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ATA DA VIGÉSSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Ao primeiro dia do mês de outubro 

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 apreciar Requerimentos e 

tratar assuntos de interesse legislativo. 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-MDB, Nelson Fetisch-SD e Raimundo Ribeiro da 

Silva-PSDB. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. O presidente em 

exercício comunicou que os senhores vereadores foram convidados para participar de reunião do 

SINTEPP na presente data e horário, consultando-os a respeito de encerrar a sessão e participar 

dessa reunião. O vereador Denilson Amorim manifestou-se favorável, porém disse que vereadores 

não podem deixar seus trabalhos tendo em vista acontecer uma vez por semana. Espera que o 

Secretário e parte técnica, contábil e jurídica da educação também estejam presentes, pois os 

vereadores tem vontade em ajudar a educação, mas precisam da parte técnica para auxiliar. 

Dispensou o uso da palavra na tribuna, e agradeceu. O Vereador Marcione Rocha cumprimentou 

vereadores e pessoas presentes. Lembrou que essa reunião com o SINTEPP já havia sido marcada, 

mas por questão de respeito ao Regimento Interno, a esta Casa e a comunidade seria necessário a 

abertura desta Sessão. Concordou em encerrar e participar dessa reunião com a comissão do 

SINTEPP, ressaltando ser muito importante a participação para que possam discutir juntos a 

problemática, tendo em vista que o sindicato já se reuniu várias vezes com a Secretaria de 

Educação e Executivo e vereadores estão entrando no negócio agora e precisaria de conversa com 

o executivo para acompanhar o desfecho dessa negociação e chegarão no sindicato e irão apenas 

ouvir, pois não tem o que argumentar, mencionando que tinha emenda nesta Casa, mas foi 

solicitado a retirada, concordando reunir e discutir com a classe e chamar o Secretário de 

Educação, e agradeceu. O Vereador Raimundo manifestou-se favorável participarem da reunião 

com o sindicato, mencionando ter acontecido reunião na semana anterior e não ter participado 

em virtude de ter ido a velório de amigo na Vila Bela Vista, porém disse que devem participar para 

estar informados do que está acontecendo com relação ao projeto protocolado pelo Poder 

Executivo, concordando que o Secretário Municipal de Educação participe, pois tem mais 

conhecimento de causa. O Vereador Marcione informou te convidado o Secretário de Educação 

para conversar com os vereadores antes de irem a reunião e acompanhá-los. O Vereador Nelson 

Fetisch falou que teria assuntos importantes para tratar na presente sessão, porém foi marcada 

essa reunião com o SINTEPP que enfatizou deveria ser antes ou depois da sessão, pois para 

participar estão quebrando o regulamento da Casa, concordando que possam se juntar aos demais 

vereadores que já estão na reunião, porém, não concorda em desmarcar sessão por causa de 

reunião, pois poderia ser em outro dia e horário. O Vereador Evaldo cumprimentou a todos 

presentes e manifestou-se favorável a suspender a sessão para que possam participar da reunião 

com o SINTEPP. O Presidente em exercício agradeceu a presença de todos presentes e, como de 

acordo dos vereadores presentes, irá encerrar a sessão para que possam participar da reunião 

com o SINTEPP, mas primeiramente irão conversar com o Secretário de Educação. Comunicou que 

o projeto de lei contendo emendas a lei da educação foi solicitado sua devolução pela Prefeita 

Municipal. Falou da importância de reunir com SINTEPP, Secretaria de Educação e Executivo 
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Municipal para juntos chegar a denominador comum, 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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