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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos vinte cinco dias do mês de maio do ano de 

dois mil e vinte, 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 Gilberto Matias 

Rodrigues-PSC – Presidente, Vereador Werles dos Santos Silva-DEM – Vice-Presidente e Vereador 

José Sandeney Marques Monteiro-PSDB - Primeiro Secretário. Presentes as Vereadoras Edna Silva 

Santos-PT e Raimunda Nascimento Rodrigues-MDB e os Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-

PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro-MDB, Nelson Fetisch-PSC, Raimundo 

Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente 

declarou aberta a Sessão, cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Apresentou a pauta da 

sessão. Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Nelson 

Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Manifestou a respeito do 

abandono das estradas vicinais no município. Disse ser do conhecimento seu, dos Vereadores e de 

toda a população que o período de chuvas sempre danifica as estradas, porém disse que se for 

olhar para essa questão em nenhum ano as estradas serão recuperadas, pois todos os anos o 

inverno é forte, danificando pontes e estradas e neste ano as estradas estão em estado de 

calamidade, destacando da situação da vicinal da sessenta, do Elmo e outras. Convidou os 

senhores vereadores, aqueles que não têm visitado a vicinal da sessenta, para visita-la onde disse 

que se não for carro traçado não entra, dizendo ser triste saber que uma pessoa mora em uma 

vicinal que se encontra na situação que está, citando que mediante cobranças de vereadores e de 

moradores foi colocado máquinas para fazer um serviço emergencial, o que resolveria o problema 

por enquanto, mas o trabalho foi feito em poucos lugares, não atendendo da forma que 

necessitava, destacando um trecho de aproximadamente vinte metros que poderia ter sido feito 

rápido, mas não foi, local onde com caminhonete traçada está difícil trafegar, ressaltando que não 

tinha chovido, pois se tivesse a situação seria pior, imaginando para as pessoas que residem na 

vicinal e dependem de um caminhão para retirar a produção, pois se não tiver um trator não 

entra, não culpando as chuvas, mas o descaso do governo, tendo em vista que as máquinas 

estiveram no local e não fizeram o serviço. Referiu que muitas vezes alguém faz fotos e vídeos 

dizendo que a vicinal está sendo recuperada, porém disse que a insatisfação dos moradores dessa 

vicinal é grande, pois vídeos e fotos não resolve o problema de uma vicinal, que antes de fazer 

fotos, que se faça todo o serviço de emergência, mencionando que se adoecer alguém naquela 

vicinal e não tiver um carro traçado para buscar, terá que trazer numa rede. Disse que há várias 

vicinais que estão nessa mesma situação, como a vicinal Galvão onde esteve recentemente e 

máquinas passaram em frente a vicinal, mas segundo informações a vicinal não estava no 

cronograma de recuperação porque tem alguém que reside na localidade que não apoia a 

Prefeita, questionando como ficam os outros moradores. Falou que vicinais onde foi feito serviço 

de qualidade em 2019, como 235 sul, a estrada resistiu ao inverno e mesmo com chuva e em carro 

pequeno é possível entrar, onde anteriormente havia pontos críticos, mas como o serviço foi feito 

de qualidade aguentou o inverno, questionando porque não faz serviço de qualidade nas demais 

vicinais, pois com a quantidade de máquinas e petróleo em 2019 pagos daria para ter feito serviço 

como na vicinal 235 sul, mas máquinas alugadas não apareceram no município e o petróleo que 

veio do Belo Monte e do Estado não foi gasto trinta por cento, mas com todo esse petróleo e 
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máquinas pagas dava para ter feito serviço de qualidade em todas as vicinais do município. Pediu 

aos vereadores para que fiquem atentos com os recursos que o município está recebendo, se está 

sendo usado de forma correta, porque a maioria dos moradores dessas vicinais depende dessas 

estradas, inclusive para o transporte escolar, que hoje está parado devido a suspensão das aulas 

em virtude de pandemia, que espera passe logo e retorne as aulas, porém disse que a maioria das 

vicinais não tem como transporte escolar trafegar. Pediu mais uma vez para que fiquem atentos 

aos recursos que estão entrando para o município e a forma que está sendo gasto, e agradeceu. 

Em seguida foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Registrou sentimentos à família do Pastor Pedro do km 224, pelo 

falecimento de seu filho que faleceu em virtude do coronavírus (COVID-19). Falou que todos 

estamos passando por um momento difícil por consequência dessa pandemia, mas ainda há 

pessoas que não acreditam, esperando em Deus que suas famílias não venham ser acometidas por 

esse vírus, porém disse que muitos só passam a acreditar quando isso acontece na família. 

