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ATA DA SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, para abertura dos trabalhos 

ordinários na Sessão Legislativa de 2018. As dez horas e quinze minutos do dia dezenove do mês 

de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 em Sessão Solene para 

abertura dos trabalhos ordinários na Sessão Legislativa de 2018. Constituída a Mesa Diretora pelo 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues - Presidente, Vereador Werles Santos Silva - Vice-Presidente e 

Denilson Rodrigues Amorim – Primeiro secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado, 

José Sandeney Marques Monteiro, Marcione Rocha Ribeiro, Raimunda Nascimento Rodrigues, 

Raimundo Ribeiro da Silva e Vilmar Ferreira da Silva. À abertura o Senhor Presidente convidou 

ainda para compor a Mesa o Pastor Elquias Lima, Presidente da Assembleia de Deus em Placas 

(representando as igrejas evangélicas), Padre Odenilson Godinho Guimarães, Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida, Sr. Marcelo Wilton Rodrigues Leal, Secretário Municipal de Educação, 

representando os secretários municipais e a Sra. Leila Raquel Possimoser Brandão, Prefeita 

Municipal. Convidou ainda para compor a mesa o comandante da PM em Placas, o Delegado de 

Polícia Civil e o Vice-Prefeito, os quais não estavam presentes. Declarou aberta a Sessão. 

Executou-se os Hinos Nacional e de Placas e após o Senhor Presidente solicitou ao Pr. Elquias Lima 

que fizesse o uso da palavra e uma oração para que possamos ter um ano inspirado e de bastante 

glória. Este, na tribuna cumprimentou a todos presentes. Agradeceu primeiramente a Deus pelo 

privilégio de estar nesta Casa, cumprimentando o Presidente, Vereadores, Secretários Municipais 

e a Prefeita Raquel Brandão. Agradeceu o convite para estar na abertura dos trabalhos e fez uma 

oração para colocar tudo nas mãos de Deus, dizendo da responsabilidade desta Casa para 

administrar esse município abençoado e querido, mas faz-se necessário que a orientação venha do 

Criador, o que é bom para todos nós. Realizou oração agradecendo a Deus pelo privilégio de 

dormir e acordar e estar aqui em mais um dia, respirando, se locomovendo normalmente; pediu 

que abençoe grandemente a administração da Câmara Municipal e todos os que somam para o 

progresso dessa cidade e município; pediu sabedoria divina a todos para que possam fazer bons 

projetos e que os guarde e dê proteção, onde quer que estejam indo. Pediu ainda que abençoe e 

proteja também a Prefeita Municipal e que, além da sabedoria humana tenha sabedoria divina 

para administrar esse município para que se desenvolva de uma forma geral para todas as famílias 

desse município. Pediu mais que abençoe e proteja ainda também todos que estão apoiando e 

somando para o desenvolvimento em todas as áreas, e agradeceu em nome de Jesus. Na 

oportunidade convidou o Presidente da Câmara e Vereadores para estar na igreja AD no dia dois 

de março, quando receberá a visita do Presidente da convenção do Pará – COMIADEPA e Vice-

Presidente da Convenção Geral do Brasil, Pr. Gilberto Marques de Souza. Convidou também a 

Senhora Prefeita. Colocou-se a disposição e agradeceu a oportunidade. Após foi concedida a 

palavra ao Padre Odenilson Godinho Guimarães, a quem o Senhor Presidente solicitou que fizesse 

a oração do Pai Nosso. Este na tribuna cumprimentou e convidou a todos de pé para fazerem a 

oração do pai nosso, dizendo que nesta oração devem aprender ao menos três coisas, que Deus 

não é só meu, mas de todos nós, nosso pai; que o pão que eu tenho em casa, não é só meu e que 

o perdão deve ser mútuo, que deveria transformar nossa vida em um gesto de humanidade. Falou 

que nesse tempo em que estamos vivendo, de tanta violência, de tantas discórdias, é preciso o 

clamor do perdão e que esta Casa tenha a função de que vivamos em paz. Convidou a todos para 

fazerem a oração que é bíblica do Pai Nosso. Finalizando falou que pela benção de Deus sejamos 
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abençoados, e agradeceu. A seguir o Senhor Presidente apresentou o Assessor Jurídico da Câmara 

