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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SÉTIMA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2021. Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil 

e vinte um, 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 encaminhamentos, apreciação de requerimentos e 

tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Marcione 

Rocha Ribeiro-MDB – Presidente, Vereador Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB – Vice-presidente, 

Vereador Werles Santos Silva-Primeiro Secretário e Vereador Henrique Pereira da Silva Filho – PSC 

– Segundo Secretário. Presentes a Vereadoras Edna Silva Santos-PT e Raimunda Nascimento 

Rodrigues-MDB e os Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Diones Gomes Dias (Capixaba) 

– MDB, Elenilson dos Santos Pessoa (Peteca) – PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB, Gilmar Freitas 

da Silva (Mazinho) – DEM, José Maria Alves da Silva (Zé Caruaru) – MDB e Orlando Messias de 

Souza – MDB. As dez horas e quinze minutos o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, 

cumprimentando e agradecendo a todos pela presença e declarou aberta a Sessão, fazendo 

agradecimentos a Deus pela oportunidade de iniciar esta sessão, pedindo sabedoria para a 

condução dos trabalhos. Apresentou a pauta da sessão. Pediu um minuto de silencio pelo 

falecimento da técnica de enfermagem Cristiane Ribeiro. Após, homenageou em nome das 

vereadoras Edna Silva e Raimunda Nascimento as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.  

Realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim. Este cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou sentimentos à família 

Rodrigues e a família da Técnica em enfermagem Cristiane pelo falecimento em decorrência do 

COVID-19. Ressaltou fazer parte da comissão de acompanhamento das ações de combate ao 

COVID no município, a qual tem recebido os relatórios da secretaria de saúde, porém disse que de 

nada adianta se a população não se conscientizar, devendo se cuidar, porque o vírus não escolhe a 

quem pegar e levar. Mencionou ter sido procurado por moradores da Vicinal 240 norte, tendo 

falado com o secretário de infraestrutura no sentido de dá acesso aos moradores daquela vicinal, 

também fez cobranças a esse a respeito do baixão na vicinal Pulu, um problema antigo e pelo qual 

sempre lutou. Disse ter se empenhando, juntamente com outros vereadores, no sentido de 

resolver problema na Vicinal 235 norte, cobrando do secretário o atendimento de toda a vicinal. 

Registrou reunião com o SICREDI no sentido de que venha se instalar no município e trazer crédito 

para o produtor. Pediu providências a respeito de buracos nas ruas na cidade, a respeito do que 

vereadores são cobrados, porém lembrou que estes não possuem máquinas, cabendo ao Poder 

Executivo a realização desses serviços, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a tribuna o 

Vereador Elenilson dos Santos Pessoa, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes e 

em especial as mulheres do município, as quais cumprimentou em nome de sua esposa, pelo Dia 

Internacional da Mulher. Ressaltou ter sido uma semana de percas, registrando sentimentos à 

família da técnica Cristiane Ribeiro e a família Rodrigues que também perdeu um integrante. 

Registrou ter estado na vicinal Cinquenta e sete acompanhando trabalhos que está sendo 

realizado e acompanhando os trabalhos de limpeza das ruas da cidade. Mencionou ter 

protocolado Requerimento para construção de calçada na frente do banco BASA, tendo em vista a 

vala que se formou, impedindo que cadeirantes tenham acesso àquela unidade bancária, pedindo 

providencias, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Orlando Messias de Souza, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes e em especial todas as mulheres pelo dia 

Internacional da Mulher, homenageando-as e agradecendo por tudo que fazem. Registrou 
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pêsames a família Rodrigues pelo falecimento do tio do Vereador Werles e a família da técnica de 

saúde Cristiane pelo seu falecimento, dizendo da necessidade de se proteger contra essa doença 

COVID. Mencionou ter estado juntamente com o Secretário de Infraestrutura nos travessões 

Sessenta e Alagado e tentado chegar ao Sombra Santa, o que não foi possível tendo em vista que 

as estradas praticamente acabaram. Disse que são muitas reclamações e viu o esforço do Poder 