Agradeceu a Deus por está dando livramento a este município, quando os municípios vizinhos têm 

vários casos registrados e esta Casa ainda está se reunindo, o que não tem sido possível em vários 

municípios devido a pandemia, mas fazendo o papel que compete a esta Casa, pedindo a Deus que 

nos abençoe, nos dê saúde, dizendo está a disposição. Falou que sabe das dificuldades das vicinais, 

mencionando ter estado no final da vicinal São Paulo, onde tem trechos que certamente darão 

problema, mencionando ainda a situação das vicinais Sessenta, Alagado, 235 sul por onde tem 

andado, pedindo forças a Deus para abençoar todas as famílias e dá sabedoria ao governo para 

que possa fazer boa aplicação do recurso, principalmente na agricultura, que precisa de grande 

planejamento. Mencionou que um cidadão da Vicinal Panorama entrou em contato lamentando a 

situação, a qual reconhece, sendo parceiro para juntos lutar em favor da população, situação não 

diferente na vicinal sessenta, ressaltando que os problemas estão chegando e que muitas pessoas 

precisam de grande apoio neste momento. Colocou-se a disposição da população. Agradeceu ao 

governo, a liberação de auxilio emergencial que está ajudando muitas famílias que não tinham as 

mínimas condições de comprar alimentação, dizendo que na casa de vereadores, acreditando não 

ser diferente na casa dos demais, pois assim é na sua, as pessoas clamam por ajuda, por cesta 

básica, medicamentos e outros e faz o que está ao alcance, lamentando pela grande maioria dos 

órgãos estarem fechados. Colocou-se a disposição da família do pastor Pedro, dizendo ser muito 

triste um pai perder um filho e não poder está perto ou vê-lo. Desejou um bom dia a todos, e 

agradeceu. Após passou a Ordem do Dia. O senhor presidente determinou encaminhamento para 

a Comissão de Constituição e Justiça de Requerimento nº 015/2020, de proposição dos 

Vereadores Werles Santos Silva e Vilmar Ferreira da Silva, que requer a Prefeita Municipal e o 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para a limpeza da Comunidade 

Bela Vista, do km 221, com serviços de roçagem e limpeza das ruas, neste município; e 

Requerimento nº 016/2020, de proposição do Vereador Nelson Fetisch, que requer a Prefeita 

Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para recuperação da 

Vicinal da 60, neste município. A seguir passou a apreciação de requerimento. O Relator da 

Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável pela tramitação do 

Requerimento nº 014/2020. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Em seguida o Vereador José Sandeney Marques Monteiro defendeu 

na tribuna o Requerimento nº 014/2020, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal 

de Infraestrutura providências para refazer a estrada, empiçarrar e colocar um bueiro na área de 
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chácaras na comunidade do Nonato, neste município. Colocado em discussão. Manifestaram-se 

favoráveis os vereadores Denilson e Gilberto. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A 

seguir passou a apreciação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 285/2020 que “Dispõe sobre a 

criação do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2020) do município de Placas e dá outras 

providências”. O Relator da Comissão de Constituição e justiça apresentou parecer conjunto desta 

e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento favorável pelo prosseguimento da tramitação 

do Projeto de Lei nº 285/2020, propondo a seguinte emenda: considerando o ato emergencial e 

calamidade pública e pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que seja acrescentado a isenção 

do REFIS 2020 aos contribuintes do município. Colocado em discussão o parecer. Manifestaram-se 

os vereadores José Sandeney e Denilson Amorim a respeito da emenda proposta pela comissão. 

Colocado em votação o parecer. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de 

Lei nº 285/2020. O primeiro secretário fez a leitura na íntegra do projeto. O Vereador Marcione 

propôs que seja suspensa a cobrança de IPTU no município no ano de 2020, o que o senhor 

Presidente manifestou apoio. O Vereador Denilson propôs que nesse período de pandemia 

nenhum cidadão seja negativado. O Vereador Marcione que além de suspender a cobrança de 

IPTU em 2020, seja suspenso por cento e oitenta dias as dívidas anteriormente negociadas.  O 

Vereador Werles disse ter sido questionado por comerciantes sobre o IPTU, a respeito de 

propostas, concordando com a proposta de isenção dessa cobrança neste ano. O Vereador Nelson 

falou que pessoas têm deixado de regularizar situação de IPTU considerando ser a taxa mais alta 

da região, propondo que convide o executivo para reunir e rever esses valores, pois pessoas de 

baixa renda não conseguem pagar, concordando que seja anistiado neste momento de pandemia. 

O vereador Raimundo manifestou favorável a isenção no ano de 2020. O Vereador José Sandeney 

observou que algumas pessoas podem querer negociar ou pagar a dívida por está buscando 

financiamento junto à Caixa Econômica Federal. O Vereador Nelson fez observar o § 2º do art. 8º, 

que necessita ser verificado, considerando que a população não está conseguindo quitar os 

débitos e multa e juros podem virar uma bola de neve. Seguiu-se discussão, cada qual colocando 

sua opinião ficando definida três propostas de emendas ao projeto de lei nº 285/2020, sendo: no 

artigo 4º - considerando a pandemia de coronavírus (COVID-19) fica estabelecido que no ano de 

2020 não será  cobrado IPTU no município de Placas, de pessoa física e/ou jurídica; e  no art. 7º - 

suspender por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento de parcelamento da dívida sem acréscimo 

de juros e multas. O Vereador Denilson informou que as emendas serão feitas conforme os anos 

anteriores. Colocado em votação o projeto de lei nº 285/2020 com as emendas propostas. 

Aprovado por unanimidade. Após, o Senhor Presidente informou que o Secretário Municipal de 

Educação solicitou através de mensagem que convidasse os senhores para uma breve reunião logo 

após a sessão e o mesmo já se encontra no prédio da Câmara Municipal, pedindo a todos que 

permaneçam para que possam ouvi-lo, e 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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