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ATA DA VIGÉSSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA SESSÃO LEGISLATIVA NO ANO DE 2022, 

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

dezembro 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 eleição da Mesa Diretora para o biênio 

2023-2024 e tratar assuntos de interesse do legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo 

Vereador Marcione Rocha Ribeiro-MDB – Presidente, Vereador Raimundo Ribeiro da Silva-

PSDB – Vice-presidente, Vereador Werles Santos Silva-DEM - Primeiro Secretário e Vereador – 

Henrique Pereira da Silva Filho-PSC - Segundo Secretário. Presentes as vereadoras Edna Silva 

Santos-PT, Erica Cristina Alves de Jesus-MDB e Raimunda Nascimento Rodrigues-MDB e os 

Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Diones Gomes Dias-MDB, Elenilson dos Santos 

Pessoa-PSDB, Evaldo Lima Machado-MDB, Gilmar Freitas da Silva (Mazinho)-União Brasil e 

José Maria Alves da Silva (Zé Caruaru)-MDB. Às dez horas e quatorze minutos o Senhor 

Presidente declarou aberta a sessão agradecendo a Deus, aos vereadores e pessoas que se 

fazem presentes na última sessão ordinária neste ano de 2022, pois a partir de agora a casa 

entrará em recesso. Pediu a Deus direcionamento dos trabalhos para que possam ter respeito 

uns para com os outros, tendo em vista que acontecerá na presente sessão um momento 

democrático de eleição da Mesa Diretora que gera uma adrenalina e acaba por envolver 

vereadores e a população. Apresentou a pauta da sessão, constituída de eleição da Mesa 

Diretora para o biênio 2023-2024, momento muito esperado por todos. Falou que por se 

tratar da última sessão ordinária é o momento de se confraternizar, pois o objetivo desta Casa 

é tratar o coletivo e o bem desta cidade, porque se formos cuidar só da vida individual vamos 

deixar o município jogado as traças, não sendo esse o objetivo pelo qual o povo os elegeu. 

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

Ribeiro da Silva que em tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas 

presentes nesta última sessão ordinária do ano e isso é motivo de muita alegria encerar o ano 

com saúde, tendo sido um ano de muito trabalho, muita luta, mas que mesmo com todas as 

dificuldades vem superando e vencendo, fazendo que Placas se torne um município melhor, 

pois é aqui que moramos e queremos criar nossos filhos. Disse ter sido um ano abençoado. 

Pediu a Deus que abençoe a cada um nesse processo que vai dar continuidade, pois todos tem 

um compromisso com esse município ate o final do mandato. Parabenizou a gestão pública 

em nome da Prefeita que tem feito um trabalho maravilhoso sempre pensando em cada um 

do munícipes juntamente com os edis dessa casa que tem cumprido seu papel. Parabenizou as 

comunidades por está presentes. Agradeceu ao Presidente pela oportunidade e desejou bom 

dia, um feliz natal e um prospero ano novo a todos. Em seguida o vereador o Evaldo Lima 

Machado em tribuna cumprimentou todos os presentes. Disse que hoje é um dia muito 

importante nesta casa quando será definida a mesa diretora para o próximo biênio, 

agradecendo a presença de todos, estendendo seus cumprimentos aos amigos Marinho e 

Gilberto Matias. Disse que finaliza dois mil e vinte e dois com muito trabalho e luta, 

agradecendo a Prefeita Raquel e todo seu secretariado pelo atendimento. Desejou um Feliz 

natal e um próspero ano novo a todos e agradeceu a Deus por lhe conceder a palavra, e 

agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o vereador Elenilson dos Santos Pessoa 
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(Peteca) quando cumprimentou a mesa diretora, vereadores e pessoas presentes. Manifestou 

a DEUS gratidão por está encerrando mais um ano, agradecendo pela saúde e pelo ano 

abençoado, agradecendo ainda pelo dia anterior, quando comemorou seu aniversário. 

Cumprimentou demais pessoas que se fazem presentes e a parceria da Prefeita Municipal com 

esta Casa. Agradeceu ao Presidente pela parceria e condução dessa casa, assim como os 

demais integrantes da mesa diretora, sempre respeitando o próximo e demais vereadores. 

Antecipou desejos de um feliz natal e um próspero ano novo e de que o próximo ano seja 

ainda melhor. Falou que se encerra hoje os trabalhos, mas que o trabalho do vereador não 

para, é diário, colocando-se a disposição da população, e agradeceu. Em seguida o Vereador 

Diones Gomes Dias (Capixaba) em tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, 

ressaltando o prazer em estar nessa casa representando o povo, ressaltando ainda a fala do 

vereador Elenilson a respeito do encerramento dos trabalhos nesta casa de leis e da 

continuidade do trabalho do vereador, que é diário, mencionando está sempre a disposição da 

população e atendendo as demandas. Referiu sobre o trabalho excelente que a Prefeita tem 

feito de modo que o município tem andado a passos largos e os vereadores ao seu lado, 

agradecendo a Deus por esse privilegio, mencionando os três fatores que são muito 

importantes na vida que são: planejamento, correr atrás dos objetivos e humildade. 

