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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA LEGISLATURA 

DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e 

dezessete, 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 Requerimentos e Projetos de Lei e tratar 

demais assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues-PMDB - Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD - Vice-Presidente e 

Denilson Rodrigues Amorim-PSDB – Primeiro secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima 

Machado-PMDB, José Ferreira de Carvalho-PT, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcelo 

Wilton Rodrigues Leal – PSC, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro 

da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. À hora regimental o Senhor Presidente declarou 

aberta a Sessão. Apresentou a Ordem do Dia. Realizou-se a inscrição para uso da palavra na 

tribuna e concedeu o senhor Presidente a palavra ao Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que a 

dispensou, passando, então ao Vereador Denilson Rodrigues Amorim. Este na tribuna 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre a semana passada, na qual os 

vereadores fizeram muitas visitas, procurando soluções para algumas situações, informando que 

esteve no INCRA uma comissão de Vereadores, composta pelos Vereadores Marcione, José 

Sandeney, Raimundo, Denilson e Gilberto, verificando a respeito da agricultura e quanto a 

regularização de terras nos Projetos de Assentamento e Terra Legal, ficando determinado que será 

instalada a sala da cidadania no município, o que facilitará o atendimento dos agricultores no 

município, tendo em vista que anteriormente era em Rurópolis e agora em Altamira, o que tem 

dificultado a emissão de documentos para aposentadoria, financiamento e outras situações. 

Mencionou que também foi questionado sobre a ampliação de casas para os PA’s e documentação 

e informou que serão concedidos alguns títulos definitivos em nosso município. Mencionou terem 

os vereadores sido informados que está sendo assinado convênio para dar apoio a EMATER local 

para que possa atender as áreas assistidas pelo INCRA, mencionando terem colocado sobre a 

situação que se encontrava a EMATER no município, que precisa ter essa regularidade para 

atender melhor os agricultores, tendo o Diretor do INCRA ficado de vir a vicinal do Pulu onde está 

tendo impasse no PDRS, sendo proveitosa essa reunião e irão aguardar a liberação da sala da 

cidadania, a qual será importante para o desenvolvimento. Parabenizou a todas as mães pelo dia 

passado, mencionando que o município passa por dificuldade nas estradas e recursos, mas crê que 

irá melhorar, citando que visitou, juntamente com outros vereadores algumas escolas na Vila da 

Palha, Cinquenta e Sete casada, Lote Dez, e na cidade vendo necessidades para que seja feito 

documento em relação a isso. Referiu terem reunido com representantes da Casa Familiar Rural, 

procurando soluções para regularizar o ensino naquela entidade, colocando-se a disposição para 

trabalhar em parceria para o melhor para o nosso município. Informou que máquina estará indo 

na presente data para a Vicinal da Sessenta para fazer ramais e trazer a que está no local com 

problema e será colocada máquina também no Alagado, dizendo que os serviços estão sendo 

feitos e sua parte está fazendo, sabendo das dificuldades que o município enfrenta. Referiu sobre 

evento realizado pela Prefeitura na AAP em homenagem ao Dia das Mães, deixando-as felizes, e 

agradeceu. O Senhor Presidente desejou boas vindas ao Senhor popularmente conhecido por João 

PT, presente a Sessão, ao Sr. João Lopes e a todos que chegaram após a abertura dos trabalhos. A 

seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Mencionou que esses foram dias de muitas visitas, citando que esteve juntamente com 
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os Vereadores José Sandeney, Marcione Rocha, Raimundo Ribeiro e Marcelo Leal e Chefe de 

Gabinete Gilson Macedo em Altamira cobrando na Celpa a continuidade do Programa Luz para 

Todos e a permanência de um posto de atendimento na cidade, o que já vinham questionando há 

vários dias, pois tem dificultado a situação para a população até na emissão de boletos. Lamentou 

a não permanência da empresa que estava prestando serviços no município na colocação de 

energia, porém disse que o seu papel continuará fazendo, buscando melhorias para o município. 

