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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos dezesseis dias do mês de março do ano de
dois mil e vinte, 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 encaminhamento de matérias às comissões
permanentes e tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador
Werles dos Santos Silva-SD – Presidente em exercício, Vereador José Sandeney Marques
Monteiro-DEM e Vilmar Ferreira da Silva-SD - Primeiro Secretário em exercício. Presente a
Vereadora Edna Silva Santos-PT e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Marcione Rocha
Ribeiro-MDB, Nelson Fetisch-SD e Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB. A hora regimental o Senhor
Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentando vereadores e pessoas presentes. Informou
sobre ausência do Presidente Gilberto Matias e da Vereadora Raimunda. Apresentou a pauta da
sessão e realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Marcione
Rocha Ribeiro, quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Registrou agradecimentos
a Deus pela semana passada. Parabenizou a Prefeita Municipal e a Vereadora Raimunda pela
inauguração da vicinal Dez Sul no sábado e parabenizou pelo inicio da recuperação das vicinais na
BR 163, que segundo informações o serviço está andando a todo vapor, trabalho que também está
acontecendo na Vicinal Sessenta. Parabenizou a igreja Assembleia de Deus que completou
quarenta e quatro anos de fundação no município, participando de grande evento. Agradeceu ao
partido Democratas, que foi o primeiro partido ao qual se filiou e se elegeu, agradecendo o Senhor
Leonir, seu padrinho político, mas em um ato democrático e considerando a janela partidária
aberta desde quatro de março, comunicou que a partir da presente data compõe a bancada do
MDB, considerando ser o partido que mais tem investido neste município através de emendas
parlamentares, assim como os investimentos do governo do Estado e juntos ingressado nos
projetos políticos, respeitando a opção politica de cada um dos senhores para que a democracia
possa falar mais alto nesta Casa. Informou também ter sido feita a filiação a esse partido da
Vereadora Raimunda Nascimento e a prefeita municipal, assim como o Senhor Catarino, Marizete,
Mateus, tendo sido feito aproximadamente cem filiações no evento realizado no domingo, o que
também deverá ser feito pelos demais partidos, tendo em vista está se partindo para um
momento eleitoral e precisando se organizar. Agradeceu o convite da Prefeita para compor essa
bancada e a todos os integrantes desse partido. Outros vereadores poderão tomar essa decisão de
mudança de sigla partidária e em quatro de abril terão decisão sobre como ficou a situação nesta
Casa. Espera que possam conversar para fazer uma eleição democrática para que 2021 possam ter
representante no legislativo e executivo municipal. Desejou excelente dia e semana de trabalho a
todos. Concedida a palavra ao Vereador Nelson Fetisch, que a dispensou. A seguir foi a tribuna o
Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes.
Registrou ausência do Vereador Gilberto Matias Rodrigues, que encontra-se em Santarém,
devendo passar por cirurgia na presente data. Referiu sobre os trabalhos no decorrer da semana,
mencionando ter estado na vicinal Cinquenta e oito conversando com lideranças a respeito de
ponte, que será concluída tão logo as águas baixem, obra que dá acesso aos moradores desta e da
vicinal Arrependido. Registrou ter estado na vicinal Ângelo acompanhando jogos que estão
acontecendo na localidade, ressaltando a necessidade de recuperação dessa vicinal, devendo
cobrar do secretário ao menos a recuperação do trecho mais critico. Esteve na vicinal Cinquenta e
sete, recuperada no final do inverno passado, mas que com as chuvas carro pequeno não passa e
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tem cobrado do Secretário de infraestrutura que providencie, lembrando haver no local a Casa
Familiar Rural que funciona em modo de alternância, dizendo que o transporte escolar não entra
mais. Referiu sobre evento do MDB, no qual esteve prestigiando, parabenizando a presidente do
partido pelo evento, parabenizando os vereadores que se filiaram a esse partido, assim como
acontecerá com o PSDB, partido a qual é filiado e ao qual vereador deverá se filiar, assim como
muitas pessoas que serão candidatas estão se filiando, partido que muito contribuiu com o
município, ao qual a Prefeita era filiada, permanecendo juntamente com o Vereador Denilson no
partido. Comunicou que o TRE estará no município no final deste mês. Parabenizou a Vereadora
Raimunda pelo evento de inauguração da Vicinal Dez Sul, ressaltando que mesmo no período do
inverno as máquinas não param, trabalhando em várias vicinais, de forma lenta devido as chuvas,
mas esperando que no período do verão todas as vicinais possam ser recuperadas, acreditando
que isso acontecerá, pois a Prefeita tem mantido as contas do município em dia, parabenizando-a
por está colocando as coisas no trilho, por está buscando recursos do governo do Estado, como
combustíveis, que tem mantido máquinas trabalhando nas vicinais. Desejou a todos um excelente
dia, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando
cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou agradecimentos a Deus. Registrou
ainda ter participado de comemoração dos quarenta e quatro anos de fundação da igreja
Assembleia de Deus no município com a presença do supervisor da área, Pastor Eudatan, de
Rurópolis, registrando que naquele local foi realizada a reunião de instalação do município, com a
posse de vereadores e Prefeito Municipal, assim como a eleição e posse da primeira Mesa
Diretora da Câmara Municipal. Informou ter acontecido na escola Tancredo Neves as primeiras
sessões da Câmara Municipal, lembrando os vereadores que compuseram a primeira câmara no
município, falando da honra de fazer parte desse grupo e poder trabalhar em prol da população
deste município. Referiu sobre o coronavirus (Covid-19), não havendo nenhum caso registrado no
Pará, dizendo que muitos eventos estão sendo realizados sem a população está presente, como
programa de TV, jogos de futebol, campeonatos estão sendo suspensos, na Itália a população está
impedida de sair à rua, dizendo que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, o presidente dos
Estados Unidos pedindo a população mundial que clame a Deus. Referiu sobre a necessidade de
limpeza da cidade e piçarramento de ruas para que não surjam focos de outras doenças.