Agradeceu a presença de seu pai e de sua família presentes à sessão, dizendo que se for da 

vontade de Deus permanecerá representando a população por vários anos e se não 

permanecer será grato pelo tempo que aqui passou. Disse que é humilde da mesma forma de 

quando chegou ao município e assim continuará onde quer que esteja. Desejou a todos um 

feliz natal e as bênçãos de DEUS para que possam começar o ano com o pé direito para 

trabalhar progredir cada vez mais. Convidou a população para que venha sempre a esta casa 

acompanhar o trabalho dos vereadores, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna a 

vereadora Érica Cristina Alves de Jesus (Maninha) quando manifestou gratidão a Deus por 

mais um dia. Cumprimentou Vereadores e todas as pessoas presentes e agradecendo aqueles 

que sempre estiveram acompanhando os trabalhos desta Casa, como o Dr. Rodolfo. Disse que 

é muito bom ver a casa cheia, convidando para que venham mais vezes. Agradeceu a Senhora 

Prefeita pelo trabalho realizado no decorrer do ano, havendo muito trabalho para os próximos 

anos e obras para inaugurar. Agradeceu as parcerias com os secretários de governo. 

Agradeceu ainda aos eleitores por cada voto que a ajudou eleger. Desejou um feliz natal e ano 

novo, desejando que todos possam ter união para seguir em frente. Desejou boa sorte aos 

candidatos, e agradeceu a oportunidade. Em seguida o vereador Denilson Rodrigues Amorim-

Líder do Governo em tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Mencionou está 

honrado em poder participar desta, que é a décima eleição de câmara municipal, que 

participa. Falou que sempre foi firme em suas decisões, nunca mudou e não mudará, sendo 

franco, sincero, parceiro, amigo e de posição. Parabenizou a Prefeita Municipal pelo trabalho e 

o Presidente desta casa que conduziu os trabalhos nesses dois anos respeitando, ouvindo, 

juntamente com todos os vereadores para o melhor deste município. Espera que o próximo 

Presidente desta casa possa dar continuidade aos trabalhos, respeitando acima de tudo as leis 

municipais, a população e a todos os edis dessa casa. Desejou um feliz ano novo e um natal 

cheio de bênçãos a todas as famílias, desejando que todos retornem aos seus lares levando 
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essa mensagem de gratidão desse vereador que ao término deste mandato terá vinte anos de 

vida pública eletiva nesse município e que sempre será a mesma pessoa. Agradeceu e disse 

que democraticamente irão decidir quem conduzirá essa casa pelos próximos dois anos, 

desejando que seja feito da melhor forma possível, trabalhando em comum acordo em prol do 

município. Colocou-se a disposição, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna vereador Henrique 

Pereira da Silva Filho quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a 

Deus por mais um dia e por mais uma missão próxima a concluir, dizendo que tem muitos 

motivos para agradecer a Deus, mencionando que este ano de dois mil e vinte e dois passou 

por uma enfermidade, mas Deus o ajudou a passar por esse momento difícil, agradecendo por 

tudo que tem na vida, pelo trabalho, pelos desafios desse ano, dizendo que a vitória foi 

grande, pois teve a saúde restaurada e hoje está pronto para continuar o seu trabalho, 

restando somente agradecer. Disse de sua alegria por retornar aos trabalhos, depois de ter 

passado dias ausentes, acreditando que todos estavam torcendo por sua melhora. Agradeceu 

pelo trabalho, pela união, pelos desafios, ressaltando ser da região do Novo Paraíso, visitando 

todas as regiões do município, trabalho que quer continuar fazendo, com respeito e fazendo o 

melhor para os eleitores e todo município, pois acha importante o vereador ter honra, 

responsabilidade e cumprir com suas obrigações, por cada voto confiado. Desejou um feliz 

natal e ano novo a todos. Ao próximo presidente desejou que faça um ótimo trabalho nesta 

Casa, estando a disposição para trabalhar, unidos, pois todos são iguais, não tendo ninguém 

melhor que o outro. Agradeceu a DEUS e a todos, esperando que todos fiquem felizes com o 

resultado da eleição, e agradeceu a oportunidade. Em seguida a vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues em tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas 

presentes que vieram acompanhar a sessão. Enfatizou não querer que seja a última sessão 

desse ano, mas que possam retornar em uma sessão extraordinária por uma boa causa da 

educação, não desejando feliz natal, pois acredita que ainda irão retornar antes dessa data. 