Mencionou ter participado em Rurópolis, juntamente com o Vice-prefeito Beto Dantas, quando o 

Deputado Wlad estava fazendo a entrega de título naquele município, mencionando que estava 

trazendo essa demanda também para o município, sendo a regularização de terras, e 

aproveitando fizeram cobrança ao Deputado, o qual em nossa cidade visitou o campo de futebol 

iniciado no Bairro Alto Pará, se propondo a ajudar, devendo correr atrás. Mencionou que 

estiveram em Santarém, uma comissão de Vereadores e o vice-prefeito cobrando ao Dr. Rogério 

quanto a regularização de títulos, tendo estado ainda no escritório do Terra Legal cobrando 

demandas para o município sendo orientados sobre o caminho a seguir. Falou que com relação a 

demanda do estádio já sentaram com o engenheiro, pedindo para enviar as medidas, que faria o 

projeto e encaminharia para que fossem tomadas providencias para continuidade. Falou que as 

demandas são muitas e que nem sempre são atendidos, mas é o papel do Vereador está cobrando 

e correndo atrás de recursos para o município. Referiu sobre visita, juntamente com o Vereador 

José Ferreira, a comunidade na BR 163, como a comunidade Santa Efigênia e escolas, 

acompanhando de perto o trabalho naquela região. Parabenizou o Deputado Ilton Aguiar, que 

depois de muitas cobranças sua, do vereador Nelson, do Vice-Prefeito e da Sra. Prefeita de 

promessas que havia feito de ambulância para o município, informou que já está liberada um 

veículo para o município, necessitando apenas do kit Prefeito para que possa ser liberada pela 

Casa civil para que possa contribuir com a saúde do município. Informou que depois de cobranças 

o Deputado Wlad encaminhou Emenda no valor de trezentos mil reais e que possa contribuir com 

a saúde do município. Parabenizou a equipe máster de futebol que participou no último sábado da 

final da Copa Rurópolis, não sendo campeã, porém fez boa campanha, parabenizando todos os 

atletas que estavam representando a cidade. Agradeceu a Deus pela oportunidade de está mais 

uma vez nessa Casa, com saúde, pelas pessoas presentes, desejando um ótimo dia e semana, e a 

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

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Apresentou relatório de trabalho realizado no 

período de quinze dias informando que no dia vinte cinco do mês de abril, esteve juntamente com 

outros vereadores em Itaituba com o Comandante Carlos do CPR-X cobrando o aumento do 

efetivo para o município e posto policial para a comunidade Novo Paraíso. Disse haver sido 

colocado pelo comandante que assim como o município tem dificuldades a polícia também tem, 

tendo informado que está treinando pessoal aprovado no último concurso e logo estará sendo 

efetivado, ressaltando que o efetivo é pequeno e não consegue atender a necessidade. Lembrou 

que em reunião com a polícia foi colocado sobre a necessidade de armamento, o que também 

levaram ao conhecimento do comandante, o qual garantiu que em breve será providenciado. 

Falou que essa viagem, juntamente com os Vereadores Raimundo, Sandeney, Marcione e Werles 

foi bastante proveitosa. No dia vinte sete estiveram visitando a Comunidade Novo Paraíso, sendo 

acompanhado pelo Vereador José Ferreira, tendo ficado feliz pelo trabalho que está sendo 

realizado naquela comunidade com atendimento médico, odontológico e enfermeira; na região 

visitaram também escolas, destacando visita a escola Santa Efigênia para onde o Vereador José 
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Ferreira requereu a construção de um poço semiartesiano, sendo atendido, manifestando 

satisfação pelo atendimento, parabenizando os vereadores da localidade, a Secretaria de 

Educação e a Prefeita Municipal. No dia vinte e nove foi realizada a festa do trabalhador pelo 

governo municipal, parabenizando, agradecendo ao comercio local e a todos que contribuíram 

com a doação de brindes que foram sorteados às pessoas presentes. No mesmo dia esteve na 