Executivo no final do ano passado para fazer o máximo de trabalho possível, mas os temporais não 

permitiram ou destruiu o que havia sido feito, tendo que começar tudo de novo, porém disse que 

o secretário se vira para atender o município, ressaltando haver no município trinta e oito vicinais 

e ainda é feito a abertura entre a estrada e a casa do produtor, o que se fosse somado daria outras 

vinte vicinais. Referiu sobre a limpeza das ruas da cidade, que muitas vezes fica a mercê devido a 

quantidade de estradas vicinais que necessitam de atendimento, tendo máquinas, mas não o 

suficiente para atender toda a demanda, e vendo o esforço do secretaria em aproveitar os 

momentos de sol para adiantar um serviço, tampar um buraco, fazer a cabeceira de uma ponte, 

jogar piçarra em uma ladeira, entre outros serviços. Falou que a estrada por onde tentou chegar 

no Sombra Santa está péssima, onde até a patrol atolou e não conseguiram varar em uma 

caminhonete traçada. Pediu providencias urgentes para a realização de serviço na cabeceira de 

ponte na vicinal Ângelo, porque se piorar os moradores que residem após o rio ficarão sem 

acesso. Colocou-se a disposição para discussão de requerimentos e agradeceu. A seguir o Senhor 

Presidente cumprimentou a secretária de Assistência Social e Beto Dantas, servidor desta Casa e 

passou a palavra a Vereadora Edna Silva Santos. Na tribuna, cumprimentou Vereadores, pessoas 

presentes, funcionárias e em especial as mulheres presentes, as mulheres que trabalham nesta 

Casa e as de todo o município. Registrou sentimentos aos familiares enlutados de Varmilson, tio 

do Vereador Werles e de uma colega Kaliandra, assim como aos familiares da técnica de saúde 

Cristiane, com quem cresceu junto, morando na mesma vicinal. Disse que todos os dias a palavra 

de ordem é gratidão por estarem vivos e com saúde, porque nesta semana foram à óbito, em 

média por dia, mil e trezentas pessoas por conta do COVID-19. Registrou ter comemorado no 

domingo anterior a passagem do aniversário de setenta e sete anos de sua mãe, dizendo ser uma 

mulher jovem, com saúde e batalhadora, dizendo que ao mesmo tempo chora, também sorri e 

assim a vida é feita. Referiu sobre iluminação pública para as pessoas que residem na zona rural, 

tema bastante abordado desde a legislatura passada, mencionando ter protocolado mais cedo na 

Prefeitura Municipal um documento solicitando que seja revisto a cobrança da iluminação pública 

na zona rural, considerando está havendo um grande debate nas redes sociais e as pessoas que 

residem na zona rural tem falado sobre isso e exigem providências dos vereadores, considerando 

haver lei que trata a matéria. Disse ouvir muitas distorções nas falas nas redes sociais, quando 

pessoas dizem que a Câmara Municipal tem um projeto de lei que autoriza o desconto, devendo 

esclarecer que a Lei existe para não pagamento da taxa de iluminação pública para as pessoas que 

residem no meio rural. Pediu que os vereadores que compõe a Comissão de Educação, Saúde e 

Redação Final que após a sessão possam sentar em reunião para dialogar, principalmente sobre a 

situação da saúde, pois há algumas coisas que precisam conversar a respeito da saúde, pois não 

adianta falar em tribuna se não colocar a mão na massa, para vê o que podem discutir e solicitar 

através de oficio, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Gilmar Freitas da 

Silva (Mazinho), quando cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Parabenizou todas as 

mulheres pela passagem do dia da mulher. Registrou a presença de seu filho. Ressaltou a honra de 

está nesta Casa. Ressaltou não ser fácil iniciar um governo em meio a pandemia, perdendo 
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pessoas, amigos e com dificuldade de mostrar um trabalho mais amplo. Registrou sentimentos 

pelo falecimento do tio do vereador Werles. Ressaltou ter visto a vontade dos vereadores em 

trabalhar, sendo a demanda muito grande, sabe que o período é critico, mas tem força do 

Secretário, da gestão e dos vereadores. Informou ter colocado requerimento na semana anterior, 

o qual deve ser lido e aprovado na apresente sessão para benefício da vicinal São Paulo, 

ressaltando ter acompanhado serviço e visto a alegria do produtor quando lhe é dado acesso. 

Falou que assim como a vicinal São Paulo, deseja que outras vicinais sejam atendidas com 

atendimento emergencial, considerando o período chuvoso que não permite um trabalho 

definitivo, mas acreditando que a gestão está se preparando para a partir do mês de maio possa 

fazer um trabalho mais extenso, mencionando haver várias demandas voltadas para benefício do 

produtor, não só pela secretaria de infraestrutura, mas também pela secretaria de Agricultura. 