Municipal, colocando-o a disposição para tirar dúvidas e passou a palavra ao Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro, representando os demais vereadores. Na tribuna falou da 

satisfação de usar esse espaço nessa sessão de abertura dos trabalhos ordinários. Cumprimentou 

a Prefeita Municipal, Vereadores, pessoas presentes e Polícia Militar. Falou da importância dessa 

Sessão, esperando que possam começar os trabalhos com o pé direito, fazendo um excelente 

trabalho no ano que se inicia. Falou que o ano de 2017 foi um pouco turbulento para esta Casa 

Legislativa, bem como para o Executivo Municipal, mas espera que 2018 possam fazer um 

excelente trabalho, desenvolver bons projetos juntamente com o Executivo Municipal e seus 

secretariados. Falou que o ano de 2018 está bastante atarefado, mas tem confiança em Deus que 

desenvolverão um excelente trabalho em prol do povo placaense e do município para que 

desenvolva muito mais, pois é isso que a população almeja do Executivo Municipal e dos 

vereadores, que são legisladores e fiscalizadores. Agradeceu todos que compareceram nesta 

sessão, esperando que nas demais sessões a população compareça, dizendo que os gabinetes 

estão a disposição da população e para trabalhar em prol do município o Senhor Presidente 

colocou o assessor jurídico a disposição para ajudar a população, agradecendo. Espera fazer um 

bom trabalho e alcançar os objetivos de forma significativa em prol do povo placaense, pois para 

isso que foram eleitos. Falou que com o desenvolvimento, Placas tende a crescer. Disse que a 

população de Placas está desacreditada e que não plantaram muitos bons frutos em 2017, mas 

tem fé em Deus que 2018 será um diferencial muito grande para a população e independente de 

quem esteja no Executivo ou legislativo deve-se fazer o melhor para a população, dizendo que 

estão aqui para desenvolver bons trabalhos, esperando que Deus possa nos abençoar cada dia 

mais e que as pessoas aqui presente, possam contribuir com o mandato de cada vereador. 

Agradeceu ao Vereador Branco (José Ferreira) que está se recuperando devido a problemas de 

saúde, registrando a ausência do Vereador Nelson, que as treze horas será internado para passar 

por cirurgia nesta terça-feira, pedindo que todos oremos para que possam estar de volta o mais 

breve possível aos trabalhos nesta Casa. Agradeceu a todos que vieram, aos funcionários de apoio 

e que juntos possam fazer um excelente trabalho. Agradeceu a oportunidade de estar falando em 

nome dos Vereadores e a sua família. Desejou uma excelente semana a todos, e agradeceu a 

oportunidade. O Senhor Presidente registrou a presença do Dr. Oliver e Marcos Patrocínio, de Boa 

Vista, visitando nossa cidade e passou a palavra na tribuna ao Secretário Municipal de Educação, 

Sr. Marcelo Wilton Rodrigues Leal. Este, cumprimentou Vereadores, autoridades e pessoas 

presentes. Falou da importância de participar dessa sessão de abertura, ressaltando que o 

Executivo não caminha junto com o Legislativo, mas paralelo e com atribuições diferentes. Falou 

que como Secretário Municipal de Educação colocou-se a disposição para que possam fazer um 

trabalho conjunto para melhorar o município e para isso precisam conversar e dialogar para que 

possam identificar e resolver os problemas, dizendo que não existe político salvador da pátria, mas 

planejamento, trabalho e luta diária para que as coisas aconteçam e é nesse sentido que está 

junto do Executivo trabalhando para que supere as dificuldades que são muitas, mas irão 

trabalhar, dizendo que o Executivo está unido, focado e juntamente com as secretarias está a 

disposição para que possam fazer a diferença. Falou que o vereador é o para-choque de tudo, pois 

é quem pega a primeira pancada e precisa ser valorizado e o Executivo está valorizando o papel do 

legislador para que juntos possam solucionar os problemas e transformar esse município. Falou 

que muitos projetos estão em andamento, muita coisa boa foi plantada, que começa a trazer 
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resultados significativos para a população. Desejou um excelente ano de trabalho, de muitas 

realizações, de parcerias e que consigam em conjunto melhorar a vida do cidadão, porque só 

assim consegue dar resposta positiva para que a população tenha uma imagem melhor de seu 

governo, de seus líderes e para isso deve-se trabalhar em conjunto, pois assim serão mais fortes e 

poderão transformar a realidade desse município. Colocou-se a disposição da população e 

vereadores para que possam fazer o trabalho que o município precisa, dando as justificativas 

necessárias, conversando o que tem que ser conversado. Agradeceu o convite para estar nesta 