Vicinal do Arrependido participando de reunião, juntamente com o Vereador Vilmar, tratando 

sobre o Luz para Todos, onde a obra foi iniciada, mas não concluída, o que considera um 

desrespeito por parte da empresa que iniciou e não concluir a obra, tendo ido para outro 

município e irá saber de fato o que aconteceu, mencionando que cerca de dezesseis vicinais 

precisam de complementação de rede elétrica e que o programa Luz para Todos se encerra no 

próximo ano, mas devem verificar para que a população do município não fique desassistida. No 

dia três de maio estiveram em Altamira com o Diretor da ETE, Sr. Cristiano, apresentando as 

demandas de Placas e situação do travessão da Cinquenta e Sete, onde a empresa Multitec já 

estava instalada, onde fez a instalação para alguns moradores e a Prefeitura fez a estrada até o 

final, porém foram surpreendidos com a notícia de que a empresa estaria indo embora, o que 

considera desrespeito com os moradores daquela localidade, pois criou-se expectativa nos 

moradores que construiu casas onde não tinha, concedendo aparte ao Vereador Marcelo, o qual 

falou ser esta a Câmara que mais tem ido atrás, procurando resolver os problemas do município, 

mencionando que os vereadores já andaram por Santarém, Belém, Itaituba e várias coisas que 

foram asseguradas, não foram garantidas, como a questão da empresa de eletrificação, de 

segurança, do Ensino Médio, o qual foi juntamente com a Prefeita, divulgou ter sido contratado os 

professores e estes nunca chegaram, dizendo que precisam tomar um rumo porque as 

autoridades a nível regional não estão os respeitando, devendo partir para níveis maiores, para 

autoridades que possam fazer algo, pois muito tem sido garantido e não tem resolvido, devendo 

fazer uma agenda mais acima para cobrar o que for para mandar, pois estão sendo enganados. 

Prosseguindo o Vereador Raimundo lembrou ter sido garantido pelo Senhor Cristiano que os 

trabalhos de eletrificação seriam concluídos e na semana seguinte a empresa construtora foi 

embora, porém disse que irão continuar com esse trabalho para que a obra aconteça. Informou 

que no ultimo dia dez estiveram no Incra e Terra Legal, tendo sido assegurado e irão lutar pela sala 

da cidadania para que possa emitir documentos para que as pessoas não tenham que ir a 

Altamira. Em Altamira, informou também terem cobrado um posto da Celpa e após a sessão irão 

verificar como está a situação. Ressaltou ter acontecido no último sábado festa pelo dia das mães, 

quando muitos prêmios foram sorteados, parabenizando todas as mães pela data passada e o 

governo pela realização da festa. Referindo-se a Casa Familiar Rural falou que estão empenhados 

para que funcione, assim como a Senhora Prefeita se colocou a disposição para resolver a 

situação, lembrando ter acontecido reunião no sábado, onde a Prefeita foi representada pelo 

Secretário de Administração, acreditando que em breve a situação se resolverá. Agradeceu a 

Prefeita Municipal pelo atendimento de Requerimento para limpeza das ruas do bairro Alto Pará, 

onde o trabalho foi concluído, mencionando que a situação da iluminação pública é precária, o 

que somente piorava com as ruas cheias de mato. Falou que essa é uma Casa atuante, porém sabe 

que os benefícios não chegam de imediato, mas se continuar cobrando uma hora as coisas 

acontecem, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, 

quando agradeceu a Deus a oportunidade e cumprimentou a todas as pessoas presentes. 

