69

ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos vinte e dois 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 apreciar Projeto de Lei e Requerimentos e
tratar 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
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 José Sandeney Marques Monteiro. Este
cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela
oportunidade de estar nesta Casa na presente data. Convidou Vereadores e pessoas presentes
para final da copa Baixão da Fome entre Losano e Vovó Zélia que acontecerá no próximo final de
semana. Agradeceu pelos convites para participação da comemoração pelo dia de páscoa, em
escolas, comunidades e igrejas, ressaltando a importância da participação dos vereadores para
que possam dialogar e repassar sobre o trabalho, não somente na tribuna desta Casa. Informou
ter apresentado na semana anterior o Requerimento nº 011/2019, o qual será votado na presente
data por mera formalidade, considerando que devido à urgência, na quarta-feira a comunidade da
sessenta se reuniu e executou o serviço, ressaltando a união desta e demais vicinais de nosso
município, agradecendo, colocando-se a disposição para ajudar. Desejou a todos uma excelente
semana. Ratificou convite para final de torneio que acontecerá neste final de semana no Erivaldo,
e agradeceu a oportunidade. Após, o Presidente em exercício fez agradecimento a pessoas
presentes e passou a palavra ao Vereador Raimundo Ribeiro da Silva. Na tribuna cumprimentou a
Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Registrou pêsames a família da Senhora Marli,
falecida no final de semana e a família Sampaio pelo falecimento de familiar. Informou que no
último dia dezessete aconteceu a conclusão do curso de chocolate, que tem beneficiado muitas
pessoas de nosso município, parabenizando a gestora Municipal e Secretária Municipal de
Assistência social pelos cursos que tem ofertado. Informou ainda que no próximo dia vinte e sete
será inaugurado o Mercado Municipal, depois de anos de iniciado e com esforço da gestora,
parceria dos vereadores e apoio dos Deputados Federal Priante e Estadual Eraldo Pimenta.
Informou mais que nesta terça-feira, 23, acontecerá o I Simpósio da Cacauicultura em nosso
município, sendo importante a participação dos Vereadores e popular, convidando todos para
comparecer, onde estará o Banco da Amazônia, Cargil, Banco SICRED de Rurópolis e SEFA
informando sobre a importância da nota fiscal para o produtor. Parabenizou o governo pelo
evento da páscoa realizada na última quinta-feira, não sendo possível atender a todos, mas boa
parte das crianças presentes. Lembrou haver mencionado na sessão anterior a respeito de rede
elétrica no chão da Travessa da Sessenta, mencionando que depois de noventa dias a Celpa
providenciou o serviço, resolvendo. Pediu a Deus uma excelente semana, e agradeceu a
oportunidade. Após, o Presidente em exercício fez agradecimento a pessoas presentes e passou a
palavra ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro. Na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora,
Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença de membros do partido acompanhando
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as sessões, o que disse ser importante para o trabalho do vereador. Falou que assim como outros
vereadores estiveram em várias localidades, também esteve em algumas e onde não pode estar se
fez presente através de doações fazendo crianças felizes neste domingo de pascoa. Destacou ter
estado no domingo pela manhã na igreja Madureira e a tarde na vicinal Duzentos e quarenta sul, e
contribuiu com as Vicinais do Lama, Santa Rosa e Poeirinha. Manifestou-se feliz por contribuir com
os eventos na semana de páscoa. Referiu sobre quantidade de madeira ao lado da Câmara doada
pelo IBAMA ao município, devendo sentar com a Prefeita Municipal para ver qual destino será
dado a essa madeira, para quem será doada, considerando haver pontes a serem construídas,
como ponte localizada na entrada da vicinal Duzentos e quarenta, que se nesta semana a
administração municipal não fizer com madeira doada pelo IBAMA ou outra, irá fazê-la, já tendo
