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

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2021. Aos vinte seis 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 Raimundo 

Ribeiro da Silva-PSDB – Presidente em exercício, Vereador Werles Santos Silva-DEM – Vice-

presidente em exercício e Vereador Henrique Pereira da Silva Filho-PSC – Primeiro Secretário em 

exercício. Presentes a Vereadora Edna Silva Santos-PT 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. Justificou a ausência do Senhor Presidente, Vereador 

Marcione Rocha que precisou resolver algumas situações de ordem pessoal. Cumprimentou 

Vereadores, Servidores e pessoas presentes. Apresentou a pauta da sessão. Dispensou o uso da 

palavra considerando as matérias em pauta e passou a Ordem do dia, passando a apreciação em 

segundo 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 Senhor Presidente 

observou que o projeto já foi discutido e aprovado em primeiro turno na sessão anterior e colocou 

em votação em segundo turno o referido projeto, sendo aprovado à unanimidade dos presentes. 

Em seguida passou a apreciação em segundo 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 Senhor Presidente observou que o projeto já foi discutido e aprovado em 

primeiro turno e colocou em votação em segundo turno o projeto de lei, sendo aprovado à 

unanimidade dos presentes. A seguir passou a apreciação de Requerimentos, sendo concedido a 

palavra aos Senhores Vereadores para a defesa das respectivas proposições na tribuna. O 

Vereador Diones Gomes Dias defendeu na tribuna o Requerimento nº 009/2021, que requer a 

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

das ruas da vila Ouro Verde, neste município; Requerimento nº 025/2021, de proposição sua e do 

Vereador Raimundo Ribeiro da Silva e da Vereadora Edna Silva Santos, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a drenagem (canalizar) do 

leito do Igarapé do Pubi, no bairro Alto Pará, nesta cidade; e Requerimento nº 006/2021, que 

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

recuperação da ponte (do igarapé do Val) e que realize uma operação de empiçarramento e tapa 

buracos dos ramais Água Fria, Alagado e Poeirão da Vicinal 60 (sessenta), neste município. Antes 

de prosseguir a apreciação dos requerimentos o Senhor Presidente solicitou a Comissão de 

Constituição e Justiça que fizesse a apresentação de parecer aos requerimentos que estão na 

pauta para votação. A Presidente da comissão apresentou Parecer aos requerimentos 002, 006, 

009, 034, 040, 041, 046, 047, 050 e 051/2021 e parecer aos requerimentos 025, 042,043, 044, 045, 

048, 049, 052, 053, 055, 057/2021, os quais opina de forma favorável a tramitação de todos os 

requerimentos mencionados, devendo ser deliberado sobre o mérito perante o plenário. Colocado 
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em discussão ambos os pareceres. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovados por 

unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 025/2021. Discutido, foi o requerimento 

aprovado à unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 006/2021. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado à unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 

009/2021. Discutido, foi o requerimento aprovado à unanimidade. A seguir o Vereador Henrique 

Pereira da Silva Filho defendeu na tribuna o Requerimento nº 040/2021, que requer a Prefeita 

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

empiçarramento da estrada vicinal do Codó, km 167, BR 163, neste município; Requerimento nº 

041/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias para a construção de ponte sobre o rio Água Branca, reforma da ponte sobre o rio 

Água preta e recuperação da vicinal Galvão, BR 163, neste município; Requerimento nº 042/2021, 

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

limpeza, recuperação e empiçarramento das ruas da Vila Novo Paraíso, BR 163, neste município; e 

Requerimento nº 043/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a recuperação da vicinal do km 157, BR 163, neste município. 

Colocado em discussão o Requerimento nº 040/2021. Ninguém discutiu. Colocado em votação. 

Aprovado à unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 041/2021. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado à unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº 

042/2021. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado à unanimidade. Colocado em 

discussão o Requerimento nº 043/2021. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado à 

unanimidade. A seguir a vereadora Edna Silva Santos defendeu na tribuna o Requerimento nº 

002/2021, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues e sua, que requer a 

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

estrada Vicinal Santa Rosa, neste município. Colocado em discussão. Discutido, foi o requerimento 

aprovado à unanimidade. A seguir o Vereador Evaldo Lima Machado defendeu na tribuna o 

Requerimento nº 031/2021, 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 052/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Saúde, providências necessárias para construção e implantação de uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) na Vila ouro Verde, neste município; e Requerimento nº 053/2021, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Educação, providências necessárias 

para construção de duas salas de aula na Escola Municipal Santa Rita de Cássia II, neste município. 

