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ATA DA VIGÉSSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017, DA SEXTA 

LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Aos dois dias do mês de outubro do ano de 

dois mil e dezessete, 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 apreciar Requerimentos e Projetos de Lei 

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

Gilberto Matias Rodrigues-PMDB - Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD - Vice-Presidente 

e Denilson Rodrigues Amorim-PSDB - Primeiro secretário. Presentes os Vereadores José Ferreira 

de Carvalho-PT, José Sandeney Marques Monteiro-DEM, Marcelo Wilton Rodrigues Leal-PSC, 

Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva. Às dez 

horas e quinze minutos o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão desejando boas vindas a 

todos presentes. Apresentou as matérias constantes na Ordem do Dia. Realizou inscrição para o 

uso da tribuna pelos Vereadores, concedendo-a ao Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Desejou boas vindas aos moradores da vicinal do 

Lama, onde esteve há dias atrás, juntamente com os Vereadores Marcione e Werles e foi lhes 

apresentada algumas situações, mas principalmente a respeito do poço para escola, situação que 

tem cobrado, mas ainda sem uma posição, vindo em comitiva tentar resolver, manifestando apoio 

para que a situação seja resolvida, tendo em vista ser a água de grande importância para a escola 

e acredita que a Secretaria de Educação resolverá a situação, o que enfatizou ser um compromisso 

da Prefeita Raquel e acredita que será resolvida o mais breve possível. Referiu sobre situação 

surgida no decorrer da semana, a respeito da saúde, o que gerou muito suspense, lembrando já 

ter dito anteriormente que a saúde no município é referência para a região, tendo sido cogitado 

que o médico Dr. Tudo está indo embora e conversado juntamente com os vereadores Marcelo e 

Marcione com o mesmo, confirmando que está de aviso prévio, tendo colocado esta casa como 

parceira para contribuir e resolver as situações pertinentes ao município. Falou que no que 

depender dos Vereadores estarão conversando com o médico novamente, vendo se tem algo que 

possa ser resolvido para que permanece no município e não sendo possível que se procure outro 

médico que possa atender de modo adequado a população. Falou que a Prefeita, até o momento 

tem feito seu pagamento em dia, devendo fazer de tudo para que permaneça. Desejou um bom 

dia e uma ótima semana de trabalho a todos, e agradeceu. A seguir passou o Senhor Presidente a 

palavra ao Vereador Vilmar Ferreira da Silva, que a dispensou, passando-a ao Vereador Marcelo 

Wilton Rodrigues Leal. Na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, desejando 

boas vindas a todos. parabenizou o município pelo aniversário de emancipação política, tendo em 

vista ser mais antiga, dizendo sentir falta de comemorar, de homenagear pessoas que fizeram 

parte da história do município, como falado na sessão passada sobre a participação do saudoso 

Nicias Ribeiro, porém disse que muitas pessoas de Placas participaram e contribuíram para que a 

emancipação acontecesse, de modo que sempre que possível Executivo e Legislativo deve, em 

vida, prestar homenagem a essas pessoas, não somente colocando nome em prédios, o que 

considera muito frio, mas homenagear em vida ajuda a valorizar as pessoas que lutam dia-a-dia, as 

vezes de maneira invisível para que o município cresça, dizendo que é assim que se vai evoluindo. 

Referiu sobre a situação do médico, Dr. Tudo, manifestando preocupação, dizendo que não é só 

um bom médico, pois bons médicos podem encontrar muitos, mas da qualidade deste, do 

comprometimento que tem com a profissão, enraizado na cidade, onde o filho nasceu na última 

semana e perder um profissional desse é complicado. Falou que estiveram com ele, a respeito do 
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que o Vereador Marcione falará com mais propriedade, dizendo que se pegar essa causa consegue 

mantê-lo na cidade e que não é só contratar outro médico, mas querer um profissional que a 

população gosta e que executa sua função da forma correta e se há meios de fazê-lo persuadir de 

sua ideia para continuar em nossa cidade, deve ser feito, ressaltando que ninguém é 

insubstituível, mas existem pessoas especiais que devem tratar bem, com carinho, não havendo 

ninguém no hospital que não goste dele ou na cidade que fale mal dele. Falou que a saúde em 