Parabenizou todas as mães pelo Dia. Parabenizou ainda e agradeceu essa Casa e o Poder Executivo 
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pelo apoio a equipe máster que participou de campeonato em Rurópolis, a qual foi vice-campeã, 

agradecendo a todos os atletas que participaram. A respeito da Segurança pública mencionou que 

estiveram em Itaituba com o comando, conforme já colocado pelo Vereador Raimundo, quando 

cobraram armamento, mais policiais, a viatura que veio para o município e tem conhecimento que 

está em Santarém. Disse que já fizeram reuniões com as polícias militar e civil e infelizmente os 

roubos e furtos continuam acontecendo e não são tomadas nenhuma providencia por parte da 

polícia, dizendo que esses fatos acontecem em todos os lugares, mas aqui não se tem nenhuma 

solução. Falou que os vereadores estão fazendo seu papel, porém acredita que já está na hora da 

Prefeita reunir-se com as polícias para cobrar mais efetividade, porque a população exige do 

legislativo e executivo e a polícia não está dando seu retorno, dizendo que se resolvesse ao menos 

um roubo de moto a população já ficaria satisfeita. Referindo-se a Iluminação Pública lembrou 

haver sido falado há uns quarenta dias atrás que até o dia dez de abril seria solucionando o 

problema, para inibir um pouco esses furtos e até o momento a situação não aconteceu, devendo 

cobrar das pessoas que tem o poder para resolver, dizendo, no entanto que tem cobrado, mas não 

tem acontecido da forma que gostaria, mas devendo persistir insistindo, assim como a situação do 

Programa Luz para todos, mas que continuará cobrando. Ainda sobre o programa informou que 

tem ainda uma média de doze vicinais para concluir, mas até o final de julho devem solucionar a 

situação, buscando parceria com o Executivo para garantir o acesso a vicinal, lembrando que após 

encerrar o programa será muito difícil colocar energia. Referiu sobre o Ensino Médio para o qual 

falta em média dois professores em cada sala, sendo complicado viver só de promessa, dizendo, 

no entanto que não podem desistir, tendo sido garantido a Senhora Prefeita, ao Vereador Marcelo 

e a representante dos pais que foram a Belém a contratação de professores para Placas e até o 

momento isso não aconteceu, dizendo que não devem parar, pois o primeiro semestre está 

encerrando e professores que estão atualmente estão com os contratos vencendo e não serão 

prorrogados, devendo tomar providencias para que não seja paralisado no inicio do segundo 

semestre, e que continuarão cobrando e fiscalizando. Referiu sobre trabalho realizado pela 

Secretaria de Infraestrutura na Vicinal Macanã, dizendo ter sido passado a máquina e não ter 

resolvido nem cinquenta por cento da situação, devendo sentar com essa equipe, ver o que está 

acontecendo, pois em alguns locais está sendo feito um excelente trabalho e em outros não, 

manifestando sua indignação com relação a essa situação. Referindo-se a situação da Casa 

Familiar Rural lamentou por estarem mendigando quatro funcionários para, pois é um local onde 

tem muitas coisas boas para serem absorvidas, já existindo há bastante tempo. Disse que essa 

parceria é uma briga dos vereadores, acreditando que o Executivo irá viabilizar uma forma para 

que essa Casa funcione, concordando que deve ter no mínimo dez funcionários para que funcione 

normalmente. Disse que se tivesse um filho para estudar, não colocaria naquela Casa com apenas 

quatro ou cinco funcionários, pois é preciso de muita segurança e com esse número reduzido de 

funcionários não darão conta de cuidar desses alunos. Parabenizou as pessoas presentes por 

terem vindo a essa Casa, desejando que tenhamos uma semana abençoada, e agradeceu a 

oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Evaldo Lima Machado, quando cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes, destacando moradores da Comunidade Sombra Santa. Registrou 

grande festa em comemoração ao Dia das mães ocorrido na Vila Novo Paraíso a qual participou, 

vindo em seguida para a Vila Lote Dez, onde também estava se comemorando a data, 

parabenizando a comunidade pela organização e união, lembrando ser a localidade onde cresceu. 