Parabenizou o MDB pelo grande evento ocorrido no domingo com a presença do Deputado Eraldo
Pimenta, ressaltando que o município tem mostrado diferença no que tange a obras com relação a
outros governos, parabenizando os vereadores Marcione e Raimunda pela filiação ao MDB.
Enfatizou ser este um ano eletivo, quando passarão pelo crivo da população e precisam está
convictos da posição político partidária, informando que o PSDB fará em breve sua reunião para
filiação, convidando a população para se filiar nesse partido que faz parte da história desse
município, sendo o partido que mais deixou obras no município, como asfalto, água e outras,
parabenizando o governador Helder Barbalho por está concluindo obras que ficaram inacabadas
do governo passado e por está fazendo trabalhos em todos os municípios do Estado do Pará.
Parabenizou a Prefeita Municipal por ter buscado recursos e o Deputado Eraldo que liberou
emenda de mais um milhão e meio de reais para continuidade da obra na frente da cidade,
agradecendo aqueles que tem compromisso com o município independente de sigla partidária,
mas tratando do bem estar da população placaense, e agradeceu. Após passou a Ordem do Dia. O
Senhor Presidente encaminhou para análise da CCJ os seguintes requerimentos: Requerimento nº
007/2020, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita
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Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para que sejam realizados com
urgência obras de recuperação das vias e iluminação dos referidos bairros: Sol Nascente, Boa
Esperança, São Francisco, Alto Pará, Otobeli, Centro e Comarca (Daniel Capitani), nesta cidade;
Requerimento nº 008/2020, de proposição do Vereador José Sandeney Marques Monteiro, que
requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para patrolar
e empiçarrar a estrada, ramais e baixões da vicinal do Ângelo, neste município; e Requerimento nº
009/2020, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues e do Vereador José
Sandeney Marques Monteiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de
Infraestrutura providências para a recuperação da vicinal Mirasselva, neste município. Após o vicepresidente em exercício apresentou encaminhamento do Projeto de Lei nº 280/2020 que Institui o
Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Placas – PDDMP, e dá outras providências, o qual
sugeriu que possam convidar a população para estar presente no dia em que for colocado em
pauta para votação, determinando o Senhor Presidente encaminhamento as comissões
competentes. A seguir passou a votação de Requerimentos. O Relator da CCJ, na tribuna, informou
sobre licitação da iluminação publica que acontecerá no próximo dia vinte quatro e apresentou
parecer da comissão aos requerimentos 002, 003, 004, 005 e 006. Colocado em discussão o
parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o vereador
Raimundo Ribeiro da Silva fez a defesa na tribuna do Requerimento nº 002/2020, que requer a
Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para recuperação da
estrada e empiçarramaento das ladeiras da Vicinal 57 (cinquenta e sete) casada, neste município;
e Requerimento nº 003/2020, de proposição sua e do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, que
requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para que
sejam realizados com urgência obras de recuperação da estrada e empiçarramento das ladeiras e
reforma e construção de pontes e pinguelas na Vicinal Pajoba, neste município. Colocado em
discussão ambos os requerimentos. Discutido, foram os requerimentos, um a um, votado e
aprovados por unanimidade. Após o Vereador Denilson Rodrigues Amorim fez defesa na tribuna
do Requerimento nº 004/2020, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de
Infraestrutura providências para que sejam realizados com urgência obras de recuperação da
estrada e empiçarramento de ladeiras da Vicinal São Paulo, neste município; e Requerimento nº
005/2020, de proposição sua e da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, que requer a
Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para que sejam
realizados com urgência obras de recuperação da estrada e empiçarrmento de ladeiras na Vicinal
do Pulu, neste município. Colocado em discussão ambos os requerimentos. Discutidos, foi, um a
um, colocado em votação e aprovados por unanimidade. A seguir a Vereadora Edna Silva Santos
fez a defesa na tribuna do Requerimento nº 006/2020, que requer a Prefeita Municipal e ao
Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal Santa Rosa,
neste município. Após discutido, foi o requerimento discutido e colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente ratificou informação sobre a ausência do
Vereador Gilberto Matias que está em Santarém, onde deverá passar por cirurgia na presente data
e da Vereadora Raimunda Nascimento, que estava no hospital municipal, 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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