Falou que essa sessão tem um objetivo especifico e antes de agradecer deve prestar contas à 

comunidade dos trabalhos desenvolvidos neste ano, prestando contas, resumidamente, do 

que foi capaz de fazer no decorrer deste ano. Informou que dos trabalhos solicitados foi 

realizado na vicinal 10 Norte a recuperação de sessenta e dois metros de ponte, reforma e 

ampliação da escola Getúlio Vargas na mesma vicinal e outro projeto está em andamento, 

sendo desenvolvido; construção de duas pontes da vicinal 10 Sul; e conclusão de iluminação 

pública nas vilas Aparecida e Macanã. Informou ainda que do que foi solicitado algumas coisas 

faltam concluir, informando haver requerimentos nessa casa e ofícios à gestora e secretários 

para recuperação da vicinal Santa Rosa; recuperação da Vicinal 10 Sul onde somente foi feito 

um trabalho paliativo; recuperação, patrolamento e empiçarramento das vias da vila Lote 10 

que se encontra intrafegável e precisa desse serviço em caráter de urgência; e recuperação de 

pontos críticos na vicinal do Macanã. Disse da necessidade de apresentar seus projetos, pois é 

representante do povo, fazendo com muito orgulho, prestando contas para essa comunidade 

do que foi possível realizar este ano e dos que tem expectativa de que serão realizados no 

próximo. Lembrou ter requerido a construção de muro para a escola e o cemitério da vila lote 

10, já tendo cobrado a gestora e secretários. Agradeceu a presença de cada um, dizendo que 

seria bom se em todas as sessões a casa estivesse cheia, porém disse que o que nos une é a 



168 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 28ª Sessão Ordinária de 2022. 
 

representatividade, é o elo de ligação, mas o objetivo maior nesta data é a festa da 

democracia e todos estão aqui para acompanhar o processo democrático realizado nesta casa, 

sendo um dos maiores objetivos em ter a casa cheia, manifestando gratidão. Falou que se em 

processo desse não houver um certo nervosismo e expectativa para acompanhar não será um 

processo democrático e no Brasil tem liberdade para realizar. Parabenizou a cada um dos que 

estão presentes, pois se estão aqui é porque cada um tem uma expectativa e quer ver os 

trabalhos sendo realizados por esses parlamentares. Desejou um excelente final de semana e 

que retornem para suas casas em paz e com muita saúde, desejando um excelente dia, e 

agradeceu. Em seguida o vereador Gilmar Freitas da Silva (Mazinho) em tribuna 

cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus, aos 

companheiros e amigos presentes, dizendo da felicidade por participar de uma sessão com a 

casa cheia. Em nome de sua esposa cumprimentou todas as famílias e os ex-vereadores e 

presidentes desta Casa Marinho Pereira e Gilberto Matias. Agradeceu o Dr. Félix, assessor 

jurídico desta Casa que tem conduzido os trabalhos até aqui com humildade e chegando até 

esse momento sem desavenças. À população de Placas falou que está pronto a ajudar, pois é 

filho deste município, registrando a presença de sua irmã Cleonice (Cleo do restaurante) e do 

Dr. Rodolfo que tem ajudado nesse momento. Colocou-se a disposição, dizendo ser parceiro 

dessa casa. Agradeceu a DEUS e a presença de cada um, pois a população é soberana e vai 

ajudar nesse processo. Agradeceu a Prefeita Raquel por ter feito um trabalho excelente, 

reconhecido a nível nacional. Registrou a presença do amigo Artur Possimoser, representando 

a família e demais amigos que tem conquistado, agradecendo pelas amizades e sinceridade de 

cada cidadão de Placas, e agradeceu a oportunidade. O senhor presidente agradeceu a 

presença dos ex-vereadores Marinho Pereira, Orlando Messias e Gilberto Matias. Agradeceu 

ainda a presença de secretários de governo, Secretaria de Assistência social-Ilzana Landim, 

Natalia Possimoser-Secretaria de Administração, Dalciele-Chefe de Gabinete, Gilberto Paiva-

Secretario de Saúde e Eliza Zanetti-Secretaria de Meio Ambiente, desejando boas vindas e 

dizendo que todos tem o respeito dessa casa, e passou a palavra na tribuna ao vereador José 

Maria Alves da Silva (Zé Caruaru) que em tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes, destacando a presença de sua esposa, sua mãe, seu pai e irmãos que vieram 

prestigiar essa última sessão ordinária de dois mil e vinte e dois, dizendo ser uma satisfação 

tê-los presentes nesta Casa, assim como amigos apoiadores e cabos eleitorais que trabalharam 

para que estivesse nesta Casa e que tem dado apoio para continuar na batalha, dizendo que 

vida de vereador é fácil para quem está na plateia, que acha que é regalias, muito dinheiro e 

vida boa, convidando para que venham viver a vida do vereador, servidor público, para que 

entenda, quando se trata de fazer um trabalho com responsabilidade, almejando retribuir a 

quem lhe confiou o voto. Nesta última sessão ordinária do ano agradeceu a confiança da 

população de Placas por ter lhe dado a oportunidade de estar nesse mandato 2021-2024 

como vereador deste município. Disse que até o final do seu mandato vai cumprir tudo que foi 

prometido e confiado, todos que trabalharam e sua família que viu toda sua dedicação, assim 

como viram um trabalho limpo em busca de voto para hoje poder estar nesta Casa. Disse que 

ninguém jamais vai pregar que esse vereador se elegeu com voto comprado, dizendo que 

conversas e parcerias firmadas, orgulha-se em dizer que tudo foi cumprido e desafia alguém a 
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falar que esse vereador foi covarde ao fazer promessas que não foram cumpridas, pois suas 

promessas eram retribuir em trabalho e prestação de serviços com o servidor público. Disse 

está emocionado ao ver sua família presente pela primeira vez nesta Casa, que reside no 

município vizinho, onde chegou com apenas três meses de vida e frequentava a cidade de 

