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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2021. Aos dezenove dias do mês de abril 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 projetos de lei 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 Elenilson dos Santos Pessoa (Peteca) – PSDB, 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. Apresentou a 

pauta da sessão. Propôs que seja dispensado o uso da palavra na tribuna pelos senhores 

Vereadores, considerando a pauta bastante extensa, consultando os senhores Vereadores. A 

vereadora Raimunda Nascimento solicitou que possa utilizar a tribuna para expor informação da 

secretaria de saúde, em resposta a pedido de informações da Comissão Permanente de Saúde 

desta Casa, manifestando-se o Senhor Presidente e o Vereador Orlando e os demais vereadores 

também foram de acordo. Após o Senhor Presidente cumprimentou as pessoas presentes. 

Agradeceu a Deus por mais uma segunda que estão reunidos, lembrando que estiveram reunidos 

na sexta e na presente data, de volta ao trabalho. Justificou ausência do vereador Evaldo que não 

está bem de saúde. Concedeu a palavra na tribuna a Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues. 

Esta, cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Informou que a Comissão Permanente de 

Saúde, devido a vários questionamentos dos munícipes oficializou a Secretaria Municipal de Saúde 

pedindo alguns esclarecimentos a respeito de trabalhos desenvolvidos no município, lendo os 

ofícios recebidos dessa secretaria em resposta a pedido de informação sobre carro tipo hilux, 

proveniente de emenda parlamentar do Deputado Eraldo Pimenta, no qual informa que o veículo 

chegou ao município apresentando algumas varias em sua carroceria, apresentando ferrugens e 

desbotamento do material que foi fabricado o baú, tendo sido verificado que o carro estava fora 

dos padrões necessários para transferência de pacientes no município, havendo um consenso 

entre a equipe técnica de saúde em solicitar a troca da carroceria do tipo baú por outra do tipo 

capota que é o modelo mais apropriado para a estrada de chão, tendo a prefeita acatado a 

solicitação e autorizado a devolução da ambulância ao responsável para realizar a troca, tendo 

sido enviada no dia vinte quatro de março passado e informa que assim que tenha informações 

sobre o andamento do serviço comunicará a essa comissão permanente. Referente ao ofício 

024/2021 no qual questionava sobre a jornada de trabalho dos profissionais de trabalho que estão 

na linha de frente do COVID-19, a comissão foi informada que de acordo com o que preconiza a 

OMS os plantões são de 12h x 36h ou 24h x 72h com sobreaviso no horário de trabalho, 

informando que os horários de trabalhos dos servidores são designados através de escala 

confeccionada pela coordenação responsável por cada setor; a troca de plantões ocorre por 

solicitação dos servidores e autorizado pela instituição quando para resolução de casos urgentes e 

relevantes e que não é autorizado plantões dobrados ou se houver há a autorização do 

profissional que acata a troca e deverá está de folga; servidores que não são da área clinica 

geralmente trabalham quarenta horas semanais, a carga horaria não foi alterada por causa de 

atendimento a pacientes com suspeita de COVID-19, o que houve foi aumento do fluxo de 
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atendimento. Informou que outro questionamento foi com relação a remuneração desses 

servidores, sendo informados que os servidores recebem salários baseados no piso da classe 

equivalente ao qual são adicionados salubridade, gratificação e cobertura de plantões; quanto as 

diárias os servidores recebem esse provento fora da folha de pagamento, conforme preconiza o 

Tribunal de Contas dos Municípios e os valores pagos são constituídos em lei. Ressaltou que os 

dois ofícios encaminhados pela Comissão de Saúde era sobre a jornada de trabalho dos servidores 

que atuam na linha de frente do covid, sobre a ambulância e plantões tirados por esses 

profissionais. Disse que são questionamentos que não se faz diretamente a comissão de saúde, 

mas também aos demais edis desta Casa, deixando as informações da secretaria a disposição dos 

senhores, e agradeceu a oportunidade. O Senhor Presidente cumprimentou o Sr. João Guedes, do 

Novo Paraíso, Sr. João Batista, Vereador suplente pelo PSDB e servidores. Após passou a Ordem do 