conseguido a madeira, dizendo ser uma vergonha porque a ponte é dentro da cidade. Disse que
tem cobrado pessoalmente, mas não está sendo respeitada essa cobrança, mencionando que após
a sessão fará oficio ao secretário e se não for atendido irá fazer o serviço, porque é tão pouco e
que todos tem condições de fazer, sendo um local por onde passa muita gente. Falou que a vicinal
foi recuperada, que pontes e bueiros foram feitos, mas ainda há algo que precisa ser feito, a
respeito do que irá falar com a Prefeita, cobrar urgência para que seja recuperada, porque está
prestes a ver um acidente acontecer, percebendo que sempre acontece dessa forma, o serviço só
é feito depois que acidente acontece, devendo tomar providencia quanto a isso, e solicitar do
Executivo qual destino será dado a madeira apreendida pelo IBAMA e entregue ao município,
ressaltando ser uma quantidade muito grande. Pediu providencias ao Secretário de Infraestrutura
quanto a localidade na vicinal Poeirinha que está interditada, mencionando que há máquina na
vicinal Planalto e quando souber que saiu daquela localidade irá esperar na estrada para mandar
entrar no Poeirinha e resolver o problema, pois devem fazer dessa forma, já que há tantos
assessores com moral, devendo os vereadores impor esse moral quando para resolver o problema
da população, não devendo ter medo de quem está agradando ou desagradando, mas ir para
cima, para a briga e solucionar o problema. Disse estar feliz porque a passos curtos estão
conseguindo contemplar a população com vários eventos. Referiu sobre a Vicinal Lama que será
construída com recurso do PDRS, mas devendo andar com mais rapidez, mencionando que há
alguns dias iniciou os trabalhos na vicinal Cinquenta e nove e quatro ou cinco dias de sol e o
serviço não foi feito, devendo haver alguma coisa errada, tendo em vista as máquinas não estarem
quebradas e os operadores estarem a disposição e veio óleo da PDRS para fazer as duas, devendo
colocar as coisas para funcionar. Disse que ser base não é “tapar o sol com a peneira”, mas cobrar
aquilo que deve ser feito, elogiar a prefeita naquilo que é bom, mas também cobrar quando
precisar levar serviço ao povo e assim farão bom trabalho, porque subir à tribuna para falar
somente o que é bom e não fazer cobrança será péssimo legislativo. Referiu sobre a inauguração
da feira, dizendo que todos estão felizes por estar chegando o momento tão sonhado pela
comunidade placaense, parabenizando a Prefeita Municipal pelo esforço, mencionando que
oitenta por cento dos integrantes da Câmara estiveram no local gravando um vídeo, fazendo parte
desse momento, porque também é uma conquista desse legislativo, que contribuiu muito e está
feliz por estar chegando esse momento, vereadores participaram de gravação de vídeo porque
também fazem parte desse momento, assim como também em todas as obras que estão
acontecendo no município, a Câmara Municipal sempre deu sua parcela de contribuição, nem
sempre sendo lembrada, mas fazendo questão de lembrar que tem parcela em todos os pontos
positivos de desenvolvimento que esta gestão tem tido e esta Casa tem sido parceira, sendo
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importante trabalhar em parceria e esta Casa tem feito isso. Informou que nesta terça-feira
acontece o Simpósio sendo momento importante para o município, que está pegando ritmo de
cidade e a comunidade placaense precisa contribuir. Pediu a Deus uma semana de trabalho
abençoada a todos que se fazem presentes, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador
Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou
sentimentos à família da Sra. Marli Ribeiro, falecida em virtude de um câncer e a família do
Francês e do Sampaio pela perca de um jovem, lamentando as circunstâncias. Referente a situação
do IBAMA lembrou haver questionado na semana anterior a respeito de pais estarem parados,
sem seus empregos, o município parou, manifestando preocupação, não sabendo se é o momento
da Câmara Municipal sentar com o representante do IBAMA que ser encontra no município e
saber o objetivo, de que forma está sendo feita essa vistoria, porque está preocupado, pois há