Placas é referência, não por causa desse ou aquele vereador, mas por causa do médico, de modo 

que se ele não estiver aqui  a saúde deixa de ser referência, devendo valorizar, chamar a Prefeita e 

o Secretário de Saúde, o médico e tentar persuadi-lo da ideia de ir embora, dizendo que se cobra 

muito dos vereadores para que se faça alguma coisa, o que irão fazer, mas não podem obriga-lo a 

ficar no município, pois se houve algo que o fez ficar triste é a gestão que deve corrigir, 

mencionando que segundo o mesmo é situação de foro íntimo, no que acredita, mas devem 

tentar pegar essa causa, que é da população e fazer com que as situações que por ventura estejam 

impedindo que ele continue aqui, que tentem resolver, se de gestão ou se de ordem pessoal, 

tentar ajudar para que as coisas se normalizem. Alertou, mencionando não ser uma situação do 

Médico, mas muita gente no município não está sendo valorizada, não está sendo aproveitada da 

maneira correta ou que está em seu local de trabalho sem as condições adequadas, pois assim o 

município não cresce, o setor público não desenvolve, se as pessoas que tiverem qualidade para 

desenvolver suas funções, não tiverem condições de executar suas tarefas como querem e como o 

serviço público exige, o que existe em vários setores da agricultura, saúde, educação, tendo 

servidores que querem trabalhar, recebem seus salários e não estão trabalhando da forma 

correta, lamentando, devendo valorizar o bom profissional, que vale por três, deixando de dar 

condições de trabalho para um que está ali e contrata três que não faz a tarefa que ele faz, 

alertando, já tendo cobrado anteriormente algumas situações da Prefeita e se não fizer a situação 

irá piorar, devendo normalizar a situação de pagamento, pois a gestão precisa ter paz para 

trabalhar e o povo precisa sentir na gestão pública, na Câmara a paz necessária para que o 

município possa desenvolver. Pediu o apoio dos vereadores para conversar com o Médico, 

podendo o vice-prefeito acompanhá-los, assim como a Prefeita, dizendo que primeiro devem 

tentar para que fique aqui, não obrigado, mas por que gosta do local. Desejou uma boa semana de 

trabalho e bom retorno a todos, e agradeceu. Adiante o Senhor Presidente cumprimentou Vice-

prefeito e ex-vereador Idnei e passou a palavra ao Vereador José Ferreira de Carvalho. Este na 

tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando em especial os moradores da 

Vicinal do Lama que estão fazendo reivindicação de água para a escola da comunidade, 

parabenizando pela iniciativa, esperando que tenham sucesso. Cumprimentou ainda os 

funcionários da EMATER, o vice-prefeito, ressaltando a importância dessas presenças nesta casa. 

Agradeceu por mais um dia de trabalho, esperando que seja uma semana de sucesso para todos. 

Conforme mencionado pelo Vereador Raimundo a respeito da provável saída do Médico, Dr. Tudo 

falou que se ocorrer será uma perca grande para o município e pelo que tem visto nas redes 

sociais está mais propenso que aconteça, dizendo que seria importante que permanecesse, pois 

todos sabem da importância de seu trabalho, da sua responsabilidade, sendo um trabalho muito 

bem aceito pela população placaense, de modo que se esta Casa puder fazer algo para que 

permaneça será muito bom, o que espera, pela parte do governo também seja possível negociar. 

Parabenizou o município por mais um ano de existência, sendo vinte e quatro anos de 

emancipação política, parabenizando o governo pela festa promovida, pelas autoridades políticas 
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do Estado que estiveram presentes, devendo ser mantida essa comemoração que já faz parte do 

nosso calendário cultural, parabenizando o governo pela iniciativa, acreditando que vale a pena 

realizar, mesmo estando em um momento de crise, pois não pode deixar passar esquecido. 