Registrou a presença do Senhor João PT, que destacou também ser daquela comunidade. 
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Mencionou que assim como outros vereadores, também esteve no Terra Legal e no Incra e com o 

Deputado Wlad, a quem disse ter sido um milagre de Deus tê-lo colocado à frente do Terra Legal, 

ressaltando já ter acompanhado muitos agricultores e visto a humilhação quando procurando por 

documentação, cujo cadastramento foi realizado anteriormente, esperando que tenha piedade 

dos colonos. Disse que após falar com o Deputado, este o convidou para ir a Rurópolis, onde seria 

entregue uns títulos, não podendo acompanhá-lo. Falou que é preciso a Prefeitura e a Câmara 

faça um documento informando a distancia da BR 163 para Altamira, para que o Terra Legal volte 

para Santarém. Referiu sobre o trabalho realizado pela Secretária de Infraestrutura que está muito 

bom. A respeito da Casa Familiar Rural manifestou seu apoio para ajudar a resolver a situação. 

Parabenizou as mães pelo Dia, pedindo a Deus que abençoe o trabalho dessa Casa e todos 

presentes, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador José Ferreira de Carvalho, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença de funcionários da 

Emater, João PT, João Lopes e representantes da Casa Familiar Rural. Falou que no período de 

quinze dias em que não houve sessão nessa Casa ocorreram alguns acontecimentos interessantes, 

mencionando que esteve na Comunidade Novo Paraiso a Prefeita Municipal, Secretaria de Saúde, 

médico (Dr. Luiz Orlando) e Dra. Juliane, tendo a comunidade os recebido com festa, pois levaram 

atendimento à saúde da população, informando que nesta semana o Dr. Yure e a Dra. Juliane já 

trabalharam no Posto de Saúde, agradecendo pelo atendimento, mencionando que a Comunidade 

se fez presente. Registrou ter estado na Comunidade Santa Efigênia, quando a Prefeita e sua 

equipe de governo também esteve, onde foi construído um poço semiartesiano na Escola 

Pequeno Polegar, oferecendo água de qualidade à comunidade escolar, agradecendo a Prefeita e 

a Secretaria de Educação pelo trabalho que deixou a comunidade satisfeita, agradecendo ainda os 

vereadores que estiveram presentes, devendo lembrar, pois a comunidade está muito alegre. 

Mencionou ter chegado quando estava reunido os Vereadores, representantes da Casa Familiar 

Rural e pais de alunos, assistindo o debate, manifestando seu apoio, tendo em vista que muito 

antes de ser implantada, pelos anos noventa, já divulgava pelas comunidades, lembrando que uns 

ficavam satisfeitos, outros criticavam, mas aconteceu e está funcionando, porem hoje em uma 

fase difícil, mas já melhorou o aprendizado de muitos jovens, como sua filha que é formada em 

técnica em agropecuária, o que a motivou, juntamente com seu marido comprar um lote, onde 

desenvolvem trabalhos naquela propriedade, razão pela qual devem fazer de tudo para que essa 

Casa se mantenha viva, pois é um degrau para o desenvolvimento de nossos jovens, manifestando 

seu apoio, citando que na região do Novo Paraíso tem seis jovens formados nessa Casa, sendo 

favorável ao desenvolvimento. Acredita que devido a crise seja difícil se manter, mas com boa 

vontade continuará. Mencionou que tem requerimento para ser apresentado posteriormente, e 

agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre a agenda nesses quinze dias, já 

mencionada por outros vereadores, quando fizeram várias visitas no município, colhendo os 

problemas existentes e procurando solução, mencionando que algumas situações precisam ir a 

outras cidades para buscar soluções, como Altamira, Belém, Santarém, Itaituba, porém hoje tem 

um problema que pode ser resolvido no município que é o problema da Casa Familiar Rural, a 

respeito do qual os representantes já vieram a cidade várias vezes. Falou que gostaria de ter 

trabalhado com a Casa Familiar Rural, com a proposta apresentada na gestão passada, quando o 

município tinha uma contrapartida de quatrocentos e cinquenta mil/ano, o que gerava quarenta e 

cinco mil ao mês e hoje a proposta é de quinze mil ao mês, não havendo razões e justificativas 
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para não funcionar, até porque o recurso aumentou e a máquina se manteve, acreditando não ter 

justificativa para não funcionar, esperando que juntos possam abraçar essa causa e resolvê-la. 