muitas pessoas com dificuldade, espantando-se mais ainda, pois além de apreender a madeira foi
repassada a outro município, parte foi doada para o município de Belterra, tendo visto uma
gravação do prefeito daquele município e não acreditando, mencionando haver lei em nosso
município que determina que toda madeira aqui extraída deve ser beneficiada dentro do próprio
município e está saindo toras apreendidas com destino a outro município, dizendo que naquele
município tem madeira, que tirem de lá, as que foram apreendidas em nosso município devem ser
revertidas para beneficio da população de nosso município. Enfatizou não concordar que madeira
seja levada para outro município, não sabendo se a SEMA tem conhecimento, mas acha absurdo
retirar a madeira de nosso município e levar para Belterra, mencionando ter acontecido acidente
com o caminhão que estava levando e tombou na ladeira do mosquito, mas o que não pode
acontecer é de madeira sair de Placas para outro município. Parabenizou a prefeita e autoridades
que estavam presentes na festa da páscoa. Mencionou sobre o I Simpósio do Cacau que
acontecerá nesta terça-feira devendo todos participar, onde estarão representantes de várias
entidades, sendo de grande importância para o município. Registrou a inauguração da feira
municipal que acontecerá no próximo sábado, depois de quinze anos de iniciada e de vereadores
estarem sempre cobrando, dizendo ser de grande importância para o município, sendo uma
grande obra realizada pelo “governo melhor para nossa gente”, que outros prefeitos passaram e
não conseguiram concluir, parabenizando a Prefeita e o Deputado Priante que acreditou e
disponibilizou recursos para que fosse realizada, dizendo que qualquer um que queira investir no
município será muito bem vindo e terá agradecimentos, porque Placas está de portas abertas para
investimentos. Informou que o prazo para as Declarações de IRPF encerra no final deste mês, e
agradeceu. A seguir foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando
cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, agradecendo pessoas da vicinal Dez Norte
presentes a sessão. Agradeceu a Deus pela saúde. Agradeceu o apoio da comunidade pela festa da
pascoa, ressaltando ser gratificante quando a comunidade se reúne para festejar, tendo a prefeita
estado presente. Solicitou do Poder Executivo a desobstrução da Vicinal Mirasselva, ressaltando
ter sido informado ao Secretário de Infraestrutura e a Prefeita Municipal sobre a intrafegabilidade
dessa vicinal, dizendo haver veículo do transporte escolar que não está conseguindo chegar a
residência dos alunos e onde consegue chegar coloca em risco a vida das crianças, pedindo
providencias urgentes, porque não tem condições das famílias permanecerem isoladas da forma
que está. Lembrou a fábula da galinha e do porco que fala que ambos se reuniram para fazer um
café da manhã para o fazendeiro e a galinha ofereceu os ovos e sugeriu que o porco cedesse o
bacon, com o que este discordou, pois a galinha cederia os ovos e continuaria produzindo,
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enquanto que ele para ceder o bacon perderia a vida. Disse que trata de comprometimento e
envolvimento; que as vezes “tu cede a vida” porque o que acontece nessa tribuna, muitas vezes
falado por todos os vereadores a respeito de recuperação de estradas vicinais; que são muitos
requerimentos solicitando recuperação de estradas vicinais, mas nesse período que tem chovido
bastante está solicitando desobstrução, que recupere apenas os lugares críticos, porém
questionou quantas vezes são atendidas as solicitações dos vereadores, quantas vezes tem sido
colocado máquina em vicinal atendendo a pedido de vereador? Disse que vereador tem poder
imenso, mas tem assessor, tem representante, tem pessoas que “defende a gestão” e passa para a
comunidade que o vereador não faz porque não quer, que vereador não é atendido porque não
quer, pois qualquer um pode falar com o Secretário para colocar máquina para desobstrução de
vicinal que será atendido. Disse que é difícil explicar para a população que o vereador solicitou o