Cumprimentou o Secretário de Agricultura, desejando boa vinda. Desejou feliz semana a todos e 

que tenham proveito em suas reivindicações, e agradeceu a oportunidade. Em seguida foi a 

tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes, destacando a presença do Vice-prefeito Beto Dantas e do Secretário de Agricultura 

Gleison Santos. Parabenizou a gestão municipal pela festa realizada no final de semana em 

comemoração ao aniversário da cidade. Consolidou-se com a comunidade do Lama que está 

fazendo reivindicação, manifestando-se triste por líderes de famílias e de comunidade ter que se 

dirigir até a Câmara ou Prefeitura para fazer reivindicação de um poço artesiano, cujo 

requerimento de sua autoria já foi aprovado por esta Casa, tendo visitado a comunidade 

juntamente com os Vereadores Raimundo e Herlinho (Werles) e conversado com a Prefeita e 

secretário, não sendo, até então, atendido o pedido, tendo os pais de famílias terem que deixar 

seus afazeres para vir a cidade cobrar esse tipo de melhoria, pois a gestão municipal tem 

obrigação de oferecer essa melhoria aos filhos dos agricultores que ali residem, pois não adianta 

ter uma escola boa, internet e não ter água de qualidade, pedindo a Senhora Prefeita, que 

atenderá os moradores e estará junto, para que saiam com algo positivo e que não leve somente 

conversa. Referiu sobre algo que vem acontecendo, a respeito do que se deve tomar providências, 

mencionando que esta Casa tem se reunido, passado o que tem de conhecimento para a gestão e 

dado indicativo, manifestando preocupação com atraso de salário que se dá o nome de 

improbidade administrativa, a respeito do que não podem fechar os olhos tendo em vista não ser 

algo simples, pois tem conhecimento, esperando que possa ser resolvido com a maior brevidade 

possível. Mencionou haver sido votado o PCR há três meses atrás, que de forma indireta atingiu 

muitas famílias, não atingindo tantas, quanto a partida do Dr. Tudo, pois atingirá pessoas simples, 

de baixa renda de nosso município, que não tem condições de procurar atendimento particular  

nas cidades vizinhas e que tem sido atendidas pelo médico como se fosse um atendimento 

particular. Falou que devem abraçar essa causa, reunir após a sessão com Secretário de Saúde, 

Prefeita, vice-prefeito, para que possam conversar com o médico, pois vê que a situação é 

reversível, tendo em vista gostar do município e do povo que aqui reside e onde constituiu família 

e alegando querer sair devido a problemas pessoais, mas tem conhecimento que não é somente 

devido a isso, mas devido a sua ética se omitiu de entrar em detalhes, ressaltando a necessidade 

de tomar providências, pois o povo tem cobrado e está preocupado, dizendo que aos vereadores 

só cabe cobrar, pois somente à Prefeita é outorgado o poder de nomeação e demissão. Sugeriu 

que aproveitem a presença da Senhora Prefeita no prédio da Câmara para conversar a respeito da 

situação dos moradores do Lama, para que possam retornar com uma posição, convidando os 

vereadores para que possam somar para que a prefeitura possa mandar perfurar o poço, já 

havendo inclusive parte dos materiais que serão utilizados. Desejou a todos ótima semana. 

Registrou parabéns ao senhor Leonir Hermes, um dos maiores líderes no DEM no município e ex-

prefeito de Placas, pelo aniversário na presente data, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a 

tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade, dizendo da satisfação de estar nesta 