Colocado em discussão o Requerimento nº 031/2021. Discutido, foi o requerimento aprovado à 

unanimidade dos presentes. Colocado em discussão o Requerimento nº 052/2021. Discutido, foi o 

requerimento aprovado à unanimidade dos presentes. Colocado em discussão o Requerimento nº 

053/2021. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir o 

Vereador Elenilson dos Santos Pessoa defendeu na tribuna o Requerimento nº 057/2021, de 

proposição sua e do Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para a recuperação e 

empiçarramento da estrada, baixões da Vicinal 57 (Cinquenta e sete) casada, neste município. 

Colocado em discussão. Discutido, foi o Requerimento aprovado à unanimidade dos presentes. Em 

seguida o Vereador Denilson Rodrigues Amorim defendeu na tribuna o Requerimento nº 

050/2021, que requer a Prefeita Municipal ao Secretário de Infraestrutura e ao Deputado Estadual 

Eraldo Pimenta para que intervenha junto ao Governo para a conclusão do Sistema de 
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Abastecimento de Água na Comunidade Nova Esperança (antiga Vila Seca) e da Comunidade São 

Miguel, neste município. Colocado em discussão. Discutido, foi o Requerimento aprovado à 

unanimidade dos presentes. A seguir o Presidente em exercício, Vereador Raimundo Ribeiro da 

Silva passou a presidência ao vice-presidente em exercício e na tribuna defendeu o Requerimento 

nº 051/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, 

providências necessárias para a recuperação da Vicinal 58 Casada, neste município; e 

Requerimento nº 055/2021, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura, providências necessárias para a recuperação da estrada Vicinal 58 (Cinquenta e 

oito) solteira, neste município. Colocado em discussão o requerimento 051/2021. Ninguém 

discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o 

requerimento 055/2021. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 

Após o senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Werles Santos Silva que esteve no 

município de Uruará. Este informou que a convite de alguns vereadores daquele município esteve 

na Câmara de Uruará, participando da última sessão ocorrida na sexta-feira. Falou que a demanda 

dos vereadores daquele município é bem parecida com a do nosso e que a problemática recai 

sempre sobre os vereadores. Falou que na sessão de sexta foi tratado sobre os projetos de lei do 

REFIS 2021 e do conselho do FUNDEB, igualmente discutido nesta Casa. Falou ainda que o que lhe 

chamou a atenção foi a discussão sobre o asfalto na cidade, quando aqueles vereadores cobravam 

por um serviço de qualidade da empresa que ganhou a licitação nos três municípios de Uruará, 

Placas e Rurópolis, a respeito do que aquela Câmara fez oficio e solicitou que as câmaras destes 

dois outros municípios também a façam para que sejam encaminhados para, além da empresa, 

para o governo do Estado. Disse ter sido uma obra tão esperada e se essa empresa sair deixando a 

obra da forma que está sendo realizada os moradores terão transtornos. Destacou a situação em 

nossa cidade na rua  Jasmim (rua dezoito), no Bairro Boa Esperança, onde tem uma vala que dá 

mais de cinquenta metros, o que é do conhecimento de vários vereadores, situação que tem 

impedido alguns moradores de saírem com veículos de suas residências. Disse que outra pauta 

abordada na sessão naquele município foi voltada a agricultura, sobre a necessidade de suporte 

para produzir com qualidade e preocupação com relação ao desmatamento da região, de modo 

que não podendo desmatar e para que possa produzir na área que já foi desmatada é preciso de 

suporte. Disse que outra situação que lhe chamou a atenção e que foi pauta naquela sessão foi 

sobre o projeto de resgate da transamazônica, a terceira via mais extensa do país e que alguns 

governantes a tem como bem pavimentada, não sendo a realidade, necessitando de 

pavimentação na região. Por fim discutiu-se sobre a necessidade de união e interligação das 

câmaras municipais da região, e agradeceu pela oportunidade.  Após, o Senhor Presidente pediu 

aos senhores vereadores que permaneçam no salão após o término da sessão 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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