serviço, mas o assessor ou aquele que representa a gestão levou a máquina. Disse que estão como
na fábula da galinha e do porco, vereadores estão cedendo o bacon, enquanto a galinha continua
cedendo seus ovos, produzindo firme e forte. Convidou os vereadores para fazer essa reflexão
sobre até onde irão contribuir e qual será mesmo a contribuição. Disse que continuará solicitando,
cobrando para que faça com urgência a desobstrução da Vicinal Mirasselva, que ainda não foi
recuperada e que nem de moto se consegue passar, dizendo que irá fazer como o vereador
Marcione falou, esperar a máquina na estrada para quando sair do Planalto entre nessa vicinal
para fazer esse serviço, que as vicinais Dez norte e Dez sul também estão necessitando. Disse que
continuará solicitando desobstrução para dar acessibilidade aos agricultores que tem o direito de
ir e vir. Desejou a todos uma excelente semana, convidando os vereadores para continuar dando a
nossa contribuição, mas devendo avaliar de que forma será, convidando todos presentes que
continuem vindo a esta Casa, acompanhando os trabalhos e cobrando benefícios para suas regiões
e vicinais que pouquíssimas vezes são atendidos, e concedeu aparte ao Vereador Denilson, o qual
disse ser importante o cidadão que se intitula representante procurar os poderes Executivo e
Legislativo e solicitar algo, devendo, portanto, o povo ter o entendimento que a Câmara Municipal
cobra, parabenizando a Vereadora pela cobrança incessante para as vicinais, cobrança também
feita por outros vereadores, mas que vindo equipe, liberam o equipamento e não chamam os
vereadores para acompanhar e, muitas vezes, a pessoa que está junto acaba falando contra o
vereador, contra o legislativo, devendo os vereadores levar ao conhecimento da população que
tem lutado pelas vicinais. Disse ter visto incidente ocorrido no Planalto, mas deve chegar ao
conhecimento da população que os vereadores têm cobrado, enquanto que assessores da
Prefeitura devem estar disponíveis para trabalhar todos os dias, mas trabalham um dia e passam
de quinze sem trabalhar devendo verificar, pois não podem permitir pessoas denegrindo e
rebaixando a imagem dos vereadores, devendo mostrar que tem pessoas que ganham para isso,
para acompanhar os trabalhos. Ainda na tribuna a Vereadora Raimunda disse ter acompanhado
nesta Casa a briga incessante dos Vereadores Gilberto, Evaldo e outros fazendo cobranças com
relação a vicinal do Planalto, dizendo não saber se esses pedidos foram atendidos, porém a vicinal
foi contemplada e não viu mencionar o nome dos vereadores, dizendo que a mensagem que
chegou lá é a que a comunidade vai entender, dizendo que o que não lhe incomoda é o nome de
quem chega, pois quando a comunidade é atendida, o vereador fica satisfeito, mas denegrir a
imagem de outro, já é falta de ética, que os deixa triste pela forma que a mensagem chega nas
comunidades. Disse ficar feliz quando a comunidade é atendida, porque não busca algo que não
precisa, só solicita quando realmente precisa, cobrando acessibilidade, o direito de ir e vir. Disse
Câmara Municipal de Placas /Ata da 8ª Sessão Ordinária de 2019.

73

que o que não aceita de forma alguma é denegrir a imagem de alguém ou a falta de ética, pois
esta deve vir em primeiro lugar, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos
Silva, quando cumprimentou a Mesa Diretora, vereadores e as pessoas presentes. Agradeceu a
Deus pela oportunidade de estar presente em mais um dia de trabalho. Disse ter passado uma
semana importante, considerada pela religião católica como a semana santa, quando é celebrado
a morte e ressurreição de Cristo e todos comemoram conforme a sua doutrina, tendo participado
de grande celebrações na igreja católica e no domingo comemorou-se a pascoa, ocorrendo festas
em várias comunidades, tendo participado de algumas comemorações, conforme já citado pela
festa que aconteceu no município. Ressaltando ser o município em sua grande maioria agrícola,
informou sobre o Simpósio que acontecerá nesta terça-feira, quando estará presente
representantes dos bancos SICREDI e Amazônia e várias entidades e agricultores do município.