Uruará e desde a primeira vez que veio ao município de Placas se apaixonou por esse local e 

seu pai, que trabalhava na roça, perdeu um parceiro de serviço, pois optou em vir residir e 

desenvolver um trabalho neste município, que o acolheu e orgulha-se de ser filho de Placas, 

independente de onde nasceu, pois quando escolhe um lugar para morar faz o melhor por ele. 

Falou que os veteranos são praticamente todos de fora do município e quando aqui chegaram 

construíram essa cidade, destacando a situação dos ex-Vereadores Marinho Pereira, Gilberto 

Matias  Orlando Messias, que nenhum nasceu em Placas, mas deram o sangue pelo município, 

deixando sua contribuição, dizendo ser uma honra conhecer cada um que passou por esta 

Casa, mencionando que quando chegou ao município o Sr. Orlando Messias era vereador e 

neste mandato teve a oportunidade de também estar vereador, sendo uma honra está dando 

parcela de contribuição a esse munícipio que o acolheu por quase vinte anos e tem a 

oportunidade de estar representando no poder legislativo, que não é fácil para estar, nem 

para permanecer e desenvolver o trabalho, mas está firme e quando o povo de Placas 

entender que deve continuar vai estar firme, pois decidiu que quer continuar nessa vida esse 

trabalho. Pediu perdão a cada cidadão que não conseguiu atender o seu anseio, pois como 

vereador faz o possível fazendo requerimentos e os demais vereadores aprovando e buscando 

junto à Prefeita fazer o melhor para melhorar o serviço. Disse que o portão de sua casa é 

sempre aberto para receber todos que lhe procuram em sua casa. Pediu perdão por suas 

falhas. Colocou-se a disposição para receber a contribuição com ideias e para atuar nas 

diversas áreas. Disse que encerra o ano de cabeça erguida e motivado para mais dois anos 

assim como foi lhe concedido. Agradeceu aos servidores dessa casa, aos vereadores pela 

atenção e respeito e pelo apoio sempre que precisou. Disse que quando foi preciso foi à 

Prefeita fazer cobranças e levar ao conhecimento de situações de comunidades para resolver. 

Falou que não seria justo falar que essa casa não o apoiou, pois esteve junto quando os edis 

dessa casa precisou. Disse que escolheu morar neste município e quer o melhor para o mesmo 

e a população precisa acatar todos que vem para morar e ajudar a desenvolver e expulsar 

quem pretende destruir o município. Falou que fica contente em ver a casa cheia e ansioso 

pela votação, prevista para acontecer na presente sessão, pedindo aos nobres vereadores que 

votem naquele candidato que entender que possa conduzir os trabalhos desta casa com 

responsabilidade e dando condições aos vereadores para desenvolver seu trabalho, pois o 

mesmo só consegue desenvolver os trabalhos se o presidente da casa der condições para que 

seja feito, mencionando que o recurso da casa é destinado para desenvolver cem por cento do 

trabalho, devendo cada qual fazer sua escolha, pois fará a sua sem medo de errar, dizendo que   

todos têm o direito de pleitear, mas que nesse momento vai dá seu apoio observando a 

humildade, a boa vontade, as intenções e responsabilidade. Falou que até 2024 vai está nesta 

Casa para somar e estará sempre a disposição. Parabenizou seu pai por mais um aniversário 

neste sábado e desejou a todos feliz natal e próspero ano novo, com muita paz e saúde. Disse 

finalizar o ano muito consciente e com muita gratidão por tudo que tem vivido, pois todos o 
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conheceram antes de ser vereador, pois já foi comerciante. Agradeceu a presença de todos e a 

colaboração da Prefeita Municipal, pois só assim conseguiu realizar seus trabalhos, e 

agradeceu a oportunidade.  A seguir o vereador Werles Santos Silva em tribuna 

cumprimentou vereadores e pessoas presentes, desejando boas vindas a todos os presentes. 

Manifestou gratidão a Deus pela oportunidade quando se aproxima o final do ano. Ressaltou 

está no segundo mandato, pelo que é grato a Deus e ao povo do município. Disse que essa 

casa de leis é uma família com treze pessoas e as vezes quatorze, comparado a um casamento 

onde existe separações, mas também reconciliações, dizendo que o mais importante é manter 

o respeito e a sabedoria para representar o povo do município e tem feito isso em todo seu 

mandato, pois o trabalho do vereador é diário e tem uma importância fundamental para que o 

munícipio cresça  e desenvolva, pois tudo que acontece de projeção é passado pela câmara. 