Casa trazendo um pouco da problemática no município e de sua preocupação com situações 

desagradáveis, mas a respeito do que precisa falar. Parabenizou Placas pelo vigésimo quarto 
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aniversário ocorrido no dia vinte e seis de setembro, mas comemorado no dia trinta do mesmo 

mês, ressaltando não saber a razão, registrando a sua insatisfação com relação a essa situação. Em 

aparte o Vereador Marcelo ressaltou que os municípios da região tem sua base econômica no 

campo e estão fazendo suas festas de exposição, o que é um momento do produtor, enquanto 

que aqui não tem nem previsão, dizendo está na hora de começar a se planejar, sentar sindicato, 

associações e governo e se programar, dizendo não ser uma festa, mas um momento em que se 

comemora a produção familiar no município, sendo hora de se desfazer dos palanques e começar 

a resolver os problemas do município. Prosseguindo o Vereador José Sandeney concordou, 

lembrando que nos municípios da região estão acontecendo as festas agropecuárias e em Placas, 

pelo que tem visto passará em branco. Agradeceu e parabenizar a associação AVEPLA que esteve 

no último sábado participando de amistoso em Rurópolis em comemoração a inauguração da 

iluminação no Estádio Nicias Ribeiro, naquela cidade, sendo um pedido do Deputado Federal 

Wladimir Costa e parceria da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, informando que na ocasião, 

conversaram com a Secretária que é do partido Solidariedade para que veja a situação do nosso 

município, lembrando que Placas tem uma emenda parlamentar que foi cogitada em uma reunião 

na AAP do Deputado Federal Priante e como a eletrificação do estádio de Rurópolis foi por conta 

da Secretaria de Estado solicitou o montante de cento e sete mil reais, convidando o vice-prefeito 

e Vereadores Nelson e Werles para se reunir e montar o projeto de iluminação para encaminhar 

para a Secretária de Estado ainda nesta semana, tendo solicitado esse valor para iluminação do 

campo de futebol, devendo satisfação ao povo placaense quanto ao esporte. Referiu sobre a 

saúde, educação e infraestrutura, dizendo serem secretarias que fazem muito bem o trabalho no 

município de Placas, principalmente quando bem feito o trabalho do Legislativo e Executivo. 

Lamentou situação ocorrida com o Dr. Tudo, que já vem acontecendo há algum tempo, esperando 

que não seja devido a questão financeira, tendo conversado com o Prefeito e um Vereador de 

Rurópolis que informaram que o médico estaria fechando com aquele município por um valor 

menor que aqui em Placas, mencionando ser situação que não sabe se conseguirão reverter 

nesses dias para que ele permaneça no município. Manifestou preocupação com a situação da 

educação, estando fechando o mês e o pessoal da greve não recebeu na sua totalidade e o mês de 

setembro entrou quase um milhão e setecentos  e cinquenta mil reais, dando para pagar todo 

pessoal e acabar com briga de contas erradas com o pessoal da educação e até quinta-feira o 

pagamento está nas contas desses funcionários e esse problema resolvido para que consigam virar 

essa página para que não tenha mais contas erradas, o que foi solicitado a Senhora Prefeita e a 

Secretária de Educação. Referiu sobre situação que considera grave, tendo na presente data 

vencido dois meses dos funcionários da Infraestrutura e da Administração e praticamente da sede 

da educação, dizendo que todos os meses o recurso entra e tem posto, material de construção e 

de peças cortados; abre-se de três a cinco dias para compra e fecha novamente e o recurso é o 

mesmo, o salário do funcionário também está atrasado, o que é preocupante, pois trabalha com 

fiscalização e vê o comercio cortado, o funcionário sem receber e o recurso entrar da mesma 

forma. Falou que devem tomar providencias para que as coisas possam melhorar, porque se não 

irão ficar mais difíceis, não tendo nenhum setor que está andando bem, devendo fazer cobranças 

veemente, não só na tribuna, mencionando que estará enviando documento à Secretaria de Saúde 

para que possa solucionar o quanto antes, assim como da educação, contribuindo para que se 

resolva o mais rápido possível, lembrando que os profissionais da educação ainda não sabem 

quanto irão receber após a lei 264/2017, sendo nesta semana o dia “D” para a educação. 
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Solidarizou-se com o colega Marcione, parabenizando o Senhor Leonir Hermes pelos sessenta e 

dois anos de idade, desejando saúde e muita alegria de viver nesse município, onde reside há mais 

de quinze anos, tendo sido um excelente Prefeito, ressaltando orgulho de ter feito parte de seu 

governo como Secretário de Esporte e ser do partido Democratas, parabenizando-o. Agradeceu a 