Casa na presente data, juntamente com o Executivo, dizendo que estará presente todas as 

segundas para conversar, dialogar o que é melhor para o município. Desejou um excelente ano de 

trabalho para a Vereadora Raimundinha e sucesso a todos vereadores, ressaltando a importância  

que tem o trabalho do vereador, dizendo que muitas vezes terão opiniões diferentes, mas não irão 

pecar por falta de diálogo e de entendimento. Colocou-se a disposição na Secretaria de Educação 

para que as coisas possam andar e resolver os problemas, dizendo ter certeza que ao final do ano 

estaremos fazendo reunião no encerramento dos trabalhos, colhendo os frutos daquilo que tem 

sido feito de bom para o município. Desejou bom dia, bom ano a todos e juntos possamos fazer o 

que for melhor para o município, e agradeceu a oportunidade. Após o Senhor Presidente convidou 

o Sargento Valdson, Comandante da PM em Placas para compor a Mesa e concedeu lhe a palavra 

na tribuna. Este, cumprimentou as autoridades presentes. Falou que a Polícia Militar em Placas a 

partir do inicio de fevereiro conseguiu através do comandante geral fazer a sua nomeação, 

estando desde então no comando da Policia Militar em Placas, tendo já se colocado a disposição 

da Prefeitura, da Câmara e entidades civis para que possa fazer um trabalho em parceria, dizendo 

que o trabalho da policia só flui se estiver unido com a população. Falou que a sua disposição é 

grande para que possa fazer um bom trabalho à frente da Polícia Militar, mas não dá um passo se 

não tiver parceria, pois precisa estar infiltrado no meio da comunidade para que a população 

possa sentir que precisa da polícia e que é parceira. Falou que a polícia está com toda essa 

disposição e se colocando para fazer o trabalho que a população merece. Falou que seu contato 

maior na Câmara é com o Presidente, já tendo se colocado a disposição, tendo conversado 

também com a Prefeita, colocando-se a disposição. Está a disposição da população para fazer o 

que é melhor, para que a Polícia Militar, diante das suas dificuldades possa atender o mínimo 

daquilo que o cidadão merece, e agradeceu. Em seguida foi concedida a palavra na tribuna a 

Excelentíssima Sra. Leila Raquel Possimoser Brandão, Prefeita Municipal quando cumprimentou 

a Mesa, Vereadores, autoridades e pessoas presentes. Disse ficar honrada em participar dessa 

sessão de abertura dos trabalhos legislativos. Agradeceu a compreensão que os Senhores 

Vereadores tiveram com a gestão no ano de 2017, entendendo as dificuldades que teve, tendo em 

vista a crise financeira nos municípios brasileiros, quando os gestores foram poucos 

compreendidos pela população, principalmente devido alguns ajustes que se precisou fazer, tendo 

que demitir ou pouco poder para contratar pessoal e efetuar pagamento de débitos tributário, 

como negociação com a Receita Federal quando de julho a dezembro de 2017 pagaram quase 

oitocentos mil reais de encargos previdenciários para tornar a Prefeitura adimplente. Disse 

acreditar que o ano de 2018 será de superação, pois com as medidas tomadas darão garantia na 

contratação de recursos estaduais e federais, assim como promover a segurança  de pagar salários 

em dia. Informou que conseguiu sanar os pagamentos dos servidores e que está cumprindo a TAG 

com o TCM/PA, se mantendo dentro do limite prudencial para contratação de pessoal. Disse que 

2018 não significa que não enfrentará dificuldade, pois ainda irá sofrer sequelas da crise no país, 
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mas será um ano bem melhor, tendo começado com a folha de pagamento dos servidores em dias 

e a equipe de licitação já está trabalhando para licitar quatro ambulâncias, sendo duas emendas 

do Deputado Wlad, uma do Senador Flexa Ribeiro e uma do Governo do Estado, que será traçada 

e toda equipada; Duzentos e sessenta mil reais em equipamentos para a saúde do Deputado 