Disse saber que cada um que foi eleito tem um papel fundamental para fazer a coisa correta, 

dentro do que é certo. Disse que alegra-se em ver a casa cheia, pois cada um tem um papel 

fundamental nesse município, destacando a presença do ex-vereador Marinho Pereira, de 

cinco mandatos nessa casa, já tendo contribuído e continua contribuindo fazendo para o 

desenvolvimento do município. Registrou a presença do ex-vereador Gilberto Matias com o 

qual teve a oportunidade de trabalhar quando esteve presidente dessa casa e trabalhando em 

parceira pelo melhor. Registrou ainda a presença do ex-Vereador Orlando Messias, que no ano 

passado esteve assumindo o mandato no lugar da vereadora Érica, dando sua parcela de 

contribuição para o município, dizendo que vê cada trabalhador e secretariado, sem os quais o 

município não consegue andar sem ter o trabalho de cada um, pois são peças fundamentais 

para o desenvolvimento do município. Falou que a palavra de hoje é gratidão por tudo que 

viveram no presente ano e por estarem todos com saúde para que no próximo possam dar 

continuidade ao que é melhor para o desenvolvimento do município. Falou que teve a 

oportunidade de nascer nesse município e isso é gratificante poder representar o povo, mais 

de trinta mil pessoas, agradecendo a DEUS e ao povo, dizendo que enquanto esses estiverem 

do seu lado vai se doar para fazer o melhor para contribuir para o desenvolvimento, pois quer 

ver o bem deste lugar. Falou que as separações existem, pois é normal assim também como 

existem as reconciliações e que isso seja de melhor para o munícipio, ira fazer isso enquanto 

tiver com vida e saúde. Agradeceu a presença de cada um e a cada funcionário dessa casa que 

vem fazendo com que o trabalho aconteça, agradecendo a parceria de cada vereador com os 

quais continuará fazendo o trabalho em dois mil e vinte três. Agradeceu ao povo que 

acompanha as sessões todas as sextas-feiras, pois assim como os vereadores foram eleitos 

para legislar, fiscalizar e fazer o trabalho da Câmara falou que o povo também é fiscal. Disse 

ser gratificante, pois em meio a oitenta candidatos os que estão aqui hoje tem a oportunidade 

de representar o povo do município. Falou que quando se trabalha no travessão contribui para 

a sustentabilidade do município, assim como nas demais secretarias que cumprem seu papel, 

colaborando com o município. Falou que não devem desmerecer ninguém, pois hoje está 

nesta casa, futuramente serão outras famílias aqui representadas. Colocou-se a disposição, 

desejando que no próximo ano a casa continue cheia para acompanhar os trabalhos. Desejou 

uma ótima sexta-feira e que o Brasil ganhe a copa, feliz natal e um próspero ano novo e que se 

DEUS permitir vai estar aqui no próximo ano, e agradeceu a oportunidade. O senhor 
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presidente disse que logo mais as falam se enceram e que se aproxima do momento mais 

esperado da sessão e passou a palavra a vereadora Edna Silva Santos, que em tribuna 

cumprimentou a Mesa Diretora, estendendo seus cumprimentos ao jurídico dessa casa Dr. 

Félix que esta sempre acompanhando e orientando, fazendo com que se faça o melhor 

sempre na legalidade dos processos. Saudou todas as autoridades e funcionários públicos que 

se fazem presentes, assim como todos os vereadores presentes. Agradeceu a DEUS pela 

oportunidade, por está de pé, por está fazendo política. Falou que o primeiro biênio serve 

para isso, refletindo sobre os dois anos que se passaram trabalhando, sendo muitas vezes 

preciso olhar para o passado, avaliar o presente para que possam traçar metas para o futuro. 

Disse que após as falas irão conduzir um processo eleitoral democrático de fato e direito para 

um novo biênio, dizendo que isso é o processo democrático, sempre falando que é muito bom 

a alternância de poder, sendo necessário se fazer esse reversamento. Disse que se o primeiro 

biênio é uma avaliação do mandato, e como vereadora sempre esteve e sempre vai estar a 

disposição para dialogar com executivo, câmara municipal e toda sociedade placaense, 

dizendo que talvez não seja aquela vereadora que esteja todos os dias na porta de alguns 

secretários ou da Prefeita, mas entende muito bem o que é o papel e o trabalho de uma 

vereança, mencionando que muitas vezes mesmo na divergência política  entende que seu 

projeto pessoal aqui dentro não pode se sobrepor ao projeto coletivo, pois aqui 

representamos uma sociedade e não apenas o seu eleitorado, e é por isso que muitas vezes 

tem divergências no campo da politica e da legalidade, mas tirando isso são todos amigos e 

companheiros. Disse ainda que durante esses dois anos seu mandato tem sido de parceria 

com o governo, porque muitas vezes tiveram algumas polêmicas com pautas como da 

educação, mas nesses dois anos, considera ter sido a vereadora que mais viajou em busca de 

recursos para o município e especial à secretaria de saúde, dizendo que por mais que hoje se 

vê muito na área da educação por ser profissional dessa área, mas tem a secretaria de saúde 

como uma grande parceira e disse que pode garantir aqui, na presença do Secretário de Saúde 

que no próximo biênio vai estar correndo atrás e na luta para que essa parceria possa 

melhorar e aumentar ainda mais, pois não está indo atrás do seu projeto pessoal, mas de um 

projeto coletivo. Agradeceu e parabenizou a mesa diretora, considerando que está se 

fechando um ciclo, parabenizando ao presidente, juntamente com os vereadores Werles, 