Disse que tem ido às secretarias, registrando a presença da secretária de Assistência Social, 

dizendo-se feliz pelo atendimento a demandas encaminhadas a essa secretaria, dizendo da 

importância quando se abraça a assistência social. Falou que ao longo deste mandato fará 

compromisso de colocar requerimentos, projetos e o que entender de melhor para o município, 

colocando-se a disposição, inclusive para trabalhar em parceira, respeitando o direito de cada um, 

assim como também será parceiro do que vai dá certo e for bom para a população, mesmo que o 

sofrimento na área da saúde esteja crítico, mas não desistirão, pois tem Deus para interceder por 

cada um e vai ajudar esse município. Desejou um excelente dia a todos, e agradeceu. A seguir foi a 

tribuna o Vereador Diones Gomes Dias (Capixaba), quando cumprimentou a todas as mulheres 

presentes e as do município pela passagem do Dia Internacional da Mulher, pedindo que Deus as 

cubra de bênçãos, Vereadores e demais pessoas presentes. Falou que se tem passado por grandes 

dificuldades, quando está se perdendo muitas vidas, pessoas que trabalham na linha de frente 

para salvar vidas, ressaltando, conforme falado pela Vereadora Edna a respeito de pendencias na 

área da saúde que, como vereador, deve tomar algumas medidas, ressaltando sobre a situação de 

trabalho de funcionários, das situações enfrentadas para garantir atendimento aos que 

necessitam. Registrou pêsames à família Rodrigues pelo falecimento do tio do Vereador Werles e 

também a família da técnica Cristiane. Registrou trabalho de acompanhamento nas vicinais, 

ressaltando que a demanda é grande, destacando situação de baixão na vicinal Pulu, cujo 

problema é difícil de resolver, mas juntamente com a câmara de vereadores vai buscar a solução o 

mais rápido possível, dizendo que essa vicinal terá o seu carinho especial, pela qual irá lutar sem 

medir esforços, local onde teve bom apoio, ressaltando ser um caso de urgência para o qual irá 

buscar apoio de deputado e governador para resolver o problema. Ressaltou ter sido convidado 

pelo Vereador Mazinho (Gilmar Freitas) para correr atrás da questão fundiária, devendo procurar 

os representantes na esfera estadual para tentar resolver o problema das famílias que estão nessa 

área e que sequer pode contratar uma máquina para fazer um serviço na terra porque a lei não 

permite. Disse que o mais breve possível irão a capital do Estado a procura de Deputado para 

tentar resolver a situação, agradecendo o vereador por ter lhe chamado para fazer parte desta 

Comissão, que irá lutar para que a linha seja afastada e estará a disposição para ajudar a 

população deste município. Agradeceu a todas pessoas presentes, colocando-se a disposição, e 

agradeceu a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador Henrique Pereira da Silva Filho, 

quando cumprimentou Vereadores, mulheres e a população presente. Falou ser um momento de 

alegria por está nesta Casa, mas ao mesmo tempo de tristeza pela perca de amigos do município 

por essa doença (COVID-19), acreditando que Deus está no controle de tudo, sendo importante 
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confiar, porque só Ele sabe todas as coisas, dizendo ter comentado com a Vereadora Raimunda 

que quando a pessoa sai de casa está sem projeto de vida, tendo apenas a certeza da confiança 

que tem em Deus e que ela dará alegria, força e coragem, dizendo ainda que para quem tem 

alguns projetos tem horas que desanima, pois não sabe o que acontece no dia seguinte, mas disse 

que a solução é erguer a cabeça e seguir em frente, confiando em Deus. Agradeceu a prefeita 

municipal pela coleta do lixo na Vila Novo Paraíso, esperando que esse serviço continue, 

agradecendo o Presidente pelo apoio. Informou sobre os requerimentos protocolados, sendo para 

serviços na vicinal Cento e quarenta e cinco, para onde está se precisando de socorro, dizendo ter 

sido uma vicinal pouco mexida no ano passado e hoje a estrada já não oferece condições de 

tráfego, entendendo que as coisas acontecem, tendo requerido, e vicinal cento e cinquenta e um, 

pedindo ajuda, pois essa vicinal também precisa de socorro. Agradeceu a Deus pela vida, por 

trazê-lo a esta cidade. Parabenizou o povo da Comunidade Novo Paraíso com as aulas retomando, 