Enfatizou ser nosso município grande produtor de cacau, ressaltando a importância desse
incentivo. Enfatizou que todos clamam por estradas vicinais, mencionou que há mais de um mês
espera pela conclusão da Vicinal duzentos e quarenta norte, onde acompanhou o trabalho
realizado, mas como acontece em várias localidades nessa vicinal as máquinas foram retiradas
antes de ser concluída e continua sem sua conclusão. Disse ter certeza que todos vereadores
contribuem para as grandes obras que estão acontecendo no município, que não servirá para
Vereador e Prefeita, mas sim para a população e tem conhecimento que todos têm contribuído,
pois a grande maioria desses projetos passam por esta Casa de Leis, acreditando que tudo que
vem de bom para o município os vereadores estarão contribuindo. Registrou que no próximo dia
vinte sete acontecerá a inauguração do Mercado Municipal, iniciado há anos, tendo passado por
várias gestões e agora será inaugurado, devendo ter cuidado a forma como será o funcionamento.
Agradeceu a Deus a oportunidade. Desejou ótima semana e dia de trabalho, e agradeceu. A seguir
passou o Senhor Presidente Vereador Gilberto Matias Rodrigues a presidência ao Vice-presidente
e foi a tribuna, quando cumprimentou Veadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais
um dia de trabalho, pedindo uma semana tranquila, de muita paz, trabalho e realizações.
Informou que no próximo dia vinte oito acontecerá a final da copa Baixão da Fome, campeonato
patrocinado pela Secretaria de Esportes e muitas equipes participaram. Informou ainda que no
próximo sábado, 27, será a inauguração do Mercado Municipal. Disse ter certeza que todos os
prefeitos deste município tiveram vontade de inaugurá-lo, assim como todas as obras que estão
paradas no município, mas o MDB chegou para destrava-las, ressaltando o grande apoio do
Deputado Eraldo que interviu junto ao Deputado José Priante, que liberou o recurso e a obra
concluída será inaugurada no próximo sábado, manifestando preocupação sobre o funcionamento
do Mercado. Lembrou que antigamente havia um barracão onde várias famílias trabalhavam, o
qual foi destruído com a proposta de que quando o mercado fosse construído iriam trabalhar no
local, o que parece não será cumprido. Manifestou preocupação a respeito, esperando que a
Prefeita tenha senso de humanidade e ajude quem realmente precise trabalhar naquele mercado,
pessoas que precisam vender seus produtos para se manter no dia a dia. Falou que mercado não é
para prefeito ter lucro, mas para dar alternativa para a população comprar e outros para ter sua
renda para tratar a família. Acredita que os vereadores irão contribuir para que a situação se
resolva da melhor maneira possível, para que a população seja beneficiada. Registrou que esteve
na quinta e sexta santa reunido com a família, como é tradição. Informou que no dia quatro de
maio será realizada a inauguração da iluminação do campo na Comunidade Novo Paraíso,
convidando todos para ir conhecer e prestigiar, devendo o Deputado Eraldo estar presente. Disse
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que deverá levar uns dois times para participar de amistoso. Falou que essa páscoa foi momento
de reflexão, refletindo a respeito da questão política do município, entendendo que a gestora
máxima está conseguindo dividir o município em dois setores, cidade e interior, manifestando
preocupação, fazendo festa linda na cidade e não ajudando o interior, como no Lote Dez onde a
Vereadora Raimunda disse ter sido uma festa muito boa, mas que não teve ajuda do poder público
municipal, tendo sido realizada pela comunidade. Falou que a maioria das escolas que pediram
ajuda não tiveram e algumas tiveram em cima da hora, como escola da comunidade Novo Paraíso,
que vindo, não conseguiu ajuda e posteriormente foi enviado chocolates, quando a comunidade já
havia se organizado para fazer por conta própria o evento. Falou que observa as cobranças dos
senhores quanto a recuperação de pontos críticos, mencionando que há mais de vinte dias ponte
foi levada na vicinal São Paulo, deixando várias famílias ilhadas e até o momento não se tomou
providências e o presidente da comunidade já veio a cidade e a administração está sabendo da
situação. Disse ser constrangedor saber que essas famílias não conseguem sair e quem poderia
fazer algo está fazendo pouco caso, como é também o caso da Vicinal dos Goianos onde há mais
de seis anos que entrou máquina, não conseguindo tirar nada e vem cobrando e vem se fazendo