Raimundo e Henrique pelos trabalhos feitos durante esse biênio. Falou que os projetos que 

foram encaminhados também fecha o ciclo das comissões, agradecendo a parceria e 

comunicação da Comissão de Constituição e Justiça na qual é presidente, dizendo não ter nada 

a reclamar dessa mesa, do jurídico, assim como dos nobres companheiros dessa casa, dizendo 

ainda que é preciso muitas vezes conhecer para se fazer gestão e que é até difícil, mas com 

diálogo não é difícil. Desejou que no segundo biênio possamos acertar mais e ir em busca de 

melhorias para as comunidades, pois não estão aqui para satisfazer seus anseios, mas sim 

satisfazer os anseios da coletividade. Desejou um feliz natal a todos. Falou que a vereadora 

Raimundinha acha que vai ter uma sessão extraordinária, com o que se alegrou, pois imagina 

qual será a pauta. Agradeceu todos os presentes e torcer para que o Brasil seja mais uma vez 

vitorioso, deixando seu abraço e desejos de um bom dia a todos, e agradeceu. Em seguida, 

passou o Senhor Presidente, vereador Marcione Rocha Ribeiro-MDB a presidência ao vice-
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presidente e foi a tribuna, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas 

presentes, estendendo seus cumprimentos a todos os secretários municipais. Agradeceu a 

Deus por esse momento tão importante, dizendo que veio de longe e pode dizer que até aqui 

o Senhor nos ajudou. Agradeceu a todos os funcionários dessa casa quando se encerra o 

primeiro biênio dessa gestão, dizendo que em meio a esse processo de eleição de câmara e 

planos para dois mil e vinte e quatro que está na cabeça de muitos, processo segue. 

Mencionou já haver falado na sessão passada, ratificando ser pré-candidato a Prefeito nas 

eleições do ano de dois mil e vinte e quatro, devendo está discutindo com muitos dos que 

estão presentes nessa sessão e elaborando um dos maiores e melhores projetos de gestão 

para esse município. Disse que precisamos querer política, porque o político acomodado, que 

pensa pequeno não vai pra frente, pois tem muita gente nova com vontade de trabalhar e 

botar o pé na estrada. Falou que em dois mil e vinte e três se começa uma carreira muito 

grande para dois mil e vinte e quatro sendo preciso ter coragem de botar o pé na estrada. 

Falou que nesses dois anos que esteve na presidência dessa Casa respeitou a todos, desde o 

vigia aos serviços gerais e em nenhum momento usou do mandato como presidente para 

atrapalhar o bom andamento da gestão, todos os projetos tramitados nessa casa foram 

votados em tempo hábil, pois não usa mandato pra travar qualquer projeto que aqui esteja. 

Disse que sempre respeitou todos os funcionários de governo e até os que o ignoram, pois o 

politico que não quer ser avaliado negativamente não se coloca como figura pública, pois a 

partir do momento que se coloca como figura pública pode receber tanto críticas positivas 

como negativas e aquele que se frustra quando é avaliado negativamente só vive frustrado, 

mas que as criticas boas devem ser usadas para uma boa construção. Disse que começou 

muito atrás e hoje antes de sair de casa, fazendo uma reflexão e conversando com sua família, 

chegou ao entendimento e certeza de que quer ir mais longe e com vontade de seguir lutando, 

porém disse que maior que essa casa e o desafio de presidência e o desafio para dois mil e 

vinte e três é preocupar-se em dar uma boa qualidade de vida aos munícipes, buscando uma 

coletividade de trabalho onde possam garantir a recuperação das estradas vicinais para que os 

produtores possam escoar seus produtos com segurança e também melhorar a qualidade das 

vias públicas das nossas vilas para que os moradores possam usufruir de uma qualidade 

melhor, assim como da zona urbana. Disse que sempre terão um parceiro, um vereador para 

discutir o bem coletivo da comunidade e sociedade para que se possa de fato trabalhar, pois o 

povo quer trabalho, dizendo que hoje estamos um momento que não é dos melhores,  

chegando um final de ano com quase quatrocentas famílias desempregadas, o que é mais 

preocupante que briga por poder ou para sentar em cadeira de presidente, acima do ego 

pessoal e a preocupação vai além disso, pois se o trabalho não for colocado em prática tem 

muitos de olho na cadeira de cada um e que se não trabalhar em dois mil e vinte quatro a 

conta vem, pois muitos que aqui estão, de vicinais, de vilas sabem da realidade que o 

