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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos vinte dias do mês de maio do 

ano de dois mil e dezenove, 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 Projeto de Lei e 

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

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

Presidente e Vereador José Sandeney Marques Monteiro-DEM – Primeiro Secretário. Presente a 

Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, 

Evaldo Lima Machado-MDB, Marcione Rocha Ribeiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimundo Ribeiro 

da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora regimental o Senhor Presidente declarou 

aberta a Sessão, cumprimentou vereadores e pessoas presentes. Desculpou-se por não ter estado 

presente na Sessão passada. Apresentou a pauta da Sessão. Consultou os Senhores Vereadores 

sobre solicitação do Presidente da Associação dos Feirantes e Produtores Rurais do Município de 

Placas – AFEPRUP para uso da tribuna, sendo autorizado, concedendo o Senhor Presidente a 

palavra ao Senhor Aldimar Xavier de Oliveira, presidente da Associação dos Feirantes e 

Produtores Rurais do Município de Placas – AFEPRUP. Este na tribuna cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Informou que o motivo de haver solicitado a palavra é devido as cobranças em 

virtude do funcionamento da feira municipal e como é do conhecimento de todos a existência de 

uma associação que vem trabalhando na área. Mencionou que o mercado foi construído e 

inaugurado, mas até o presente momento não está funcionando e está sendo muito cobrado a 

respeito, já tendo estado várias vezes com a Prefeita Municipal que cedeu quatro pontos para a 

associação, a respeito do que vem se debatendo. Falou que nos últimos dias acompanhou nesta 

Casa a apresentação de projeto de lei que trata da organização do Mercado Municipal, sobre as 

taxas que serão cobradas, tendo reunido com a Prefeita e falado para esta que cedesse o espaço 

do mercado para a associação pelo período de quatro a seis meses, considerando que o 

movimento é fraco, concordando em ceder até três meses de carência, porém disse que não é 

somente isso que a associação quer. Falou que das pessoas nomeadas pela Prefeita Municipal 

várias já são sócias da associação e outras, nomeadas através de vereadores, algumas também são 

sócias, mas as pessoas que não fazem parte da associação devem se associar, considerando que os 

fundadores tiveram despesas para chegar até aqui. Mencionou ter um estatuto e sabe que 

ninguém quer ser prejudicado, porém lembrou que a proposta de normatização do mercado 

consta que o espaço será cedido mediante processo licitatório por se tratar de um patrimônio do 

município, sendo um meio de arrecadar recursos e obrigação dos usuários contribuir com as 

obrigações, porém disse que a associação quer que seja do conhecimento dos vereadores os 

trabalhos que vem sendo executado, lembrando que as pessoas que entraram à época no 

barracão, não foi através de invasão, tendo sido o espaço cedido pelo então gestor municipal e 

hoje tem vinte nove pontos no mercado municipal para serem ocupados e a Prefeita Municipal 

declarado que não atenderia nada  além dos pontos existentes. Disse que os sócios que estão em 

condições de trabalhar seria dezessete e as demais vagas seriam preenchidas pelas pessoas 

indicadas pela gestora municipal, mas que passassem a compor a associação. Disse ainda que 

conversando com algumas pessoas foi orientado a fazer chegar ao conhecimento dos vereadores 

o estatuto da AFEPRUP, dizendo que se tem algo que possa complementar o projeto da Prefeita, 

deixou a disposição dos senhores, mencionando ter proposto a senhora Prefeita parceria para 
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trabalhar juntamente com o governo, pois um precisa do outro. Pediu as bênçãos de Deus para 

todos, e agradeceu a oportunidade. A seguir, prosseguindo a sessão, o senhor Presidente realizou 

a inscrição para uso da tribuna, passando a palavra ao Vereador Denilson Rodrigues Amorim. 

Este, cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou sentimentos a família da Sra. 

Josefa Dantas pelo seu falecimento, ressaltando ser uma família pioneira da vicinal da Sessenta. 