Deus pela oportunidade de estar nesta Casa, colocando-se a disposição. Desejou um bom dia a 

todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia com saúde e 

de trabalho no município. Registrou pêsames a família da Sra. Francisca, sogra do Pulu, que 

faleceu na última sexta-feira. Referiu sobre a agricultura no município, citando ter conversado com 

o Secretario Gleison Santos, o qual lhe passou a respeito de algo que tem conseguido para os 

agricultores cadastrados, como o projeto da IDEFLOR, de reflorestamento, já possuindo sete 

viveiros ao longo do município, com mudas de espécies variadas, como açaí, cacau, mogno, 

pimenta-do-reino, urucum e cupuaçu. Observou que no município cerca de setenta e seis por 

cento da população é agricultor, fazendo-se necessário que haja o suporte por parte da Secretaria, 

assegurando melhor qualidade de trabalho a toda a equipe da agricultura como os técnicos da 

EMATER para atender os agricultores, ressaltando serem responsáveis por grande parte das 

finanças que giram no município. Referiu sobre a situação da saúde, com a demissão do médico, 

Dr. Tudo, o qual disse que possui um vínculo com a população placaense, ficando triste pela 

notícia, ressaltando ser uma secretaria voltada ao partido Solidariedade e como integrante desse 

partido tem o dever de lutar para que permaneça no município. Falou que segundo o Secretário 

Municipal de saúde ainda não é uma situação definitiva, mas motivada por situações pessoais, 

porém existe possibilidade colocada pelos vereadores com proposta de Rurópolis, mas como 

ainda não está definida a situação, vereadores devem convocar reunião, pois se o médico sair do 

município quem vai perder somos todos nós, pois é um grande profissional, empenhado em 

atender a população do município, tendo privilégio de ter um profissional com essa qualificação 

no município e ficará muito triste se for embora. Falou que  a situação ocorrida na educação é 

muito ruim, mas se complica quando se trata de saúde, pois muitas pessoas não tem condições de 

sair para buscar atendimento em outro município e são atendidos com bastante carinho no 

hospital municipal. Referiu, conforme colocado pelo Vereador José Sandeney, sobre inauguração 

de iluminação do ginásio em Rurópolis, através de empenho do Deputado Wladimir Costa e 

Secretária de Estado de Esportes, enquanto que Placas não tem nem o estádio,  dizendo ser o 

dever dos Vereadores correr atrás para buscar esses benefícios. Registrou presença do médico, Dr. 

Leôncio, Jaqueline e moradores do Lama, agradecendo e torcendo para que a situação dos 

moradores dessa vicinal se resolva, e agradeceu. Após, manifestou-se o Senhor Presidente, 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues, quando cumprimentou aqueles que chegaram após a 

abertura da sessão, destacando a presença do Dr. Leôncio. Compartilhou em vários pontos dos 

pronunciamentos dos senhores vereadores, no que se refere a possível saída do Médico, Dr. Tudo, 

do hospital, dizendo não gostar de dar sua opinião sem saber o que de fato está acontecendo, pois 

pode cometer pecado, preferindo chamar o Secretário de Saúde e se possível conversar com o 

médico e com a Prefeita que se encontra no prédio da Câmara, para vê o que se pode fazer. 

