 

pagamento, não tendo poder de isentar, nem mesmo o Poder Executivo, pois é inconstitucional. 

Ratificou que os vereadores não estão criando cobranças, mas isentando de multas e juros e 

parcelando o máximo possível, mencionando que a gestão somente pode cobrar de até cinco 

anos, os anteriores prescrevem, sendo necessário pagar se precisar emitir escritura pública. Após 

apresentou Parecer desta e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento favorável a 

tramitação da matéria. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Lido o Projeto de Lei nº 270/2019 pelo Vice-Presidente em exercício 

foi o mesmo colocado em discussão. Após prolongada discussão e proposições feitas, foi o Projeto 

de Lei nº 270/2019 colocado em votação com emendas verbalmente apresentadas ao artigo 4º e 

incisos que passou a ter a seguinte redação: “Art. 4º - Os créditos tributários regularizados através 

do REFIS poderão ser pagos em até 12 (doze parcelas) mensais, iguais e sucessivas, sem 

acréscimos dos juros da seguinte forma: I – Para quitação à vista de todo o montante, em parcela 

única, em até 05 (cinco) dias úteis a partir da adesão ao Refis, o contribuinte será beneficiado com 

desconto de 20% (vinte por cento)  do valor líquido do respectivo tributo, desde que abrangido 

pelo REFIS, não sendo acrescido sobre esse valor encargos, multas, juros e correções; II – Para 

quitação em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, o contribuinte será  beneficiado 

com desconto de 100% (cem por cento) dos encargos,  multas, juros e correções, devendo a 

primeira parcela ser paga no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da adesão do Refis. 

Parágrafo Único - Para todos os tipos de parcelamento previsto neste artigo o valor da parcela 

mínima não poderá ser inferior a: I – R$ 50,00 (cinquenta reais) para Pessoa Física; II – R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) para Pessoa Jurídica”. Projeto de Lei aprovado por unanimidade com as 

emendas propostas. Em seguida passou-se a apreciação de Requerimentos. O Relator da CCJ 

apresentou parecer favorável pela tramitação dos requerimentos nº 015/2019, 016/2019 e 

017/2019. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. O Vereador Werles Santos Silva fez a defesa na tribuna do Requerimento nº 

015/2019, que requer a Prefeita Municipal providencias para que sejam identificados todos os 



102 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 11ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

veículos que pertencem a esta municipalidade e à serviço do município, de todas as secretarias 

municipais. Colocado em discussão. Manifestaram-se os vereadores Marcione, Raimunda, 

Raimunda, José Sandeney e Denilson. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A 

Vereadora Edna Silva Santos fez a defesa na tribuna do Requerimento nº 016/2019 que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Educação providências necessárias e urgentes 

para que sejam reformadas e forradas cinco salas de aula e para que se faça reparos necessários 

na energia elétrica das mesmas, assim como seja feito o acabamento da sala de leitura na escola 

Ana Faleiro, no Bairro São Francisco, nesta cidade de Placas. Colocado em discussão. 

Manifestaram-se os vereadores Denilson, José Sandeney, Raimundo, Raimunda, Marcione, Werles 

e Edna. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O vereador Werles Santos Silva fez a 

defesa na tribuna do Requerimento nº 017/2019, de sua autoria e da Vereadora Edna Silva Santos, 

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

construção de uma ponte localizada na Vicinal da Sessenta, comunidade São José, neste município 

de Placas-Pa. Colocado em discussão. Manifestou-se o vereador Marcione. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Após o Senhor Presidente considerando a ausência do Vereador 

Gilberto Matias Rodrigues determinou que o “Requerimento nº 018/2019, de sua proposição que 

requer a Prefeita Municipal que informe a esta Casa de Leis o seguinte: veículos alugados para a 

Prefeitura Municipal de Placas, especificando a secretaria em que está lotado, a placa, valor 

contratado e empresa proprietária do bem” seja incluído na pauta da próxima Sessão. O 

presidente em exercício apresentou convite para audiência pública que acontecerá em Altamira, 

dia 23/05/2019 e Ofício/Convite para curso que acontecerá no dia 16/05/2019 em Santarém 

promovido pelo TCE. Colocado em votação a ata da nona Sessão Ordinária. Aprovada por 

unanimidade. O Vereador Denilson apresentou convite para reunião que acontecerá em Altamira 

no próximo sábado, dia 18/05/2019, apresentando a pauta a nível de estado e governo federal, 

ressaltando a importância da participação dos Vereadores. Após o Presidente em exercício 

registrou agradecimentos as pessoas presentes e, observando não haver nada mais a tratar 

desejou ótima semana a todos, 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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