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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos trinta e um 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 Projetos de Resolução. 

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

Rodrigues-PSC e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, 

Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva. As onze horas o 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentou vereadores, agradecendo pela 

presença da grande maioria, com exceção do Vereador Evaldo que não está presente, 

considerando fato ocorrido na Vila Novo Paraíso, quando um acidente vitimou dois jovens, 

devendo está dando suporte aos familiares. Apresentou a pauta da Sessão, constituída de Projeto 

de Resolução nº 030/2019, que “Cria e Estabelece critérios para concessão das honrarias 

denominadas Título de Cidadão Placaense” e “Título de Honra ao Mérito”, e dá outras 

providências; Projeto de Resolução nº 031/2019, que Concede o Título de Cidadão Placaense ao 

Senhor Helder Zahluth Barbalho; Projeto de Resolução nº 032/2019, que Concede o Título de 

Cidadão Placaense ao Senhor Eraldo Sorges Sebastião Pimenta – Eraldo Pimenta; Projeto de 

Resolução nº 033/2019, que Concede o Título de Cidadão Placaense ao Senhor José Benito Priante 

Júnior - Priante; Projeto de Resolução nº 034/2019, que Concede o Título de Cidadão Placaense ao 

Senhor José da Cruz Marinho – Zequinha Marinho; Projeto de Resolução nº 035/2019, que 

Concede o Título de Cidadão Placaense ao Senhor Hilton Alves de Aguiar – Hilton Aguiar; e Projeto 

de Resolução nº 036/2019, que Concede o Título de Cidadão Placaense a Senhora Elcione 

Therezinha Zahluth Barbalho. Após passou a apreciação das matérias. O Primeiro Secretário 

apresentou Projeto de Resolução nº 030/2019, que “Cria e Estabelece critérios para concessão 

das honrarias denominadas Título de Cidadão Placaense” e “Título de Honra ao Mérito”, e dá 

outras providências. Colocado em discussão. O Vereador Denilson Amorim manifestou-se 

favorável, dizendo ser importante fazer esse reconhecimento as pessoas que contribuíram com o 

município. Referente à concessão de Título de Cidadão Placaense ao ex-Governador Jader 

Barbalho, concordou, fazendo observar a redação dada ao parágrafo único do Artigo 6º, quando 

cita que a honraria concedida é um reconhecimento aos trabalhos do então governador do Estado 

que através da Lei Estadual nº 5.783, de 20 de dezembro de 1993, emancipou politicamente o 

município de Placas. Disse que ele sancionou a lei de emancipação do município, emancipação foi 

realizada pela população em 26 de setembro de 1993, pedindo que faça a alteração na redação. O 

Vereador José Sandeney ressaltou a importância para que posteriormente possam prestar as 

honrarias as pessoas que prestam serviços social ao município. Colocado em votação. Aprovado 

por unanimidade. Após passou a apreciação do Projeto de Resolução nº 031/2019, que Concede o 

Título de Cidadão Placaense ao Senhor Helder Zahluth Barbalho. O Primeiro Secretário fez a leitura 

na integra. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. Após passou a apreciação do Projeto de Resolução nº 032/2019, que Concede o 

Título de Cidadão Placaense ao Senhor Eraldo Sorges Sebastião Pimenta – Eraldo Pimenta. O 

Primeiro Secretário fez a leitura na integra. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado 

em votação. Aprovado por unanimidade. Após passou a apreciação do Projeto de Resolução nº 
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033/2019, que Concede o Título de Cidadão Placaense ao Senhor José Benito Priante Júnior - 

Priante. O Primeiro Secretário fez a leitura na integra. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após passou a apreciação do Projeto de 

Resolução nº 034/2019, que Concede o Título de Cidadão Placaense ao Senhor José da Cruz 

Marinho – Zequinha Marinho. O primeiro secretário fez a leitura na íntegra. Colocado em 

discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após passou a 

apreciação do Projeto de Resolução nº 035/2019, que Concede o Título de Cidadão Placaense ao 

Senhor Hilton Alves de Aguiar – Hilton Aguiar. O Primeiro Secretário fez a leitura na integra. 

Colocado em discussão. O Vereador Denilson ressaltou a necessidade de homenagear pessoas que 

hoje já não estão no cenário político como Chapadinha, Nilson Pinto, Vlad, Flexa Ribeiro, 

entendendo que as pessoas contempladas por esses títulos devem estar no município, podendo 

agilizar a concessão as demais pessoas. O Vereador Werles mencionou sobre outras pessoas que 

podem ser homenageada posteriormente, sendo essas resoluções focadas mais para as pessoas 

que virão ao município por esses dias. Seguiu-se discussão. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. Após passou a apreciação do Projeto de Resolução nº 036/2019, que Concede o 

Título de Cidadão Placaense a Senhora Elcione Therezinha Zahluth Barbalho. Colocado em 

discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. O Vereador Marcione Rocha votou contra, 

justificando. Disse ser contra o reconhecimento a Sra. Elcione Barbalho porque nunca a viu em 

nosso município, assim como nunca contribui, dizendo haver pessoas, muito mais importante que 

contribuíram com o município para estar homenageando nesse momento. Projeto de Resolução 

aprovado por nove votos favoráveis e um contrário. O Senhor Presidente ratificou o motivo da 

ausência do Vereador Evaldo Machado, em virtude do fato ocorrido na sua comunidade. Informou 

que o contador deverá estar na cidade na próxima semana, quando deverá passar dois dias a 

disposição desta Casa, quando poderão verificar a situação da LOM e RI, devendo confirmar. O 

Vereador Denilson pediu esclarecimentos sobre as consultas com oftalmologista que serão 

realizadas na Câmara Municipal na próxima semana. O Senhor Presidente informou que consultas, 

exames e cirurgias serão totalmente gratuitas, sendo que de três a sete será a triagem e de nove a 

quatorze os exames e havendo necessidade as cirurgias serão agendadas até dez a cada mês. 

Seguiu-se dialogo a respeito da possibilidade de providenciar uma ótica com valores acessíveis 

para que a população, que precisar, possa fazer os óculos e o servidor João Lopes informou a 

respeito da programação. O Senhor Presidente informou que devido a essa programação na 

próxima segunda não haverá sessão, pedindo a todos que divulguem, pois é uma questão de 

saúde, 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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