Informou sobre evento que participou na Câmara Municipal de Santarém, juntamente com os 

Vereadores Raimundo, Edna e Werles, sendo um seminário de grande importância para o 

município, quando foi esclarecido que todo convênio firmado entre governo deve ser nomeado 

um funcionário do município para acompanhar o projeto, tendo responsabilidade passiva e ativa, 

podendo ser penalizado caso faça vista grossa ou venha aprovar pareceres favoráveis em algo que 

não esteja de acordo em processo, tendo citado que muitas vezes o órgão que celebra o convênio 

é omisso em informar ao legislativo, que só toma conhecimento quando a obra já foi implantada e 

o recurso gasto, sendo uma falha que tem nos órgãos que firmam convênios com os municípios, 

não dizendo que está acontecendo em Placas, porém depois de gasto o recurso não tem mais o 

que fazer, dizendo que o correto seria que todos os convênios firmados entre governo do Estado 

ou Federal com o município precisasse para a liberação do projeto a assinatura do Poder 

Legislativo, mediante ciência para que estivessem cientes do que e onde seria aplicado, o que não 

acontece, muitas vezes, tomando conhecimento somente quando já se passou, situação já 

ocorrida em nosso município, não sendo a atual, parabenizando a Prefeita que tem mantido 

pagamento em dia, mas já aconteceu em outras gestões de passar até quatro meses sem pagar o 

funcionários e somente depois de três a quatro meses esses funcionários procurar os vereadores, 

questionando porque no primeiro momento não veio comunicar ao Legislativo, tendo 

demonstrado sua insatisfação as pessoas do TCE e que precisamos ser comunicados de tais atos, 

de convênios, seja a nível estadual ou federal para que possamos ficar atentos e acompanhar a 

aplicabilidade dos recursos, pois terão cópia dos convênios e dos processos, pois até então 

quando chega a Câmara é para aprovar as contas, já tendo sido encaminhadas ao TCM, chegando 

depois de um ano para esta Casa, o que é prejudicial. Falou que as vezes as pessoas colocam os 

vereadores em cheque por não ter conhecimento do que se passa no Executivo, mencionando que 

quem executa é o Executivo, podendo orientar, opinar, mas nem sempre a voz do vereador é 

correta e as vezes não é escutada. Referindo sobre o mercado municipal sabe que o Executivo é 

passível de gastos, sendo solidário que a associação permaneça, devendo aqueles que na feira 

forem colocados possam aderir a associação para torná-la mais forte a cada dia. Disse que é do 

conhecimento de todos que o movimento de Placas não é suficiente para lotar aquele espaço e dá 

um retorno positivo, mencionando que em reunião colocou sobre a necessidade de um período de 

carência, devendo passar por um período de experiência, podendo ocorrer de ao final de 

determinado período dizer que não dá para ele porque se sabe do poder aquisitivo da população, 

da quantidade de pessoas que frequentam, dizendo que se os preços dos produtos na feira 

municipal não for mais acessível que possa concorrer com o comercio, caso contrário deixarão de 

frequentar, porque enquanto o comerciante compra em grande quantidade o feirante compra 

uma pequena para manter sua banca e tirar renda para pagar aluguel, para subsistência, não 

sendo fácil, devendo ter política voltada para pessoa que vai se instalar no mercado municipal, 

manifestando seu apoio. Disse que a Prefeita Municipal não pensa em ganhar dinheiro, 

mencionando que havia um projeto inicial no qual o valor menor era de duzentos e cinquenta 

reais, mas sensibilizou-se, reduzindo os valores, talvez não cobrindo as despesas mínimas com 
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energia, funcionário, limpeza, devendo chegar a um denominar que seja bom para ambas as 

partes e a população. Agradeceu a todas as pessoas presentes. Falou que seu trabalho irá 

continuar fazendo, continua cobrando a respeito da limpeza da cidade, da coleta do lixo, porque 

posteriormente alguém vier colocar lixo nas vias poderá notificar, porque não pode colocar lixo 

nas vias sem que haja uma programação. Pediu que seja empiçarrada as ruas da cidade e 

melhorada a infraestrutura para que as pessoas tenham prazer em recolher os tributos, caso 

contrário não o farão. Informou haver ficado marcado para o dia vinte e oito a audiência a 

respeito da iluminação pública, tendo sido programada na semana anterior, mas não conseguiu 

chegar devido a problema com o veiculo, tendo que retornar a Santarém. Referiu sobre apagão 

ocorrido no domingo, atingindo as cidades de Uruará e Placas. Parabenizou a todos que estão 

tentando fazer o melhor para o município, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles 

Santos Silva, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu 

a Deus por mais um dia de trabalho, pela oportunidade de estar presente em mais uma sessão. 