ressaltando que os pais estão com medo de mandar os filhos para a escola. Falou que agora é o 

momento de orar a Deus e pedir sua proteção, ressaltando está com um parente doente e triste 

por não ter o que fazer, apenas pedir a proteção de Deus. Disse ter passado a semana em casa, 

sem ânimo para andar e visitar a população, devido o COVID, porque pode ser acusado de ter 

levado a doença, devendo achar uma forma de fazer o trabalho, pois há tanto o medo de pegar, 

quanto levar a doença. Agradeceu a todos que vieram a esta Casa, a qual disse que se encontra 

com dificuldade por causa da doença, mas acreditando que Deus tem o controle, que a vacina está 

chegando e que tudo dará certo, e agradeceu. A seguir o Senhor presidente registrou a presença 

da Dra. Edmaria e da Senhora Marizete e passou a palavra ao Vereador José Maria Alves da Silva 

(Zé Caruaru). Na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e mulheres presentes. 

Homenageou, em nome de sua esposa, filha e mãe todas as mulheres pelo Dia Internacional da 

Mulher. Enfatizou trabalho no decorrer da semana, com cautela em virtude do avanço do COVID-

19, mas realizou visitas a bairros de nossa cidade e a vicinal cinquenta e nove para verificar 

situação apresentada por moradores; e na quarta-feira participou de reunião com a gerência do 

SICREDI, articulada pelo representante do IDEFLOR e presidente desta Casa, onde estiveram vários 

vereadores, Sr. Gleison, representantes do Comércio, representante do Governo e representante 

da CEPLAC, discutindo meios para trazer esse investimento para nossa cidade para alavancar a 

economia do município, tendo visto os benefícios para outros municípios, sabendo da importância 

para o município receber esses investimentos, tendo certeza que o município só tem a ganhar com 

isso, parabenizando o amigo Gleison e presidente da Câmara pela insistência para realizar essa 

reunião, acreditando que o município só tem a ganhar. Referiu sobre o falecimento de tio do 

Vereador Werles e da técnica de enfermagem Cristiane, ressaltando ter sido essa, uma excelente 

profissional, dedicada ao trabalho, que assim como outros fazia um trabalho diferenciado, fazendo 

a transferência de pacientes para Santarém. Disse imaginar como está o psicológico dos colegas de 

trabalho da área da saúde para continuar fazendo seu trabalho, se expondo aos riscos. 

Homenageou todos os funcionários da saúde que estão empenhados em fazer um trabalho para 

melhorar a saúde no município, sendo os ACS, ACE, vigilância sanitária e epidemiológica, os 

funcionários voluntários, todos os funcionários de todos os setores do hospital, dos postos de 

saúde de todas as comunidades, mas especialmente aos que atendem no posto de atendimento 

do COVID, pois estão lidando com pessoas infectadas diariamente, dizendo que quando podem 

ficam em casa, podendo se desviar de pessoas contaminadas, mas esses funcionários têm contato 

direto com essas pessoas, parabenizando pela insistência e por não abandonar os filhos de Placas, 
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destacando: técnicas de enfermagem: Marisa, Vanessa, Edineia, Elaine Alves, Andressa, Lidia e 

Welves; vigias de Segurança: Edson Luiz, Cifarlo e Henrique; auxiliar de serviços Gerais: 

Francineide, Ana Caroline, Regina; e o médico, Dr. Alberto que muito tem feito pelo município, 

ajudando salvar vidas e transferindo, quando há necessidade de o médico ir junto, parabenizando 

ainda os motoristas, Adriano, Antonio, Alex, Cleiton e João que também fazem transferência, 

tendo contato direto com pessoas contaminadas, não pelo salário, mas para prestar um serviço de 

socorro, para salvar a vida de pessoas, pois o salário pago pode-se adquirir em qualquer outro 

setor, mas o amor ao próximo e pela vida nem todos têm como esses profissionais, deixando seus 

parabéns e agradecimentos a eles, em nome dos pacientes e dos filhos de Placas, agradecendo a 

todos os funcionários e ao Secretário de Saúde, Sr. Gilberto Paiva que tem feito um trabalho para 

que se tenha bom resultado e ao governo, em nome da prefeita, pelo trabalho que tem feito para 

se ter esse resultado. Agradeceu as pessoas presentes, pedindo a proteção de Deus, e agradeceu a 

oportunidade. Adiante foi a tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre o Dia Internacional da Mulher, data 

que no ano anterior estavam reunidas comemorando. Cumprimentou a chefe de gabinete, Sra. 

