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ATA DA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, convocada
pelo Presidente da Câmara Municipal para votação em segundo turno dos Projetos de Lei nº
247/2017 e 252/2017 e votação dos Projetos de Resolução nº 026/2017 e nº 027/2017.
Aos dez dias do mês de novembro 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 votar em segundo turno os Projetos de Lei nº 247/2017 e 252/2017 e votar os Projetos de
Resolução nº 026/2017 e 027/2017. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Werles Santos
Silva-SD - Presidente em exercício, Vereador Denilson Rodrigues Amorim-PSDB – vice-presidente
em exercício e Vereador Marcione Rocha Ribeiro-DEM - Primeiro secretário em exercício.
Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-PMDB, José Sandeney Marques Monteiro-DEM,
Marcelo Wilton Rodrigues Leal-PSC, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar
Ferreira da Silva-PSC. À abertura dos trabalhos, o Presidente em exercício cumprimentou e
desejou a todos boas vindas, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho nesta Casa
Legislativa e por estar com saúde. Informou a Ordem do Dia. Após colocou em apreciação em
segundo turno o Projeto de Lei nº 247/2017, que Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá
outras providências. Colocado em discussão. Manifestou-se o Vereador Denilson Rodrigues
Amorim esclarecendo que o Relator da Comissão de Constituição e Justiça apresentou na sessão
anterior parecer das duas comissões, manifestando-se favorável. Colocado em votação. Aprovado
por unanimidade. Colocado em apreciação em segundo turno o Projeto de Lei nº 252/2017, que
“Dispõe sobre a autorização da Prefeitura Municipal de Placas aderir ao programa Nacional Minha
Casa Minha Vida – MCMV e dá outras providências”. Colocado em discussão. O Vereador
Marcione observou ser este um dos projetos mais importantes votados na presente sessão, pois
autoriza a utilização de terreno, que está sendo preparado, fazendo o legislativo a parte que lhe
compete, ressaltando a necessidade de divulgar para a população que esta Casa também está
contribuindo para esse projeto que irá beneficiar cinquenta famílias que esperam ansiosas por
essa conquista, casas que serão construídas na chegada da cidade e a secretaria de Infraestrutura
está fazendo a terraplanagem do local para receber essas construções. Falou que outro benefício
será a geração de empregos na cidade, manifestando-se favorável. O Vereador Raimundo
informou que da relação dos beneficiários algumas pessoas já foram embora, outras já
construíram suas casas. Informou que esteve no local que está sendo preparado para a construção
das casas, crendo que nas próximas semanas a terraplanagem vai estar pronta, crendo ser um
local adequado, vistoriado na ultima quinta-feira por engenheiro, manifestando-se favorável. O
Vereador Denilson manifestou apoio ao projeto e registrou a ausência do Vereador Gilberto,
informando está em Santarém com uma filha que está com problemas sérios de saúde e afetando
o bebê, tendo em vista está grávida. O Vereador José Sandeney informou ter tido acesso a relação
de pessoas que serão beneficiadas, sendo quarenta e sete, porém disse que destas, doze a quinze
não residem mais na cidade ou já possuem casa própria, tendo conversado com a Secretária de
Assistência Social e a coordenadora do programa a qual informou não ter cadastro de reserva,
manifestando preocupação sobre como será feita essa reposição. Manifestou preocupação quanto
ao terreno, pois considera inapropriado, tendo uma parte mais baixa, próxima ao igarapé do Sr.
Ari Garcia, devendo verificar, pois tem parte arenosa e de lixão, fazendo-se necessário remover
para que a área não seja condenada pelo engenheiro, devendo-se fazer um trabalho bom para que
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futuramente não venha prejudicar as famílias que ali residirão. Com a votação do projeto está
sendo aderido ao programa e autorizando o Poder Executivo e a empresa para que faça a obra. O
Vereador Marcelo parabenizou o Poder Executivo por ter retomado esse projeto que estava há
quatro anos parado, parabenizando quando a coisa é boa, assim como as creches que por pouco o
município não perde, quando da troca de governo e de secretário, tendo ficado paralisado a
questão do terreno e o governo reativou, licitou e nesta semana já foi dado a ordem de serviço
para que o contratado, através de licitação possa empreender essas duas grandes obras,
parabenizando quando as coisas acontecem, ressaltando a dificuldade quanto a terrenos,
lembrando que quando aprovou as creches teve que deixar praticamente sem local para não
perder e depois correr atrás, considerando que terrenos são caros e o município não dispõe de
recursos para dar conta daquilo que o povo merece em termo de área, mas acredita que as casas
serão feitas e os benefícios gerados para essas famílias. Mencionou existir um cadastro único
nacional de beneficiários, podendo puxar as famílias e ser feito interface de demanda para que as
coisas possam acontecer. Referiu sobre a falta do presidente (Vereador Gilberto), dizendo que em
Placas tem muitos “urubus”, que quando não acha “carniça” inventam, mencionando que na
segunda-feira não teve sessão, o presidente não veio e foi disseminado nas redes sociais por
pessoa que estava na Casa e que não quer saber porque a pessoa faltou, mencionando que esta
com a filha doente, internada em Santarém, que é assíduo, dificilmente falta e um dia é
crucificado e as pessoas que tem que disseminar as informações corretas não fazem da maneira
adequada, lamentando, pois politica deve existir, mas de maneira séria e não pegar uma pessoa
que está passando por problemas muito sérios e ainda ser chamado de corno nas redes sociais.