Priante; trezentos mil reais em equipamentos para a saúde do Deputado Wlad, que incluem 

ultrasson, incubadora e mesa cirúrgica para o hospital; e dois veículos para a Assistência Social, 

através do Governo do Estado para o Conselho Tutelar, devendo se concluir o processo nos 

próximos sessenta dias e recebe-los em breve. Informou que além de todos esses equipamentos 

para a saúde está sendo trabalhado com a SESPA planos de trabalho para mais quatrocentos e 

vinte dois mil reais para o hospital, que inclui ultrassom com doppler para atender a obstetrícia e 

mais quinhentos mil reais de emenda do Senador Flexa Ribeiro  para custeio da saúde. Falou que 

tem muitas obras em vias de iniciar ou iniciar processo de licitação, como a obra da frente da 

cidade, com recurso proveniente do Ministério da Educação, através do Ministro Elder Barbalho, 

já tendo sido chamada para abrir a conta e em breve estará licitando o primeiro trecho entre a 

Sorveteria do Bebeto e o Supermercado Gauchão, que terá um calçadão, quiosques, academia 

pública, fornecida pelo Deputado Wald, que está em Belém e será reconstruído o relógio, marco 

da cidade, cuja licitação será iniciada em dias e acredita que até julho estará pronta; e o mercado, 

cujo plano de trabalho está sendo finalizado, os técnicos estão avaliando o projeto e em breve 

estarão licitando. Falou que na mesma situação está a praça, proveniente de emenda do 

Deputado Eraldo Pimenta e praça comercial, emenda do Deputado Chapadinha, que será colocada 

entre o mercado e a praça do Deputado Eraldo Pimenta. Informou já ter sido licitado e será 

iniciada em breve praça ao lado da Escola Almirzinho, do Deputado Chapadinha. Informou ainda a 

respeito do local onde funciona a Escola Almirzinho, que em 2017 pediu a Norte Energia para 

trocar o objeto daquela obra de Centro de Convenções para Escola de Educação Infantil e agora a 

construtora vai adequar o prédio para atender as crianças. Ainda no que se refere a Belo Monte 

informou que o lote de máquinas está chegando a Altamira, lembrando que o município foi 

contemplado com duas motoniveladoras e chegando irá receber também o combustível que já foi 

licitado, o que deve acontecer em poucos dias. Informou que também recebeu do Governo do 

Estado e já está em execução, as pontes, que a principio seriam oito, mas como teve problema em 

uma na Vicinal Arrependido a empresa já está recuperando, somando três que estão sendo 

recuperadas, sendo duas no Arrependido e uma na Vicinal da sessenta. Informou ainda que 

empresa já tem ordem de serviço para executar obra de quatro quilômetros de asfalto, tendo o 

dono da empresa pedido para esperar para o mês de maio, tendo em visto que com a chuva é 

impossível realizar obra de asfalto, estando aguardando o verão para iniciar. Sobre o sistema de 

abastecimento de água Boa Esperança e Centro já foram autorizados pelo Estado, a empresa já 

está na cidade e segundo o dono da empresa concluirá em dois meses, a partir do momento que 

iniciar. Outro sistema que conseguiu e ficou feliz e em via de licitar é do Macanã, o processo está 

todo aprovado, faltando o engenheiro da FUNASA vir mais uma vez, o que acontecerá no inicio de 

março e será liberado. Sobre o Projeto Minha Casa Minha Vida informou que está sendo 

concluído, se mexendo para solicitar da Celpa a construção da rede; estão na eminência de 

receber um caminhão perfuratriz da FUNASA para cavar poços, o que depende de parceria com a 