Registrou sentimentos a família da Senhora Josefa, moradora da Vicinal da Sessenta, que faleceu 

na manhã do domingo. Registrou ter estado em Santarém participando de curso do TCE, Gestão e 

Fiscalização de Contratos Administrativos, ocorrido na Câmara Municipal de Santarém, onde 

esteve juntamente com outros vereadores conforme referido pelo Vereador Denilson, dizendo da 

importância e do aproveitamento. Ressaltou da alegria pela instalação de equipamentos no 

Hospital Municipal que irá favorecer a população, adquiridos através de emenda do ex-Deputado 

Vlad-SD, tendo sido instalado duas ultrassom moderna, uma incubadora, uma mesa de cirurgia, 

equipamentos importantes e que darão mais qualidade a saúde no município, já estando em 

funcionamento no hospital municipal, agradecendo o ex-Deputado, ressaltando a importância 

para toda a população. Referiu que assim como cobrado pelo Vereador Raimundo, também foi 

procurado por moradores da Vicinal cinquenta e oito que está em péssima qualidade, ficando 

praticamente intrafegável, esperando que possa ser executado o trabalho, ressaltando ser curta e 

já esteve prestes a cortar. Mencionou que há poucos dias fez juntamente com outros vereadores e 

vice-prefeito ofício encaminhado para o Deputado Hilton Aguiar que encaminhou ao Governador e 

Gerente do BANPARÁ, tendo recebido comunicado deste informando que será instalado uma 

agencia desse banco em nosso município. Disse que não pode afirmar, pois não depende somente 

desta Casa, mas tiveram a garantia de que se possível no próximo ano será instalado agência em 

nosso município, dando mais qualidade no atendimento à população. Agradeceu a todas as 

pessoas que acompanham os trabalhos, desejando uma ótima semana, e agradeceu a 

oportunidade. Em seguida foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, quando 

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

oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa com saúde e disposição para a cada dia percorrer 

as comunidades e ouvir a demanda da população do município. Prestou condolências a família 

enlutada da Senhora Josefa que faleceu no domingo. Mencionou ter estado na última semana na 

Comunidade São Francisco, Vila Macanã, acompanhando o desenrolar do Sistema de 

Abastecimento de água naquela Vila, Emenda do Deputado Federal Zé Geraldo, que já tem 

noventa por cento da população atendida com o sistema, restando nos últimos dias concluir o 

elevado, ressaltando que a água foi testada, estando apta para consumo e a população já está 

usufruindo daquela água, acreditando que nos próximos quinze dias será concluída essa obra do 

governo federal, através da FUNASA e contrapartida da Prefeitura de vinte por cento, esperando 

que até vinte de junho próximo possa ser inaugurada. Mencionou ter estado na quarta-feira 
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juntamente com a vereadora Raimunda e Vereadores Vilmar e Werles participando de caminhada 

pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

realizado pelo Conselho de Direito, através da Assistência Social, juntamente com alunos das 

escolas Tancredo Neves e Almir Gabriel, ressaltando a importância para que o município possa 

conseguir o Selo UNICEF. Parabenizou todos os pedagogos e técnicos de enfermagem pela data 

que se comemora. Mencionou ter estado no hospital na última terça-feira, conforme referido pelo 

Vereador Werles, parabenizando o Deputado Vlad –SD que nos anos de 2017 e 2018 destinou 

muito recurso para os municípios do oeste paraense, parabenizando o partido SD pela iniciativa 

para benefício da nossa saúde, devendo cobrar para que se coloque mais médicos, como obstetra 

e ortopedista para que possa cada dia mais colocar a saúde no município em um patamar 

privilegiado para que não seja necessário encaminhar todos os pacientes para Santarém. 

Compartilhou das palavras do Vereador Werles a respeito da Agencia do Banpará, cujo documento 

foi enviado em parceria cobrando melhorias para o município. Disse ter cobrando emenda para o 

estádio de futebol, a respeito do que nos próximos trinta dias terá resposta, positiva ou negativa, 

mas que saiba tomar um norte, ressaltando que o recurso destinado ao estádio não é suficiente 

para conclusão da obra. Ao presidente da associação dos feirantes falou compartilhar e somar 

com o que diz respeito ao Mercado Municipal para que possa usufruir de forma significativa 

daquele espaço, compartilhando das palavras do Vereador Denilson quando diz ser um norte para 

nossos produtores e gostaria que funcionasse, considerando que o espaço já tem 

aproximadamente trinta dias de inaugurado e o projeto que está nesta Casa, espera que possa 

entrar na próxima semana para votação em primeiro turno, podendo propor emendas. Alertou, 

ressaltando que são quatro a cinco meses de inverno, seis a sete de verão e hoje, vinte de maio, 

manifestando preocupação pelo inicio do verão e muitas vicinais para serem recuperadas e 

comunidades para serem limpas, mencionando que a situação nas comunidades não é fácil, 

manifestando preocupação e fazendo alerta a secretaria de infraestrutura, observando que do 