Dia, passando a apreciação em segundo turno do Projeto de Lei nº 287/2021, que “Dispõe sobre a 

criação do Plano Municipal de Saneamento Básico para o Município de Placas e dá outras 

providências”. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Em seguida passou a apreciação 

em primeiro turno do Projeto de Lei nº 288/2021 que “Dispõe sobre a reestruturação do Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, em 

conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentando na forma da Lei 

Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá outras providências”. O primeiro secretário 

fez a leitura do projeto na íntegra. A seguir o Relator da Comissão de Constituição e Justiça 

apresentou parecer favorável pela tramitação do Projeto de Lei nº 288/2021. Colocado em 

discussão o Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após a 

Relatora da Comissão de Educação, Saúde e Redação Final apresentou parecer favorável pela 

tramitação do Projeto de Lei nº 288/2021. Colocado em discussão o Parecer. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em apreciação em primeiro turno do 

Projeto de Lei nº 288/2021. Manifestaram-se as vereadoras Edna e Raimunda e o Senhor 

presidente os quais fizeram suas considerações a respeito do projeto. Colocado em votação em 

primeiro turno o Projeto de Lei nº 288/2021. Aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente 

cumprimentou pessoas que chegaram recentemente. A seguir passou a apreciação em primeiro 

turno do Projeto de Lei nº 289/2021, que “Dispõe sobre a criação do Programa de Recuperação 

Fiscal (REFIS 2021) do município de Placas e dá outras providências”. O primeiro secretário fez a 

leitura na íntegra do projeto. A seguir o relator da Comissão de Constituição e Justiça apresentou 

parecer favorável pela tramitação do Projeto de Lei nº 289/2021. Colocado em discussão. 

Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir o relator da 

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento apresentou parecer favorável pela tramitação do 

Projeto de Lei nº 289/2021. Colocado em discussão. Ninguém discutiu. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão em primeiro turno o Projeto de Lei nº 

289/2021. O Senhor Presidente e Vereadores Werles, Raimunda e Orlando fizeram suas 

considerações a respeito do projeto. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir 

passou a apreciação em único turno do Projeto de Resolução nº 039/2021 que “Institui as sessões 

itinerantes no Município de Placas/PA”. O primeiro secretário realizou a leitura na sua íntegra. 

Colocado em discussão o Projeto de Resolução, seguindo-se discussão entre os vereadores, 

quando expuseram sobre a importância para a comunidade das sessões itinerantes e suas 

preocupações com horário, orçamento para deslocamento/ logística, entre outros. As treze horas 
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o Senhor Presidente consultou a plenária sobre prorrogação da sessão até que se esgote a matéria 

em pauta, o que foi autorizado. Após prosseguiu discussão, finalizando com as seguintes 

propostas de emendas: ao art. 1º “Art. 1º. Ficam Instituídas as Sessões Itinerantes da Câmara 

Municipal de Placas-Pará e Modifica seu Regimento Interno, no Artigo 4º e §1º e artigo 32, que 

passam a ter a seguinte redação”; ao § 4º do artigo 1º que passa a ter a seguinte redação: “§ 4º. 

Nas Sessões Itinerantes, o Presidente autorizará o uso da palavra para as seguintes pessoas da 

Comunidade, as quais iniciarão os trabalhos da Ordem do Dia, seguindo a sequencia: I – 

Vereadores; II - Presidente ou representante da Associação de Moradores do Bairro ou Vilas ou 

Distritos/Comunidades atendidas; III - Lideranças comunitárias, em número máximo de 02 

(duas); e ao art. 2º que passa a ter a seguinte redação: “Art. 2º. As Sessões Ordinárias da Câmara 

Municipal de Placas-Pará, assim como as Sessões Itinerantes, realizar-se-ão nas sextas-feiras, às 

14:00h (quatorze horas), e o artigo 32 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte 

redação: “Art. 32 - As sessões ordinárias realizar-se-ão as sexta-feira, começando às quatorze 

(14) horas e terminando às treze (17) horas, se antes não esgotar a matéria”. Colocado em 

votação o Projeto de Resolução com as emendas propostas. Aprovado por unanimidade dos 

presentes. Após, o Senhor presidente falou valorizar essa discussão para que juntos possam 

formar o melhor meio de trabalho voltado a comunidade placaense. Enfatizou não ter sido 

colocado em pauta para votação requerimentos, devendo realizar uma sessão só para votação 

destes. Convidou vereadores para reunião após o almoço para discussão interna, 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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