Falou que esta Casa também deve ter responsabilidade com isso, deve ter uma assessoria de
imprensa que bata de frente com essas inverdades que são publicadas e faladas a cerca dos
vereadores, devendo contratar para divulgar um pouco do trabalho de cada vereador, com o que
o Vereador Raimundo concordou, dizendo que o vereador trabalha e o que faz de bom não
aparece, aparecendo situação para o lado ruim. Colocado em votação o Projeto de Lei nº
252/2017. Aprovado por unanimidade. Após o Presidente em exercício referiu haver sido
justificado a falta do Presidente à Sessão de segunda-feira, assim como na presente data,
mencionando ter estado na cidade na quarta-feira e no mesmo dia teve que retornar para
Santarém, não podendo estar nesta Sessão, tendo em vista ainda estar naquela cidade
acompanhando sua filha que está com sério problema de saúde. Colocado em apreciação o
Projeto de Resolução nº 026/2017, que “Altera a Resolução nº 003/2004, transforma o cargo de
Secretário Legislativo em cargo de Diretor e cria o cargo de ouvidor da Câmara Municipal de
Placas, e dá outras providências”. Colocado em discussão. Manifestaram-se favoráveis os
Vereadores Denilson, Marcelo e Marcione, enfatizando este, a necessidade de contratação de
assessoria de imprensa para divulgar os trabalhos desta Casa. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Colocado em apreciação o Projeto de Resolução nº 027/2017, que “Regulamenta
no âmbito da Câmara Municipal de Placas, da Lei Federal nº 12.527/11 e dá outras providências”.
Discutido, foi o projeto aprovado por unanimidade. Após o presidente em exercício informou
sobre o mutirão que será realizado na próxima semana, na segunda e terça-feira pelo Propaz, não
tendo certeza se será utilizado o espaço da Câmara, seguindo-se discussão a respeito do assunto e
após decidiu-se, à unanimidade dos Vereadores presentes, que não haverá Sessão Ordinária nesta
segunda-feira, dia treze de novembro. Antes, porém, o Vereador Marcione mencionou que esteve
reunido com a Prefeita Municipal e Secretário de transporte do Estado o qual confirmou o inicio
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de obras de seis pontes no município, quando estava presente a empresa que irá fazer a obra,
sendo importante para o município, as quais beneficiará as Vicinais do Arrependido, Lama,
Cinquenta e sete, Cinquenta e oito, Cinquenta e nove e Sessenta. Informou que após, juntamente
com o Vereador Evaldo, conversou com a Prefeita, quando recebeu ligação do Presidente da
Câmara, Dr. Miranda, convidando-a para assinatura da liberação da obra de asfalto, sendo na
primeira etapa quatro quilômetros, tendo sugerido que faça na frente da cidade para deixa-la
bonita. Falou que no momento são noticias, mas esperando que em breve possam começar a
receber as ações em nossa cidade. O Vereador Denilson mencionou ter participado de reunião em
Belém, representando a Prefeita, onde estiveram o Governador do Estado, o Presidente da
Assembleia, Deputados Estaduais, Chefe de Gabinete e Prefeitos ou representantes, ratificando
ter ido representar a Prefeita de Placas, reunidos para criar um fundo municipal do Belo Monte
para que seja determinada uma verba aos municípios. Disse que a principio o governador não foi
muito favorável, para que fosse aplicado valor em torno de cento e cinquenta milhões de reais,
porém ao longo dos debates, onde todos tiveram a oportunidade de se manifestar, o governador
abriu mão, informando que na próxima semana estará encaminhando para a Assembleia
Legislativa a criação desse fundo para que venha ajudar os municípios da região. Falou sobre os
recursos de investimento para os municípios da transamazônica, no total de cem milhões de
dólares, através de asfalto, água e infraestrutura nas cidades. Foi solicitado a antecipação do ICMS
para que pudesse suprir a necessidade neste final de ano para sanar folhas, ressaltando que não é
somente Placas que está passando fase difícil, tendo o governador dito que não poderia fazer, pois
também tem uma folha muito alta e tem que cumprir com seus compromissos. Mencionou ter
falado que os prefeitos estão com menos de um ano, que encontraram municípios
desorganizados, tendo que fazer gestão e que deveria tentar encontrar um meio, tendo o
governador dito que tem recurso de mais de dois milhões de reais para receber do Governo
Federal, mas que não repassa ao estado, mas mantendo em dia a situação do estado, tendo
colocado a disposição dos municípios do Estado do Pará recurso que tem para receber da
Eletronorte/Belo Monte, que gira em torno de seiscentos milhões de reais e que está requerendo,
pedindo o apoio dos Prefeitos para que o ajudassem a cobrar do Governo Federal através de suas
lideranças para que liberando, será liberado para os municípios do Estado cinquenta por cento
desse valor, na mesma proporcionalidade do ICMS. Falou que os prefeitos gostaram muito da
audiência, sendo muito proveitosa, pois saíram com a garantia da criação do fundo, de
investimento de cem milhões de dólares para investimento nos municípios e a garantia de
recebendo esse recurso da Eletronorte repassar cinquenta por cento aos municípios do Estado,
destacando que pessoas do governo já estiveram no município para inicio de obras. Informou ter
estado na CELPA para resolver situações pendentes no município, de moradores do Panorama,
onde estará no domingo, juntamente com o Senhor Presidente para cadastrar as pessoas para que
possam passar para o Bressan para que possa ressarcir essas pessoas. O Vereador Vilmar informou
que os trabalhos do mutirão serão realizado também no CRAS, tendo em vista que não caberá
somente aqui na Câmara, contando com o que o Senhor Presidente prometeu, mencionando que
se houver sessão não poderá participar, pois já tem um compromisso com o povo. Manifestaramse ainda a respeito os vereadores Raimundo e Nelson. Após, o Presidente em exercício
observando não haver nada mais a tratar, desejou um bom final de 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
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