Referiu sobre a situação da Segurança Pública, a respeito do que já foram a Belém e a Itaituba e 

nada foi resolvido, dizendo que ao contrário do que alguns vereadores falaram, não melhorou em 

nada, esperando que resolva ao menos um furto de galinha e no dia que isso acontecer 

parabenizará, pois não tem visto nada acontecer. Referindo-se a empresa Multitec que estava 

fazendo o Luz para Todos e foi embora, falou que não irão parar, mas irão novamente a Altamira 

cobrar do Senhor Cristiano responsabilidade e compromisso com aquilo que ele fala, pois não irão 

aceitar que tente enganar a cinco vereadores, informando que no próximo dia vinte nove estará 

uma equipe de vereadores indo a Belém e irão marcar uma reunião com o Senhor Bressan, 

responsável pelo Programa Luz para Todos, levando a demanda do município, lembrando que 

doze vicinais estão sem energia, citando que essa Casa irá visitar todas essas vicinais onde tem 

problema de energia e crê que no final do ano de 2018, terão noventa e cinco por cento do 

município atendido com o programa, porque cem por cento será impossível realizar. Falou que os 

vereadores têm visitado o município, ouvido as problemáticas e feito um trabalho de atuação, 

esperando que essa casa possa e comece a colher os frutos o mais rápido possível. Solicitou que 

mais uma vez seja chamada a polícia para uma reunião, tendo cobrado da Prefeita, já que esta é a 

autoridade máxima do município para que exija um trabalho de qualidade, para que possa dar 

uma resposta a comunidade placaense, pois a Polícia Militar em Placas está virando motivo de 

chacota pelo má trabalho que vem prestando, dizendo que ao contrário do que já foi dito, porta-

se dessa forma ao trabalho da polícia, da mesma forma como a população porta-se ao trabalho do 

vereador quando prestando um mau trabalho, devendo cobrar competência naquilo que é o 

trabalho dele. Comunicou que será marcada reunião com as polícias militar e civil, juntamente 

com a Prefeita Municipal e quando for a Belém protocolar documento na Secretaria de Segurança 

Pública cobrando e tentar trazer a viatura que é do município de Placas para cá e juntos serão bem 

sucedidos. Falou que foram as regiões dos Vereadores José Ferreira e Evaldo, do Vereador Vilmar, 

no Lote Dez, nas Vicinais do Brocão, Poeirinha e Cinquenta e sete e na Vila da Palha, andado e 

conversado bastante com o povo, o que tem facilitado, pois se a população não vem a essa Casa, 

estão indo até a população. Mencionou ter estado também na Vicinal do Pajoba, manifestando-se 

feliz com o trabalho que está sendo feito no município, juntamente com ou outros vereadores e 

tem certeza que se assim permanecerem chegarão ao final deste ano com a sensação de que 

fizeram seu papel, cobrando aquilo que a comunidade almeja, pois a população precisa de uma 

