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ATA DA TRIGÉSSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. Aos doze dias do mês de novembro 

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-PSDB – Primeiro Secretário em exercício. 

Presentes os Vereadores Edna Silva Santos-PT, Evaldo Lima Machado-PSDB, José Sandeney 

Marques Monteiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC, Raimundo 

Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente 

declarou aberta a Sessão. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente em mais um dia 

de trabalho à frente desta Casa, considerando que em virtude de problemas de saúde o 

Presidente Vereador Gilberto Matias não pode comparecer. Agradeceu vereadores e pessoas 

presentes. Informou que em virtude de estarem presentes os assessores jurídico e contábil 

vereadores acordaram que a sessão seria aberta e encerrada em seguida para reunir com estes e 

discutir assuntos internos desta Casa. Apresentou a pauta da sessão constituída de Requerimento 

nº 034/2018, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para abertura de novas ruas na 

Vila lote 10 (Dez) norte em toda a sua extensão, neste município de Placas-Pa; e Requerimento nº 

035/2018, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para construção de uma 

parada de ônibus na Vila lote 10 (Dez) norte, neste município de Placas-Pa, informando que 

conforme acordado ficarão para serem apreciados na próxima sessão ordinária. Colocou em 

votação a ata da vigésima Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocou em votação a ata 

da trigésima Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Agradeceu as pessoas presentes, 

convidando para que estejam na próxima segunda, e observando não haver nada mais a tratar, 

desejou ótima semana e bom retorno 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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