Prefeitura, devendo nos esforçara para garantir o máximo de poços que puder, devendo 

aproveitar a oportunidade; e está sendo trabalhado outro projeto, emenda do Deputado Priante 

para sistema de abastecimento de água no Bairro Otobelli. Para as Vilas Novo Paraíso, Bela Vista e 
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Ouro Verde informou ter três sistema de água, através do Ministério da Integração que serão 

executados pela Secretaria de Agricultura do Estado. Informou que conseguiram desbloquear duas 

creches, para os bairros Alto Pará e Boa Esperança, a construtora Galvão ganhou a licitação e tem 

previsão para inicio das obras no mês de março, agradecendo ao Deputado Priante por ter 

ajudado nessa situação; e o Governo do Estado está apoiando o município, atendendo com a 

construção, reforma e ampliação da Escola Tancredo Neves, agradecendo os vereadores por 

terem votado o documento do terreno em Sessão Extraordinária, tendo aprovado a justificativa 

para que a escola possa atender tanto estado quanto município e o projeto já foi feito, estando 

tudo caminhando muito rápido, acreditando que em breve estarão assinando convênio dessa obra 

que terá dezenove salas de aula, duas direções, duas coordenações. Falou que tem muitos outros 

projetos, como a implantação de módulo sanitário no valor de quinhentos mil reais pela FUNASA, 

contemplando a princípio o Bairro Boa Esperança. Informou que após entregará cópia aos 

vereadores para verem como estão os projetos no escritório em Belém. Informou ainda que está 

sendo licitado mais quatro consultórios odontológico, ainda não sabe quem são os padrinhos. 

Falou que obras que estão sendo concluídas como, escola na Bela Vista, creche, postos de saúde, 

da Bela Vista e Lote Dez, quadras no Ouro Verde e Lote Dez, estão insistentemente cobrando as 

empresas que estão se mexendo para entregar, porque depende da cobrança e estão fazendo 

diariamente, o que tem dado certo, informando que na Vila Bela Vista os alunos estão desde 

quinta-feira estudando na escola nova e continuarão cobrando, pois tem algumas pendências. 

Informou que irão receber mais dois veículos para a Assistência Social, que somará quatro; e em 

vias de receber um projeto para esporte que beneficiará adolescentes, no valor de duzentos mil e 

deve iniciar a partir de julho. Falou que com recursos próprios está sendo trabalhado três projetos 

sociais, desenvolvidos pelas Secretarias de Educação, Esporte e Prefeitura, convidando todos para 

estarem presentes na aula inaugural da escola de música, no dia cinco de março na AAP, citando 

que na sexta-feira estará em Belém assinando convenio com a Escola Carlos Gomes, dizendo que 

era um sonho de seu mandato e de muita gente e poderão inaugurar a primeira escola de música 

de Placas. No dia seis de março será realizada a aula inaugural da escolinha de futebol para jovens 

e adolescentes, estando tudo muito bem organizado, convidando para participarem. Falou que 

estão desenvolvendo projeto com a PM, tendo o Sargento Valdson colocado-se a disposição e 

Secretarias de Assistência, Saúde e Educação para trabalhar conscientização e educação, porque é 

preocupante o índice de acidente, devendo conscientizar os jovens e os pais; está iniciando no 

serviço social curso de geração de renda que irão se estender para as demais comunidades  no 

decorrer do ano; e tem intenção de em breve fazer limpeza de entulhos na cidade desenvolver 

projeto para solucionar a situação da iluminação pública, no que já estão trabalhando. Falou que 

todos os Secretários estarão a disposição dos Vereadores, tendo orientado para que os trate 

igualmente e atenda da melhor maneira possível. Falou que terão algumas dificuldades, mas farão 

o melhor que puderem. Parabenizou o Presidente pela reforma da casa. Desejou a todos 

vereadores muita sabedoria, paciência e sorte no decorrer deste ano, acreditando que irão 

superar juntos as dificuldades e que 2018 será um ano de superação e trará qualidade de vida 

para a população e com todas as obras tornará a cidade mais bonita. Esclareceu sobre projeto que 

o Governo do Estado está desenvolvendo para beneficiar toda região oeste para pavimentação 

asfática e fazendo um empréstimo no banco ACAFE no valor de quinhentos milhões, já autorizado 

pela ALEPA em Dezembro. Falou que o projeto está caminhando rápido, já tendo estado em nossa 

cidade uma equipe de topografia, dizendo que na fala do Governador irá acontecer e está 
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acreditando que o município será beneficiado com quinze quilômetros de asfalto com drenagem. 