Marizete e demais mulheres presentes. Registrou sentimentos aos familiares do vereador Werles, 

pelo falecimento de seu tio e à família da técnica de enfermagem Cristiane. Fez menção ao Dia 

Internacional da Mulher, data não somente para comemorações, mas para discutir o papel da 

mulher na sociedade atual, o empoderamento feminino, a busca pela igualdade de gêneros, 

porque muitas vezes a capacidade é olhada com apenas um olhar, julgando a importância que a 

mulher tem, seja no cenário político, familiar, profissional ou outro. Disse que a luta dever diária 

impedindo que retrocedam naquilo que já foi conquistado ao longo da história, sendo uma 

batalha que enfrenta sempre, enfrentando os retrocessos da evolução feminina na evolução 

social. Falou que todo dia é dia da mulher ocupar espaço na vida social, no mercado de trabalho e 

no mundo. Ressaltou que a luta feminina pela igualdade de gênero iniciou em 1911 quando cento 

e cinquenta mulheres, na maioria judias e italianas morreram em um incêndio em Nova York, 

iniciando uma busca constante por direito. Em 1950 ocorreram as primeiras manifestações 

feministas por melhores condições de trabalho e direitos, mas só conseguindo votar cem anos 

depois. Falou que no Brasil a primeira legislação protegendo as mulheres é de 1907, quando uma 

lei passou a admitir meninas nas escolas, passando a ter direito a educação escolar, porém, falou 

que apesar dos avanços, a desigualdade de gênero é mais profunda no mercado de trabalho em 

todo o país, mas ainda buscamos conquistar mais espaço. Mencionou mulheres empoderadas no 

município como a Prefeita Municipal, mulheres no legislativo, na igreja, na educação, advogadas, 

secretárias, todas fazendo histórias no município e estão fazendo valer esse direito que é das 

mulheres; mulheres que batalharam e batalham para salvar vidas, como a técnica de enfermagem 

Cristiane, que perdeu a vida para essa doença trágica que é o COVID, lembrando a mesma uma vez 

utilizou a frase “fique em casa por nós, profissionais da saúde”, mas perdeu a vida e deixou um 

grande legado neste município. Disse que dia das mulheres são todos os dias; que os desafios da 

vida que enfrentamos hoje, não se comparam aos enfrentados anteriormente, mas aos desafios 

conseguem sair de salto alto, lábios pintados, cabelos chapeados ou cacheados e com um belo 

sorriso. Falou que as mulheres conquistaram o seu espaço e irão continuar lutando por dias 

melhores para nossa sociedade. Parabenizou todas as mulheres do município, todas que fizeram e 

fazem história. Falou da impossibilidade de se comemorar. Falou ainda que os desafios em nosso 

município são imensos, principalmente no período de inverno, mas está nesta Casa para buscar 
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dias melhores. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna o Vereador 

Werles Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou todas 

as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Agradeceu a Deus pela oportunidade de está 

presente em mais um dia de trabalho nesta Casa de Leis. Falou ter sido uma semana difícil para 

todos os placaense. Referindo-se ao COVID, que exige cuidado de todos e destacou a situação de 

seu tio que depois de trinta e dois dias de internação no Hospital Regional de Itaituba veio à óbito, 

citando um  pouquinho da sua história, dizendo da tristeza dos familiares. Destacou ainda que na 

mesma semana veio à óbito a técnica de enfermagem, Cristiane, servidora da Saúde, que sempre 

acompanhava os pacientes que eram transferidos para outros municípios. Falou que é preciso vê 

uma forma de trabalhar, pois não se sabe como pega ou reage cada pessoa que é infectada por 

esse vírus. Disse ser um momento muito triste no município pelo que vem acontecendo no mundo 

e pelas percas que vem tendo. Ressaltou que todos vereadores falaram dos trabalhos que vem 

acontecendo, costumando falar que o trabalho do vereador não para, sendo bastante cobrado, 

pois é o para-choque de tudo, mas não executa, sendo o dever cobrar, fiscalizar, acompanhar e 

legislar e tem certeza que cada vereador tem feito seu papel em busca do melhor para o 

município. Mencionou ter estado nos bairros Alto Pará e Sol Nascente e vê a dificuldade de acesso 

a essas localidades. Ressaltou ter conseguido através do governo municipal dar trafegabilidade a 

vicinal 235 norte, onde esteve no local com o Vereador Capixaba (Diones) e Denilson e o pastor, 

presidente da associação,  que acompanhou os trabalhos na localidade,  agradecendo ao governo 

municipal e ao Secretário de Infraestrutura. Agradeceu a presença de todos desejando um ótimo 

dia de trabalho, e agradeceu a oportunidade. Em seguida o Senhor Presidente, Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro, passou a presidência ao vice-presidente e fez uso da tribuna, quando 

cumprimentou a Mesa Diretora e Vereadores. Homenageou todas as mulheres do município de 

