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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos quatorze dias do mês de maio 

do ano de dois mil e dezoito, 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 eleição da Mesa Diretora para o 

biênio 2019/2020. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues-PMDB – 

Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim-PSDB – Primeiro Secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB(PMDB), 

José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, 

Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Vilmar Ferreira da Silva-

PSC. As dez horas e quinze minutos o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, agradecendo as 

pessoas presentes. Informou que a sessão tratará exclusivamente da eleição da mesa diretora da 

Câmara Municipal de Placas para o biênio 2019/2020, de acordo com a Resolução nº 019/2018 e 

deliberação em plenário na 11ª Sessão Ordinária do corrente ano.  Cumprimentou e desejou boas 

vindas a seu pai, Sr. Ivo Martines, presidentes de partido e cidadãos placaenses. Apresentou as 

candidaturas à presidência, registradas, de acordo com o Art. 13-A do Regimento Interno da 

Câmara Municipal, dos Vereadores: Gilberto Matias Rodrigues, Raimundo Ribeiro da Silva, José 

Sandeney Marques Monteiro e Nelson Fetisch e solicitação dos Vereadores Raimundo Ribeiro da 

Silva e José Sandeney Marques Monteiro oficializando a retirada das respectivas candidaturas ao 

cargo de presidente da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020. Em seguida confeccionadas as 

cédulas procedeu a eleição dos componentes da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020, por 

escrutínio secreto. Designou uma comissão de escrutinadores, composta pelo Senhor Lourival 

Müller e Assessor Jurídico, Dr. Tabajara. O Vereador Nelson Fetisch retirou verbalmente sua 

candidatura à presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2019/2020. 

Juntou-se a comissão de escrutinadores ainda o Sr. Celso Rodrigues (Ninico). O primeiro 

secretário, Vereador Denilson Rodrigues Amorim fez a chamada nominal, votando na seguinte 

ordem: Vereador Marcione Rocha Ribeiro, Vereador Denilson Rodrigues Amorim, Vereador Werles 

Santos Silva, Vereador Gilberto Matias Rodrigues, Vereador Evaldo Lima Machado, Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro, Vereador Nelson Fetisch, Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, Vereador Raimundo Ribeiro da Silva e  Vereador Vilmar Ferreira da Silva, depositando a 

cédula com os nomes dos candidatos e respectivos cargos  na urna. Encerrada a votação a 

comissão de escrutinadores já designada apurou o pleito e uma vez conhecido o resultado o 

Senhor Presidente proclamou os eleitos, declarando-os automaticamente empossados nos 

respectivos cargos, para o segundo biênio os vereadores, a saber: Presidente: Gilberto Matias 

Rodrigues, Vice-Presidente: Werles Santos Silva, primeiro secretário: José Sandeney Marques 

Monteiro e segundo secretário: Vilmar Ferreira da Silva, cargos esses que começarão em primeiro 

de janeiro de 2019. Após o Senhor Presidente agradeceu as pessoas presentes, o apoio dos nove 

vereadores. Falou que quando entra em uma eleição é para ganhar ou perder, o que não podem é 

prejudicar a harmonia que há entre os vereadores e entre os poderes por causa de resultado, pois 

o que está em jogo não é só uma vaga na mesa ou a permanência na cadeira de vereador, mas o 

município que tem mais de trinta mil habitantes para o qual todos vereadores já estão 

contribuindo e contribuirão muito mais para que os benefícios cheguem aos  lares de cada um. 

Agradeceu o apoio dos Vereadores e membros dos partidos PSDB, SD, PSC e MDB, sua família, seu 

pai e vereadores. Falou que o atual mandato vai até trinta e um de dezembro e aconteça o que 
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acontecer permanece no município, pois é morador, faz parte, tem família e raízes nesta 

localidade. Falou que como presidente estará lutando para buscar o melhor para o município, não 

sendo fácil. Enfatizou serem dez vereadores na presente data, tendo em vista o vereador José 

Ferreira estar licenciado, mas tem certeza que se estivesse presente também o apoiaria, 

agradecendo os vereadores que o apoiaram. Assim como falou na primeira eleição, fará de tudo 

para elevar o nome dos senhores vereadores nos quatro cantos desse município e fazer um 

trabalho que venha corresponder a expectativa da população. Agradeceu todas as pessoas que 

compareceram a esta sessão, pedindo as bênçãos de Deus. Informou que os eleitos assumirão no 

segundo biênio 2019/2020, permanecendo a atual composição até trinta e um de dezembro do 

corrente ano. Agradeceu o apoio dos vereadores do DEM. O Vereador Marcione agradeceu a Deus 

por essa eleição ter ocorrido de forma democrática. Espera que essa nova mesa, eleita para o 

segundo biênio, possa ter sucesso e que os onze vereadores possam continuar trabalhando com o 

mesmo ideal e assim, legislativo e Executivo buscar o melhor para o município, e parabenizou o 

Senhor Presidente por ter conseguido os dez votos, ou seja, de todos vereadores presentes. O 

Senhor Presidente falou que foram eleitos não para ficarem brigando, se estapeando nesta Casa, 

mas para ouvir o que a comunidade necessita, fazer as leis e procurar ajudar a comunidade. Disse 

que até hoje tem se mantido a harmonia nesta Casa, esperando que assim permaneçam, pois já 

tem muitos problemas no município e a população não os perdoaria se ficassem brigando por 

questões que não são do interesse da comunidade.  O Vereador Denilson agradeceu as pessoas 

presentes, dizendo que seria bom que em todas as sessões a casa estivesse lotada como na 

presente data, pois é importante levar a palavra de cada vereador, vê o trabalho de seu 

representante, participando ativamente, podendo auxiliar o trabalho de cada parlamentar. 

Parabenizou o presidente que teve votação unânime dos vereadores presentes e os demais 

componentes da Mesa eleitos na presente data, agradecendo a população presente. Após o 

Senhor Presidente observando não haver nada mais a tratar pediu as bênçãos e proteção de Deus 

e que ilumine os nossos passos 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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