Câmara atuante e saber o que está sendo feito, ressaltando ser a legislatura mais atuante desse 

município, devendo chegar ao final deste mandato com uma avaliação positiva, que será feita pelo 

povo, mas não deixar para visitar o cidadão somente nos quarenta e cinco dias antes das eleições, 

mas fazer aquilo que se propuseram na campanha de estar presente nas comunidades, ouvir, 

saber receber as críticas, não se acomodar com os elogios, mas que sirva de entusiasmo para 

melhorar a cada dia mais, sabendo que terá dias que tentarão resolver algo e não conseguirão, 

mas esse é o papel do vereador. Falou que a comunidade que solicitar essa Casa estará presente, 

discutindo a problemática de cada morador, de cada região do município, pois assim a 

comunidade também estará contribuindo com o trabalho do vereador. Acredita que as coisas 

tendem a melhorar, que tem muitos problemas para ser resolvidos e devem estar atentos para 

estar cobrando ao Executivo. Falou que as coisas somente se resolvem quando são muitas vezes 

cobradas, dizendo aos vereadores que trarão para o município a empresa, seja a Multitec ou 
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outra, para concluir o trabalho de eletrificação, observando que o município tem um contrato 

especial e deve ser olhado com carinho. Desejou feliz semana de trabalho a todos, dizendo que já 

estava sentindo falta dessas reuniões, havendo um acumulo de trabalho. Informou que esta 

semana tem agenda ampla, devendo percorrer todo o município para que a população possa 

conhecer os Vereadores de Placas, pois muitas pessoas não os conheciam, e agradeceu. Em 

seguida manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando 

cumprimentou as pessoas que chegaram após a abertura dos trabalhos.  Lembrou o Dia das Mães, 

comemorado no domingo anterior, o que para muitos é motivo de alegria, enquanto que para 

outros é motivo de tristeza, como para a família do Vereador Nelson e para a mãe do amigo Denis, 

no Travessão do Pulu, mas Deus dará o conforto. Agradeceu o Senhor João Lopes pelo convite e 

recepção na festa em homenagem as Mães ocorrida na Comunidade Lote Dez, dizendo que com 

exceção da cidade é a maior festa que tem no município por essa ocasião, já tendo virado tradição 

a realização dessa festa e sua presença nela. Agradeceu ainda o convite e a grande festa 

organizada pela Prefeita Municipal e sua equipe de governo em homenagem as mães, observando 

que a comunidade demonstrou parceria com a doação de vários brindes. Agradeceu sua 

comunidade pela comemoração do Dia das Mães, tendo passado o dia juntos com os membros. 

Referindo-se as viagens já apresentadas pelos senhores vereadores, buscando melhorias para o 

município, lembrou que estiveram reunidos com a Diretora Regional da Sespa, propondo parceria 

entre os municípios de Placas a Rurópolis para que cirurgias possam ser realizadas naquele 

município, devendo essa Casa reunir-se com o Poder Executivo para verificar o que será necessário 

dar em contrapartida pelo serviço. Referindo-se a Casa Familiar Rural disse que a culpa não é 

somente da Prefeita, devendo ser justo, mencionando haver comunicado que fecharia essa Casa, 

batendo de frente, pois estava errada, porém enviou mensagens a ela e aquilo que foi combinado 

foi garantido, tendo certeza de que aquilo que foi pedido será fechado na reunião que acontecerá 

na reunião de segunda e todos os vereadores estão dispostos a ajudar, porém quanto a solicitação 

a essa Casa informou que irá sentar com os vereadores para verificar a respeito, pois nem tudo 

pode decidir sozinho. Convidou os Vereadores para reunião após a Sessão e posterior reunião com 

o Sindicato de Servidores Públicos. Após passou-se a Ordem do Dia. O Senhor Presidente 

apresentou o Ofício nº 02/2017, do PSDB, indicando o Vereador Denilson Rodrigues Amorim como 

Líder do partido na Câmara. Consultou os Senhores Vereadores a respeito do procedimento para 

tramitação dos Requerimentos, propondo apresentar a súmula, encaminhar para a Comissão de 

Constituição e Justiça e retornando para votação o autor fará a defesa de sua proposição, o que foi 

aceito por todos, apresentando-os, sendo: Requerimento nº 031/2017, de proposição do Vereador 