Placas pela passagem do Dia Internacional da Mulher, dizendo ser um dia importante para estas e 

também para os homens, que estão aqui pelo amor destas, mulheres mães, politicas, donas de lar, 

professoras, agricultoras, que sofrem e que lutam todos os dias para a sobrevivência, dizendo que 

o trabalho da mulher é sempre dobrado, mais do que o do homem. Homenageou em nome das 

servidoras desta Casa todas as mulheres do município de Placas, mulheres que sofrem todos os 

dias, que deixam seus filhos em casa para buscar a sobrevivência dos mesmos, ressaltando haver 

no município um grupo seleto de mulheres que atuam em várias áreas. Pediu a Deus que abençoe 

as mulheres deste município e que a cada dia possam ocupar mais ainda o seu espaço na vida 

diária, na vida politica, dizendo sentir-se honrado como presidente desta Casa, parabenizando a 

gestora municipal, mulher, que conduz o rumo deste município, desejando que a cada dia possa 

conduzir com sabedoria este município rumo ao desenvolvimento. Desejou sucesso a todas as 

mulheres da Câmara Municipal. Falou ter sido uma semana triste para o município pela perca do 

Senhor conhecido por Neguinho, da família Rodrigues e ainda da técnica de enfermagem Cristiane, 

grande profissional que vinha colocando sua vida em risco todos os dias para cuidar das pessoas, o 

que os comove, precisando nos colocar a disposição desta comunidade. Informou que a partir da 

próxima segunda as sessões serão transmitidas ao vivo para que a comunidade possa acompanhar 

de seus lares, uma vez que muitos não podem se dirigir até esta Casa. Falou que o momento que 

estamos vivendo, aos que entraram na vida pública, que assumiram nos últimos sessenta dias  

estamos passando por desafio muito grande, quando precisamos está em prontidão para exercer 

a função e acima da briga pela melhoria da estrada, da educação, temos uma bandeira maior a se 

levantar, que é a nossa saúde, manter o município numa situação estável, que não venhamos 
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entrar em estado de calamidade em virtude da pandemia de COVID-19 e para isso é preciso está 

atentos, no que se refere a forma como este município será conduzido, da forma que será 

conduzido os recursos destinados ao combate da pandemia e isso se dará ao trabalho prestado de 

forma eficaz e como fiscais da comunidade precisam está atentos para que as ações sejam feitas 

de forma correta e para que as ações possam chegar até a comunidade placaense. Falou de sua 

grande preocupação, como também viu a preocupação da Vereadora Raimunda quando da perca 

da técnica Cristiane, viu a vereadora se colocando como se tivesse perdido um membro de sua 

família, dizendo que isso pode acontecer com nossos familiares e com qualquer um desta Casa, o 

que o comove e emociona porque não é fácil, vê pai de família, que luta e batalha dia após dia, 

perder sua vida, precisando esta Casa fazer a sua parte e se precisar está um dia junto com a 

equipe da vigilância sanitária na conscientização da sociedade estará a disposição, assim como 

acredita, os demais estarão e irão contribuir e ajudar o Executivo municipal, a saúde do município 

a passar por esse momento, na esperança de que em dias próximos possamos ter dias melhores 

para nossos filhos, que estão em nossos lares, sem direito de ir a escola, estudar, aprender e ter 

um futuro. Falou que se parar para pensar, fazer reflexão e retrospectiva da vida que tínhamos há 

um ano e meio, não é uma situação fácil. Que possamos fazer reflexão de que o momento que 

estamos vivendo, que os dias não são fáceis, pedindo a Deus força e sabedoria para que mesmo 

em meio a pandemia, em meio a este momento que estamos passando e de muitos que virão, 

possamos está com saúde, firmes para contribuir e seguir em frente. Pediu a Deus uma semana 

abençoada a todos, de paz e de muito trabalho e que apesar das falhas, todos os dias tem pedido 

a proteção de Deus e sabedoria para que as nossas ações sejam tomadas com sabedoria, que nada 

que venhamos fazer seja para o bem estar do “meu eu” ou de qualquer um desta Casa, mas que as 

ações desta Casa possam ir ao encontro do bem estar da população deste município, uma 

comunidade onde todos se conhecem, inclusive os que tem chegado que já é possível identificar. 

