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

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. Aos nove dias do mês de novembro 

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 apreciar requerimento, apresentação de 

Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021 e tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a 

Mesa Diretora pelo Vereador Werles Santos Silva-DEM – Presidente em exercício, Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro – Vice-presidente em exercício e Vilmar Ferreira da Silva-PSC – 

primeiro secretário em exercício. Presentes a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues-MDB e 

Vereadores Evaldo Lima Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro-MDB, Nelson Fetisch-PSC e 

Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB. A hora regimental o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, 

cumprimentando e agradecendo a todos pela presença. Apresentou a pauta da Sessão. Consultou 

os senhores vereadores sobre o uso da palavra na tribuna, a qual foi dispensada por todos, 

passando à Ordem do dia. O vice-presidente em exercício apresentou o Projeto de Lei nº 

286/2020, que Estima a Receita e fixa a Despesa do orçamento Anual do Município de Placas para 

o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências e o senhor presidente determinou 

encaminhamento as comissões competentes para análise e parecer. A seguir passou a apreciação 

do Requerimento nº 027/2020, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da 

estrada vicinal dos Goianos, neste município. Considerando já haver sido apresentado parecer ao 

mesmo em sessão anterior foi concedida a palavra ao autor do mesmo para defesa na tribuna, 

que o fez. Após foi o requerimento colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em 

votação. Aprovado por unanimidade. Após, o Senhor Presidente observando não haver nada mais 

a tratar lembrou ser a última semana nesse processo político, quando as pessoas irão escolher no 

próximo domingo os seus representantes, desejando boa sorte para cada candidato a vereador e a 

prefeito, desejando que seja uma disputa democrática e os que forem eleitos possam representar 

o povo de Placas e fazer um trabalho de qualidade, considerando ser um município produtivo e 

carente de muitas situações. Agradeceu as pessoas presentes 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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