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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA SESSÃO LEGISLATIVA NO ANO DE 2022, DA 

SÉTIMA LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS-PA. Aos nove dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e vinte dois, 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, reuniu-se a Câmara Municipal para encaminhamentos e tratar demais 

assuntos do interesse do legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Marcione 

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

e Vereador Werles Santos Silva-Primeiro Secretário. Presentes a vereadora Edna Silva Santos-

PT e os Vereadores, Diones Gomes Dias-MDB, Elenilson dos Santos Pessoa-PSDB e José Maria 

Alves da Silva-MDB. Às dez horas e Vinte e seis minutos o Presidente declarou aberta a sessão, 

dando inicio aos trabalhos agradecendo todos presentes e agradecendo a Deus pela 

oportunidade de mais um dia nessa casa juntamente com os demais. Justificou a ausência do 

Vereador Henrique Pereira Filho devido estar internado na cidade de Santarém e do Vereador 

Denilson Amorim que está em agenda na capital do estado-Belém e os demais estão em seus 

trabalhos de campanha. Ressaltou haver sido acordado por todos que será dispensado o uso 

da tribuna. Apresentou a pauta da sessão, constituída de projeto de lei para apresentação e 

encaminhamento para comissões permanentes, sendo: Projeto de Lei nº 320/2022, que 

“Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Anual do Município de Placas para o exercício 

financeiro de 2023 e dá outras providências”, e requerimento para apresentação e 

encaminhamento para CCJ, sendo Requerimento nº 050/2022, de proposição do Vereador 

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

Infraestrutura, providências necessárias para a construção da ponte do rio Jerimum, reforma 

das pinguelas e recuperação da vicinal São Paulo, neste Município, determinando 

encaminhamento conforme já referido. Prosseguindo, o Senhor Presidente falou que a 

Câmara Municipal está vivendo um momento tranquilo onde todos os nobres vereadores 

estão passando por um momento importantíssimo nesse período eleitoral, dando, cada qual, 

sua parcela de contribuição aos candidatos para que após isso possamos cada um fazer as 

cobranças, pelo apoio e esforço, para que seja retribuído em investimento para o Munícipio. 

Falou que várias bandeiras estão sendo levantadas de forma diferente, mas com o mesmo 

objetivo, para que no futuro possamos ter apoio federal e estadual, a quem vamos ter 

condições de está procurando futuramente. Agradeceu a presença de todos. Colocou em 

votação a Ata da décima terceira Sessão Ordinária.  Aprovada por unanimidade dos presentes. 

Colocou em votação a Ata da décima quarta Sessão Ordinária.  Aprovada por unanimidade dos 

presentes. Colocou em votação a Ata da décima quinta Sessão Ordinária.  Aprovada por 

unanimidade dos presentes. Colocou em votação a Ata da décima sexta Sessão Ordinária.  

Aprovada por unanimidade dos presentes. Após, observando não haver nada mais a tratar 

desejou ótimo final de 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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