Referiu sobre comitiva que veio da vicinal do Lama, mencionando que antes de encerrar as aulas 

no primeiro semestre já tinha essa demanda e lamentavelmente ainda não foi tomado 

providência, chegando ao ponto em que a comunidade decidiu vir na Câmara para vê o que pode 

fazer, ressaltando a presença da Prefeita  e informando que irão conversar após a sessão. 
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Mencionou ter estado em seu gabinete representantes da Vicinal Santa Rosa cobrando a respeito 

de data para as máquinas entrarem na vicinal, não sabendo dar essa resposta, pois vê máquinas 

passando muitos dias na mesma vicinal e esteve no Poeirinha, onde estão há três semanas e 

segundo informações do Vereador Marcione trabalharam seis ou sete dias, situação que é 

preocupante, pois faltam cerca de três meses para iniciar o inverno e tem muitas vicinais críticas 

que ficarão intrafegáveis se não forem recuperadas, mesmo que seja só com a patrol. Mencionou 

ter recebido ligação de moradores da Vicinal Panorama cobrando mais agilidade nos trabalhos na 

vicinal, tendo em vista que o vereador é a pessoa mais próxima da população, por isso é onde as 

cobranças chegam primeiro. No caso da vicinal do Lama em que os moradores vieram falou que 

irão ouvir direto da Prefeita e Secretário de quando será resolvido o problema, devendo sair com 

uma data especificada, pois se a situação não estivesse tão complicada não teriam saído de casa 

para vir a Câmara. Parabenizou Placas pelo vigésimo quarto aniversário de emancipação política 

do município, agradecendo a presença dos Deputados Eraldo Pimenta e Junior Ferrari, a Prefeita 

que foi a idealizadora da festa, mas principalmente a população que se fez presente, se 

surpreendendo com a quantidade de pessoas, ressaltando que até o momento em que esteve 

presente foi tudo tranquilo. Ressaltou que segundo informações parte das bandas foram 

patrocinadas pelo Governo do Estado, agradecendo a todos que participaram. Ratificou que após 

a Sessão irão reunir-se com a Prefeita e os moradores da Vicinal do Lama. Após passou-se a 

Ordem do Dia, apresentando o Senhor Presidente o Requerimento nº 057/2017, de proposição do 

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

Infraestrutura, providências para a recuperação da Vicinal 240 sul, neste município de Placas; e o 

Requerimento nº 058/2017, de proposição do Vereador José Sandeney Marques Monteiro, que 

requer a Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de Administração providências para que 

sejam trocadas as luminárias na iluminação pública na comunidade Macanã, neste município. 

Após passou-se a apreciação de matéria em Segundo Turno do Projeto de Lei nº 245/2017, que 

“Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, instituído e administrado pela Federação 

das Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de comunicação dos 

atos normativos e administrativos do município de Placas”.  O Senhor Presidente observando já 

ter sido apresentado parecer na sessão passada e votado em primeiro turno, colocou em votação 

em segundo turno o Projeto de Lei nº 245/2017. Aprovado por unanimidade. Após o Vereador 

Marcelo lembrou que os projetos de Lei nº 247/2017, que Dispõe sobre abertura de Crédito 

Especial e dá outras providências; e o nº 248/2017, que Dispõe sobre alterações na Lei nº 

179/2010 e dá outras providências, retirados da pauta na sessão anterior ainda não receberam 

parecer das comissões que analisam o mérito. Em seguida passou-se a votação das matérias 

constantes na ordem do dia. O Senhor Presidente consultou e os Senhores Vereadores 

concordaram dispensar o parecer ao Requerimento nº 056/2017, de proposição do Vereador 

Marcelo Wilton Rodrigues, que requer a realização de audiência pública para discutir com a 

população o projeto de urbanização da frente da cidade que foi objeto de recursos por parte do 

Ministério da Integração Nacional no último dia 23 de setembro de 2017, o qual apresentou na 

tribuna. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Informou ter a Senhora Prefeita 

solicitado a devolução do Projeto de lei nº 249/2017, que “Dispõe sobre a gratificação de 

professores que alcançarem alta nota em avaliação periódica e dá outras providências” e Projeto 

de Lei nº 250/2017, que “Dispõe sobre autorização para construção de matadouro para abate de 

bovinos, suínos e outros animais de pequeno porte em Placas, em regime de parceria público 
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privada e dá outras providências”, os quais foram devolvidos, e observando não haver nada mais a 

tratar, desejou uma boa 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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