Falou que moramos em um lugar pequeno, que quando acontece com nosso vizinho é como se 

fosse com um parente nosso. Pediu a Deus proteção. Agradeceu ao público presente, sempre 

acompanhando os trabalhos desta Casa, e agradeceu. Após passou à Ordem do dia, apresentando 

o Senhor Presidente os seguintes requerimentos: Requerimento nº 007/2021, de proposição dos 

Vereadores Diones Gomes Dias e José Maria Alves da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a construção da ponte e uma operação 

tapa buracos, na Vicinal do Elmo, neste município; Requerimento nº 010/2021, de proposição do 

Vereador Diones Gomes Dias, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a limpeza do Bairro Sol Nascente, com serviços de roçagem e 

limpeza das ruas, nesta cidade; Requerimento nº 011/2021, de proposição dos Vereadores 

Marcione Rocha Ribeiro, Henrique Pereira da Silva Filho e José Maria Alves da Silva, que requer a 

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

Vicinal Lama, neste município; Requerimento nº 014/2021, de proposição do Vereador Gilmar 

Freitas da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a recuperação da Vicinal Pajoba, neste município; Requerimento nº 019/2021, 

de proposição do Vereador José Maria Alves da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para fazer o aterramento do Baixão do Zé 

Miranda, na Vicinal Pajoba, neste município; Requerimento nº 022/2021, de proposição do 

Vereador José Maria Alves da Silva e Vereadora Edna Silva Santos, que requer a Prefeita Municipal 

e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para fazer a limpeza do Bairro São 
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Francisco, nesta cidade; Requerimento nº 026/2021, de proposição do Vereador Henrique Pereira 

da Silva Filho, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a recuperação da vicinal do km 151, neste município; Requerimento nº 

027/2021, de proposição do Vereador Henrique Pereira da Silva Filho, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da estrada 

vicinal do km 145, neste município; Requerimento nº 028/2021, de proposição do Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para que sejam realizados com urgência implantação do sistema de 

abastecimento de água e iluminação Pública dos Bairros são Francisco e Alto Pará, nesta cidade; 

Requerimento nº 029/2021, de proposição do Vereador Elenilson dos Santos Pessoa, que requer a 

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

calçada e construção de uma rampa que de acesso ao Banco BASA (Banco da Amazônia), neste 

município; Requerimento nº 030/2021, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para que 

sejam realizados com urgência obras de tapa buracos, empiçarramento e limpeza das ruas dos 

bairros: Sol Nascente, Boa Esperança, São Francisco, Alto Pará, Otobelli, Centro e Comarca (Daniel 

Capitani), nesta cidade; Requerimento nº 031/2021, de proposição do Vereador Evaldo lima 

Machado, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias necessárias para a conclusão da recuperação da estrada vicinal Planalto, neste 

município; Requerimento nº 032/2021, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias necessárias para a reparação da iluminação pública da Vila Aparecida, Lote 10, neste 

município; Requerimento nº 033/2021, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura que 

providencie o mais brevemente possível a recuperação dos pontos críticos da estrada na Vicinal 

Dez Sul, neste município; Requerimento nº 035/2021, de proposição do Vereador Orlando Messias 

de Souza, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Educação medidas, 

necessárias para a realização do término do poço artesiano da Escola Municipal de Ensino 

fundamental MEC SEDUC km 217 B, vicinal do Ângelo, neste município; Requerimento nº 

036/2021, de proposição do Vereador Orlando Messias de Souza, que requer a Prefeita Municipal 

e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, medidas necessárias para o rebaixamento de duas 

ladeiras e a recuperação da cabeceira da ponte sobre o Rio Curuatinga na vicinal do Ângelo, neste 

município; Requerimento nº 037/2021, de proposição do Vereador Werles Santos Silva que requer 

a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a construção de 

elevado da caixa d’água, no Bairro Sol Nascente, nesta cidade; Requerimento nº 038/2021, de 

proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação de ruas, manutenção da iluminação 

pública e disponibilização de lixeira para a Vila Bela Vista, neste município; e Requerimento nº 