município se encontra e que precisando, unidos, de forma coletiva, brigar para que o  trabalho 

aconteça. Agradeceu a Vereadora Edna e todos os demais vereadores pela pracearia de 

trabalho nesses dois anos, agradecendo os que compuseram a mesa diretora nesse período, 

dizendo que todos tiveram e terão seu respeito, assim também como nenhum dos secretários 

dirá que faltou com respeito com cada um, nem mesmo o Executivo Municipal, pois sempre 
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zelou pela boa ética desta casa e da moral, demonstrada pelas sessões nesse período, não 

havendo uma se quer que tenha sido conturbada. Agradeceu ao Jurídico desta casa Dr Félix 

que tem feito um trabalho extraordinário e encerrando o primeiro biênio, sendo que em seu 

primeiro ano de gestão, dentre os cento e quarenta e quatro municípios desse estado, as 

Câmaras Municipais de apenas vinte e cinco deles receberam o selo de cem por cento de 

gestor transparente e neste ano está novamente com o selo de cem por cento de 

transparência. Disse que é com esse sentimento que encerra o ano com muita paz e força de 

vontade para trabalhar, desejando que possamos começar o ano de dois mil e vinte e três 

caminhando rumo a dois mil e vinte e quatro, pois não há nenhum aqui que não esteja 

pensando, nem preocupado com os próximos anos, onde viveremos, após as eleições o 

próximo grande momento político da história do nosso querido município. Falou que deseja 

que o Brasil ganhe, desejando ainda um feliz natal e um próspero ano novo a todos que se 

fazem presentes. Fez uma menção especial, pois deve dá honra a quem tem honra, a sogra do 

vereador Elenilson, professora Vera, que foi sua primeira professora e isso não se esquece,  

pois é fundamental para vida de cada um e em seu nome cumprimentou todos os educadores 

que se fazem presentes, e agradeceu, retornando a presidência, onde falou que todos criaram 

uma grande expectativa nessa eleição e nisso vem os questionamentos de como será o 

processo dessa eleição, em um exercício feito com muita maturidade, pois essa é a oitava 

votação de câmara que participa e já viu muita coisa acontecer. Disse que há um expectativa 

muito grande a respeito de sua posição, dizendo que sempre teve diálogo com todos os edis 

presentes, sempre dizendo que poder não se pega com guerra, pois a democracia existe para 

isso, mencionando ter sido eleito presidente no primeiro biênio por um ato democrático onde 

todos que aqui estão votaram na sua chapa e sabem que não houve acordo de uma garrafa de 

água com ninguém. Disse que com todos que conversou falou que só possuía a presidência se 

fosse de forma pacífica e amigável com todos e sem confronto entre poderes, pois não faria 

eleição afrontando, tendo sido esse seu posicionamento, pois não tem necessidade de guerra. 

Disse ainda que quem vai dizer se vai se tornar prefeito ou não vai ser a população, seu 

posicionamento, o dia a dia, a sua politica e vai fazer com que o povo enxergue, mencionando 

que conheceu presidente desta casa que não conseguiu votação para ser vereador, pois onde 

você está não diz quem você é nem quem vai ser, pois o amanhã pertence a cada um. Falou 

que irá atrás de cada um que está presente e conversar com todos buscando uma grande 

construção para o futuro, dizendo está muito tranquilo com isso, tendo conversado com sua 

família e que sua decisão hoje é fruto de muitas conversas com sua bancada e base aliada. Se 

houve algum confronto nesta casa não foi com os integrantes da Mesa Diretora. Falou que 

deve-se fazer exercício de consciência. Destacou fala de vereadores que destacaram a 

humildade e que ninguém se perpetua no poder. Falou que em dois mil e vinte e quatro vai 

abrir a eleição e que terão uns cem candidatos a vereança e é preciso ter maturidade o 

suficiente para seguir em frente. Disse que espera que a partir dessa construção acabe essa 

interrogação, pois é funcionário trabalhando com medo, sendo ameaçado, dizendo que 

funcionário precisa ter segurança e estabilidade no seu trabalho, vereador toma conta de sua 

função, assim como os secretários e cada um faz sua contribuição naquilo que foi confiado, 

pois ninguém pode se meter no trabalho do outro, pois se foi colocado com portaria teve a 
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confiança do executivo, devendo parar de picuinha, de disse me disse e quem for bom vai 

vencer em dois mil e vinte e quatro e isso é o que tem que ser feito. Falou que devem sair de 

cabeça erguida, unidos, sem guerra e acabar com os anseios de todos os candidatos inscritos, 

passando a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024, passando a apresentação da 

única candidatura inscrita ao cargo de Presidente, registrada de acordo com o Art. 13-A do 

Regimento Interno da Câmara Municipal, sendo Vereador Gilmar Freitas da Silva. Informou 

que por decisão de bancada, composta por quatro vereadores (Marcione, Henrique, Werles e 

Edna) irão abster-se nesse processo eletivo. Nomeou os fiscais para acompanhar o processo 

de eleição e apuração, sendo a Sra. Marizete Cortes, o Conselheiro Tutelar-Sr. Fernando, Sr. 