José Ferreira de Carvalho, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências necessárias para a colocação de 10 luminárias no campo de futebol e 

fazer uma vistoria na instalação elétrica da quadra poliesportiva, localizada na Vila Novo Paraíso, 

km 164, BR 163;Requerimento nº 032/2017, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências 

necessárias para a distribuição de caixotes de lixo nas Vilas: Bela Vista km 221 e Aparecida, neste 

município;Requerimento nº 033/2017, de proposição do Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, providências necessárias 

para recuperação da Vicinal do Elmo;Requerimento nº 034/2017, de proposição do Vereador 

Denilson Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, 

providências necessárias para recuperação da Vicinal do km 240 Sul; e Requerimento nº 035/2017, 
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de proposição do Vereador Denilson Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e a Secretária 

Municipal de Educação, providências necessárias para a reforma da Escola Tomé de Souza, na 

Vicinal do 235 sul, e determinou encaminhamento a CCJ para análise e parecer. Após passou-se a 

apresentação dos Projetos de Lei em pauta, solicitando ao primeiro secretário que fizesse a 

apresentação. Este apresentou na integra o Projeto de Lei nº 242/2017, que “Dispõe sobre a 

criação do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2017) do Município de Placas e dá outras 

providências”. O Vereador Marcelo manifestou preocupação com o projeto e com qual dívida a 

Prefeitura esta querendo parcelar. Mencionou que tem pessoas indo a Prefeitura para regularizar 

documentos, conforme aconteceu com seu tio e está sendo cobrado IPTU de 2009 para cá, 

dizendo que essa Casa e a população não podem ser responsabilizadas se os dois últimos prefeitos 

abdicaram dessa receita e agora não pode cobrar retroativo a 2009, pois irá penalizar o 

comerciante, o trabalhador e não trabalhador, manifestando preocupação, propondo que seja 

chamada para conversar a pessoa responsável por esse setor da Prefeitura para que passem uma 

lista com os devedores e respectivos valores, pois o projeto prevê o perdão de cem por cento dos 

juros, se pago a vista, mas apenas cinquenta por cento da multa, manifestando preocupação de 

aprovar um projeto e passar a imagem que autorizaram essa cobrança, dizendo, no entanto, que 

devem chamar o Setor de Tributos, a Secretaria de Administração e juntamente com essa Casa 

fazer audiência pública com a população, acompanhar a titulação dos terrenos, a cobrança de 

IPTU, a quantidade de títulos foram emitidos, a quantidade que faltam ser emitidos e o 

cadastramento dos terrenos para que aproveitem a discussão para discutir o projeto 

originalapresentado, caso contrário irão penalizar o trabalhador, devendo fazer uma discussão 

mais devagar para que a população não seja penalizada. O Vereador Denilson esclareceu que no 

caso de pagamento a vista será dispensadocem por cento de juros e multa aos devedores, dizendo 

que deve-se ater até os últimos cinco anos, devendo ser verificada a legalidade e consultada a 

assessoria jurídica e contábil dessa Casa.Após o Primeiro Secretário apresentou resumo do Projeto 

de Lei nº 240/2017, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 e dá 

outras providências”; apresentou na integra o Projeto de Lei nº 241/2017, que “Dispões sobre a 

revogação Contrato de Concessão de Uso e dá outras providências”; oProjeto de Lei nº 243/2017, 

que “Dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Agricultura Familiar no município de Placas e dá 

outras providências”; e oProjeto de Lei nº 244/2017, que “Dispõe sobre a criação do Fundo 

Municipal de Educação – FME e dá outras providências”.Apresentados, todos os Projetos de Lei 

foram encaminhados para as respectivas comissões competentes para análise e parecer. O Senhor 

Presidente colocou em votação a ata da ultima sessão ordinária, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Convidou os vereadores para permanecer no plenário para reunião com o Sindicato 

dos Trabalhadores da Saúde e após com os vereadores e observandonão haver nada mais a tratar, 

desejou uma semana abençoada a todos, agradecendopela 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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