039/2021, de proposição do Vereador Gilmar Freitas da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação de uma ponte na vicinal 

do Arrependido no baixão do Bonés, neste município, determinando o Senhor Presidente 

encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça para análise e parecer. A seguir passou a 

apreciação de requerimentos. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao relator da CCJ, o qual 

apresentou parecer favorável pela tramitação dos seguintes Requerimentos: nº 001/2021, 
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003/2021, 004/2021, 005/2021, 008/2021, 012/2021, 013/2021, 015/2021, 016/2021, 017/2021, 

018/2021, 020/2021, 021/2021, 023/2021 e 024/2021, Colocado em discussão o parecer. 

Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir passou a apreciação 

dos Requerimentos, concedendo a oportunidade aos vereadores proponentes para defesa na 

tribuna dos respectivos requerimentos. A Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues defendeu 

na tribuna o Requerimento nº 001/2021 que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Infraestrutura providências para o mais breve possível a recuperação da estrada vicinal 

Macanã, neste município. Discutido, foi o requerimento aprovado por unanimidade. O Vereador 

Diones Gomes Dias defendeu na tribuna o Requerimento nº 003/2021, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal 

235 sul, neste município; e Requerimento nº 008/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para construção de ponte e aterramento das 

proximidades, na vicinal do Pulu, neste município. Discutidos, foram os requerimentos aprovados 

por unanimidade. O Vereador Marcione Rocha Ribeiro defendeu na tribuna o Requerimento nº 

004/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a recuperação das ruas do Bairro Boa Esperança, nesta cidade; e Requerimento 

nº 005/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a recuperação da vicinal 240 sul, neste município. Discutidos, foram os 

requerimentos aprovados por unanimidade. O Vereador Gilmar Freitas da Silva defendeu na 

tribuna o Requerimento nº 012/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Infraestrutura providencias para a construção de uma quadra na Vila Bela Vista, km 221, neste 

município; e Requerimento nº 013/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da estrada Vicinal São Paulo, neste 

município. Discutidos, foram os requerimentos aprovados por unanimidade. A Vereadora Edna 

Silva Santo defendeu na tribuna o Requerimento nº 015/2021, de proposição sua e do Vereador 

Elenilson dos Santos Pessoa, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal Nonato, neste município. Discutido, foi o 

requerimento aprovado por unanimidade. O Vereador Elenilson dos Santos Pessoa defendeu na 

tribuna o Requerimento nº 016/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Infraestrutura providencias para recuperação e realização de tapa buracos em ladeiras na 

Vicinal Mirasselva, neste município. Discutido foi o requerimento aprovado por unanimidade. 

Discutido, foi o requerimento aprovado por unanimidade. O Vereador José Maria Alves da Silva 

defendeu na tribuna o Requerimento nº 017/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da estrada e 

empiçarramento das ladeiras e ramais da vicinal 59 (cinquenta e nove), neste município; e 

Requerimento nº 018/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a recuperação de bueiro a cerca de 600 metros da faixa, na vicinal 

59 (cinquenta e nove), neste município. Discutidos, foram os requerimentos aprovados por 

unanimidade. O Vereador Werles Santos Silva defendeu na tribuna o Requerimento nº 020/2021, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a 

recuperação e o rebaixamento e de algumas ladeiras na vicinal do km 240 norte, continuação da 

mesma Vicinal que dá trafegabilidade a comunidade água boa e aos demais moradores; e 

Requerimento nº 021/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para recuperação da estradas, ramais e pontes na vicinal 235 norte. 
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Discutidos, foram os requerimentos aprovados por unanimidade. O Vereador Henrique Pereira da 

Silva Filho defendeu na tribuna o Requerimento nº 023/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de infraestrutura providências para a construção de elevado e caixa d’água 

na Vila Novo Paraíso, neste município; e Requerimento nº 024/2021, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de infraestrutura providências para a construção de uma área 

no postinho de saúde, da Vila Novo Paraíso, neste município. Discutidos, foram os requerimentos 

aprovados por unanimidade. Após o Senhor Presidente colocou em votação a ata da Sessão 

Solene realizada no dia vinte dois de fevereiro de 2021. Aprovada por unanimidade. Convidou os 

Senhores Vereadores para reunião, logo após a sessão, com a Chefe de Gabinete da Prefeitura 

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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