Falou que como nunca aconteceu, fica um pouco duvidosa, mas está acreditando. Agradeceu a 

oportunidade, desejando um bom dia a todos. Após o Senhor Presidente registrou a presença do 

Delegado de Polícia, Cleber Pascoal Silveira de Oliveira. Cumprimentou aqueles que chegaram 

após a abertura da sessão. Agradeceu a presença do Pr. Elquias, Padre Odenilson, do Secretário 

Marcelo Leal, da Prefeita Municipal e dos vereadores. Informou que o Vereador Branco (José 

Ferreira) está se recuperando de duas cirurgias, devendo retornar ao trabalho somente no 

segundo semestre e o Vereador Nelson viajou para Santarém, devendo ser internado hoje a tarde 

e passar por cirurgia amanhã, desejando que tudo dê certo. Ressaltou como falado pela Senhora 

Prefeita de várias coisas que estão vindo para o município, esperando que as coisas aconteçam, 

apesar de que a população dificilmente acreditará tendo em vista ser ano eleitoral, mas torce que 

dê certo, porque Placas precisa dar uma reerguida, devendo esquecer o ano de 2017, por não ter 

sido muito bom. Manifestou preocupação com as várias obras, apresentadas pela Senhora 

Prefeita, que colocou ainda ter conseguido duas patrois e cento e cinquenta mil litros de diesel, o 

que deve ser bem trabalhado, caso contrário não irá tirar o município do caos que se encontra 

hoje, no que diz respeito a estradas vicinais. Mencionou haver recebido vídeo de moradores da 

Vicinal Panorama, tampando os buracos com pedra para que os carros possam trafegar, o que 

disse ser lamentável para vereadores e a Prefeita, tendo em vista já ter passado um ano; tendo 

acompanhado na vicinal Cento e cinquenta e um os moradores fazendo mutirão para tampar 

buracos, o que significa que é pouco recurso para a recuperação de estradas, sendo trinta e oito 

vicinais para ser serem feitas e para fazê-las será necessário empenhar recurso para esse serviço e 

as estradas precisam ser recuperadas este ano, pois os moradores não aguentarão outro inverno; 

e esteve visitando o Lote Dez, juntamente com a Vereadora Raimunda, onde muita coisa tem que 

ser feita. Lembrou ter pedido aos vereadores que ergam a cabeça, esqueçam 2017 e trabalhem 

para quem sabe chegar ao final deste ano com esse problema sanado e com isso todos ganharão, 

devendo ser bem recebido pela população onde chegar. Ressaltou ser um inverno que não está 

muito chuvoso, a prefeitura está recuperando algumas vicinais, mas devido ao número de 

estradas vicinais e de Vilas, as coisas não são fáceis e quem tem que fazer ficar fáceis são os de 

cargo eletivo, em quem a população confiou elegendo. Disse que sabiam que a batalha era árdua, 

mas fazendo as coisas corretamente, a tendência é melhorar. Crê que se vereadores, secretários e 

a Prefeita começarem a fazer as coisas corretamente no final do mandato no ano de 2020 serão 

bem recebidos na casa de qualquer cidadão e deixar os seus nomes na história desse município. 

Enfatizou iniciar na presente data o ano legislativo nesta Casa, convidando a todos para 

participarem, para trazerem suas cobranças, as quais também farão a Prefeita Municipal. Disse 

que vereador que não quer ser cobrado não serve para ser vereador. Após passou a entrega do 

Título Nobre Cidadão, em cumprimento a Resolução nº 004/2014, convidando o Senhor Lourival 

Müller para recebê-lo, por ter estado presente no maior número de sessões ordinárias no ano de 

2017, sendo vinte e sete das trinta sessões ordinárias realizadas. Este, falou que esse prêmio é de 

todos nós. Aconselhou todos que façam o máximo para assistir o maior número de sessões porque 

só assim saberá ao certo o que acontece e o que os vereadores têm feito nesta Casa, para que 

assim possa defendê-los ou cobrar, dizendo que críticas construtivas ajuda vereadores e prefeito a 

administrar o município, enquanto que as negativas pegam mal até para o cidadão que está 

fazendo, e agradeceu. Após a entrega do Título Nobre Cidadão, o Senhor Presidente observando 

não haver nada mais a tratar, desejou uma semana abençoada, agradecendo a presença de todos 
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e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, determinando a lavratura da presente ata, que lida 

e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Secretário da Mesa Diretora e por aqueles que 

assim o desejar. ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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