vista grossa. Espera que o governador mande mais alguma coisa para o município, porque está
tudo parado, o recurso que está entrando não está dando para comprar óleo, mencionando que
Placas recebeu duzentos mil litros de óleo no ano passado para recuperar estrada e não deu para
fazer metade das vicinais que era para serem feitas e agora está tudo parado, de odo que se não
vier ajuda, como será feito, questionou. Questionou ainda se será como na vila Novo Paraíso, onde
o Henrique fez por conta própria ou na Cinquenta e oito, onde até o óleo lubrificante foi doado
para as maquinas da Prefeitura, ou no Cento e cinquenta e um onde o Elano mandou empiçarrar
ou será que ficará como o Santa Fé do Cachoeirirnha ou como o Sombra Santa, que em três anos
de mandato nunca máquina de Prefeitura esteve no local, tendo sido levada até depois do
Fortaleza e falaram que seria consertado os buracos e vieram embora escondidos deixando aquela
região com o acesso péssimo. Falou que há cerca de cinco comunidades daquela região onde,
nesta gestão, máquinas não estiveram, isso sem falar que os cem mil litros de óleo que veio da
defesa civil e vicinais estão interditadas, não por causa de baixão ou ponte caídas, mas porque foi
feito só raspagem e não terminou nenhuma vicinal e culpa as fortes chuvas. Falou que chuva é
coisa da natureza, tem todos os anos e devemos estar preparados; a prefeitura vai fazer a vicinal,
a chuva vai destruir, mas não deve dizer que não sabe o que fazer. Disse que conforme ditado
popular diz que “quem não pode com o pote não pega na rudia”, dizendo que quando se
candidataram a vereador é porque estavam preparados para exercer o cargo e todos se
candidatam com intenção de ganhar. Disse ficar chateado porque está há dois anos e quatro
meses cobrando máquinas para vicinal dos Goianos, onde foi construída ponte muito bem feita,
mas nunca conseguiu inaugurar por que não é possível o tráfego no local. Disse que seu papel não
é falar somente das coisas certas, mas também das que não estão acontecendo. Falou que muitas
coisas boas estão acontecendo, obras estão sendo concluídas, informando que será liberado
recurso do governo do Estado para conclusão de obras, assim como para a urbanização do outro
lado da cidade e o colégio no Novo Paraíso. Falou que o MDB está a disposição para ajudar o
município a crescer, não ficar de picuinha, mas ajudar no que puder, pois todos saem ganhando
quando se trabalha juntos, mas deve haver parceria, não um querer aparecer e diminuir os outros,
pois são onze vereadores e se todos falarem juntos a voz será ouvida, e agradeceu. Após passou a
Ordem do dia determinando o Senhor Presidente encaminhamento à Comissão de Constituição e
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Justiça Requerimento nº 012/2019, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira da Sila, que requer
a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a limpeza e
empiçarramento das ruas e abertura de 100 metros de esgoto na comunidade Bela Vista, km 221,
neste município de Placas-Pa; e Requerimento nº 013/2019, de proposição do Vereador Vilmar
Ferreira da Sila, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Educação
providências para a construção do muro da Escola Belarmina Soares, na comunidade Bela Vista,
km 221, neste município de Placas-Pa. Após passou a apreciação de Projeto de Lei nº 268/2019,
que “Estabelece o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com
deficiência já cadastradas nas Unidades de Saúde do Município de Placas e dá outras
providências”, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim. O Relator da Comissão de
Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável pelo prosseguimento da tramitação da
matéria. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 268/2019. Manifestaram-se a respeito os
Vereadores Denilson, Marcione, Presidente e Sandeney. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Em seguida passou-se a apreciação de Requerimentos. O Relator da Comissão de
Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável pela tramitação dos Requerimentos nº
010/2019 e 011/2019. Colocado em discussão o Parecer. Manifestou-se o Vereador José
Sandeney. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o Vereador Denilson Rodrigues
Amorim fez a defesa na tribuna do Requerimento nº 010/2019, que requer a Prefeita Municipal e
ao Secretário Municipal de Educação providências necessárias para o término da Escola Criança
Feliz na Comunidade São Sebastião, Vicinal São Paulo, neste município. Colocado em discussão.