Catarino Muller e Assessor Jurídico -Dr. Félix. Suspendeu a sessão por vinte minutos para 

confecção das cédulas de votação. Às doze horas e dez minutos foi reaberta a sessão, 

passando ao processo de eleição da mesa diretora para o biênio 2023-2024 que será por 

escrutínio secreto, com apresentação das cédulas que foram assinadas pela Mesa Executiva 

que preside os trabalhos e conferência da urna de votação pelos fiscais. O Senhor Presidente 

procedeu a chamada nominal na seguinte ordem: 2º Secretário-Vereador Henrique Pereira da 

Silva Filho, 1º Secretário-Vereador Werles Santos Silva, Vice-Presidente-Vereador Raimundo 

Ribeiro da Silva, Presidente-Vereador Marcione Rocha Ribeiro-MDB, Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim, Vereador Diones Gomes Dias, Vereadora Edna Silva Santos, Vereador 

Elenilson dos Santos Pessoa, Vereadora Érica Cristina Alves de Jesus, Vereador Evaldo Lima 

Machado, Vereador Gilmar Freitas da Silva, Vereador José Maria Alves da Silva e Vereadora 

Raimunda Nascimento Rodrigues. Os vereadores Henrique Pereira da Silva Filho, Werles 

Santos Silva, Marcione Rocha Ribeiro e Edna Silva Santos se abstiveram de votar. Os demais 

vereadores votaram, depositando na urna a cédula de votação. Encerrada a votação a Mesa 

Diretora e a comissão de escrutinadores, já designada, apurou o pleito e uma vez conhecido o 

resultado o Senhor Presidente proclamou os eleitos, declarando os eleitos para a Mesa 

Diretora, biênio 2023-2024, que assumirão os trabalhos administrativos e legislativos no dia 

primeiro de janeiro de 2023, a saber: Presidente: Vereador Gilmar Freitas da Silva-União 

Brasil, Vice-Presidente: Vereador Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB, 1º Secretário: Vereador 

Denilson Rodrigues Amorim-PSDB e 2º Secretário: Vereador Diones Gomes Dias-MDB. Após, 

o Senhor Presidente agradeceu a todos os vereadores e pessoas presentes e a Deus pela boa 

condução desse processo. Falou que se houver necessidade será convocada sessão 

extraordinária. Desejou sucesso a mesa eleita. Agradeceu aos componentes da comissão que 

acompanhou a apuração da eleição. Solicitado, concedeu a palavra ao presidente eleito, 

Vereador Gilmar Freitas da Silva, que em tribuna cumprimentou e agradeceu a presença de 

todas as pessoas presentes, manifestando gratidão a todos que vieram acompanhar esse 

processo democrático, agradecendo a cada voto de confiança por escolherem 

democratamente seu nome para ser o próximo presidente desta Casa, quando em uma 

discussão escolheram seu nome devido a humildade e capacidade de dialogar. Falou ao 

Partido União Brasil que até o momento tem sido sincero, tendo sido a eleição um processo 

também sincero, diferente do primeiro biênio, quando teve erro de voto e cédula rasgada, 

talvez por irresponsabilidade de faltar com a verdade na hora do voto. Disse que sua 

sinceridade com partido, com vereador e presidente do partido foi de coração, e continuará 
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com diálogo, com humildade, com parceria dessa casa. Registrou a presença da Secretária 

Municipal de Meio Ambiente, Eliza Zanetti, por quem tem grande consideração, assim como 

os demais secretários, dizendo que como vereador jamais vai intervir na função destes, pois 

conhece a postura, a honestidade e a sinceridade, assim como a gestora conhece esse 

vereador que tem postura, tem diálogo com a Prefeita e todos os profissionais, de quem 

jamais ouvirá palavras erradas. Disse que se os vereadores lhe escolheram para presidência foi 

porque sentiram o diálogo e a parceria e que fará um trabalho democrático, dizendo que 

continuará sendo sincero e humilde com esse município. Ao partido e companheiros falou que 

farão parte de dois anos de trabalho, quando os vereadores serão capazes de dialogar com a 

gestão desse município em favor de nossos filhos, e para cada cidadão de bem e pai de família 

que tem contribuído para o crescimento da renda e da garantia de dias melhores dessa casa, 

dessa gestão e para toda a população placaense. Firmou compromisso com essa casa, com 

todos funcionários que até aqui tiveram o entendimento de boa fé, desafiando o atual 

presidente e algum funcionário a dizer que houve falta de diálogo, dizendo que continuará 

com o objetivo de ser amigo, parceiro e contribuinte para o município. Pediu a Deus que 

abençoe a todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir o Senhor Presidente parabenizou a 

Mesa Diretora eleita para o biênio 2023-2024. Colocou em votação, uma a uma, as atas da 

vigésima quarta e vigésima quinta Sessão Ordinária. Informou que na presente data finaliza as 

sessões ordinárias da Câmara Municipal neste ano, e 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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