Manifestaram-se favoráveis os Vereadores Raimundo, Werles, Denilson, Edna Silva e Raimunda.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir o Vereador José Sandeney Marques
Monteiro fez a defesa do Requerimento nº 011/2019, que requer a Senhora Leila Raquel
Possimoser Brandão, Prefeita Municipal e o Ilustríssimo Senhor Gilson Macedo Secretário
Municipal de Infraestrutura para que venha atender com urgência dois pontos críticos (buracos) e
restaurar uma nova pinguela na Vicinal da Sessenta, Município de Placas-PA. Colocado em
discussão. Manifestaram-se os vereadores Werles, Denilson e Nelson. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. Colocado em votação a ata da sexta Sessão Ordinária. Aprovada por
unanimidade. A seguir o Vereador Denilson sugeriu que esta Casa convide IBAMA para reunir para
verificar o objetivo e as razões para doar madeira para outros municípios, com o que o Vereador
Nelson concordou, ressaltando a necessidade de estar presente a Prefeita e o Secretário de Meio
Ambiente. O Vereador Marcione ressaltou a importância dessa reunião, mencionando ter ouvido
de pessoas que esta Casa havia pedido a instalação de um posto do IBAMA no município, sendo
importante fazer a sua parte, pois não querem ver Placas virar cidade de faroeste, sendo a
madeira a atividade maior no município, que é utilizada para construção de casas, para construção
de cercas. Disse que precisam saber qual o período que permanecerão no município, que
operação veio fazer em Placas e qual o objetivo para saber que resposta dar aos munícipes, aos
empresários, pois a economia do município gira em torno da madeira. Falou que depois da
Prefeitura que é a maior empresa do município, as maiores são as serrarias e estando tudo parado
o município tem uma perca muito grande, concordando oficiar o comandante da operação para
uma conversa. O Vereador Raimundo e Werles ressaltaram a importância de reunir com o pessoal
do IBAMA e verificar essas situações, qual a destinação de madeira apreendida para que possam
informar a população. O Vereador José Sandeney informou sobre madeira retirada para o
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município de Belterra no ano de 2015 e a presença da Secretária de Meio Ambiente daquele
município em Placas, com a qual conversou, juntamente com o Secretário de infraestrutura, tendo
colocado o áudio do Prefeito de Belterra no grupo da Câmara para conhecimento dos senhores.
Disse que o partido lhe falou que não é prerrogativa do IBAMA apreender madeira em município e
deixa-la na mesma localidade, mas de retirar e doar para outros municípios. Mencionou ter sido
solicitado pelo representante do IBAMA carregadeira com garfo, não tendo conseguido,
considerando que os madeireiros estão unidos. Ressaltou ter sido feito documento para doar ao
município parte da madeira e outra parte o representante do órgão disse que não haveria
necessidade de ficar no município, pois segundo este e do Chefe de Gabinete o município gastaria
muito para serrar madeira para pontes e para pessoas carentes que não tem casas para morar.
Falou que politicamente não é bom toda essa madeira ficar em Placas, pois ouve-se que depois a
prefeita iria doar para os madeireiros novamente, o que não irá acontecer, pois o que não falta no
município é demanda para essa madeira. O Senhor Presidente informou que não poderá reunir
com o IBAMA, considerando que terá que viajar a Santarém após a Sessão, devendo retornar
somente na quarta-feira, mas o vice-presidente irá representar esta Casa, assim como no simpósio
do cacau, dizendo da importância de reunir, 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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