FPM que entra no mês sobra coisa mínima, questionando como o Executivo vai conseguir 

abastecer todas as máquinas nesse verão, sendo quatro patrol, uma retro e duas carregadeiras, 

precisando de combustível para consertar as estradas vicinais, além das peças e outras situações 

de emergência. Disse que ouve está se aguardando vicinal ser contemplada pela Defesa Civil ou 

pelo PDRSXingu, questionando se isso não acontecer, o que irão fazer, questionando se somente 

folha de pagamento em dias é suficiente. Falou que os Vereadores têm cobrado através de 

requerimentos, mensagens, ligações, sempre com educação, lamentando por não serem 

atendidos, alertando a população, pois o que os vereadores podem fazer é cobrar e esperar que 

sejam atendidos, mas a situação não e fácil, pois gira em torno de recurso e nesses três meses vai 

cair cada vez mais e o município não pode ficar dependente da defesa civil. Disse não ser 

brincadeira o que está acontecendo, as comunidades, as ruas na cidade estão tomadas pelo mato, 

o campo de futebol onde diariamente cerca de oitenta crianças estão treinando e onde vai 

começar um campeonato não está sendo roçado por falta de gasolina. Disse que se não parar para 

procurar resolver juntamente com o Poder Executivo a situação vai ficar do mesmo jeito. Desejou 

um excelente dia e semana abençoada a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador 

Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a 

Deus pela segunda-feira com saúde em mais essa semana. Parabenizou todos os técnicos de saúde 

do município que estão dia após dia cuidando da saúde do nosso povo. Parabenizou os pedagogos 

que contribuem com a qualidade da educação no município. Agradeceu ao Índio, Chefe da 
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Limpeza Pública e funcionários que com ele trabalham, por terem resolvido problema na ponte do 

Rufino, na Vicinal Duzentos e quarenta, agradecendo o Secretário de Infraestrutura e a Prefeita 

Municipal pelo atendimento. Referiu sobre problemática na vicinal do Arrependido a respeito do 

que tem recebido várias cobranças, tendo cobrado ao Secretário de Infraestrutura, onde passa o 

transporte escolar e precisa que algo seja feito com rapidez, a respeito do que o Vereador Vilmar 

também tem feito várias cobranças e segundo o secretário a situação será resolvida no início da 

semana, esperando que aconteça, assim como na vicinal Poeirinha, onde há lugar que não está 

trafegando. Parabenizou o Secretário de Infraestrutura pelo trabalho que está sendo feito na 

Vicinal Cinquenta e nove, pela qualidade do trabalho que está sendo feito, ficando excelente, 

oferecendo trafegabilidade aos moradores que ali residem, ficando satisfeito por ver o 

contentamento nos olhos das pessoas que ali residem. Manifestou feliz por ver a obra na frente da 

cidade com oitenta por cento concluída, quando muitos não acreditavam, mas acontecendo, sinal 

do trabalho feito com responsabilidade, com compromisso, de uma boa equipe, de uma gestão 

que quer o bem de nossos munícipes e a qualidade de vida, podendo levar os filhos em uma 

pracinha, em um ambiente agradável, passar e ver afrente da cidade iluminada, sendo uma grande 

conquista, dizendo quem viu desmanchar os antigos bancos e o coreto, e para os que não 

acreditavam diziam que iria acabar com a cidade, que estava parecendo cidade de faroeste, porém 

disse que para começar uma casa é preciso começar pelo baldrame, parabenizando a Prefeita, 

vereadores e equipe de governo que acreditaram e a comunidade que apostou que a obra 

aconteceria. Parabenizou a Prefeita pela entrega dos equipamentos para o hospital municipal, 

onde esteve presente a grande maioria dos componentes dessa casa, conseguindo ver a felicidade 

nos olhos dos funcionários que poderão atender melhor os usuários com aparelho de raio-x de 

qualidade, incubadora, mesa de cirurgia, melhorando a qualidade da saúde. Disse que temos um 

prédio bom e agora equipamentos que podem oferecer um bom atendimento, agradecendo a 

Prefeita e ao Deputado Vlad pela emenda, através do Solidariedade, que é base e que tem 

contribuído bastante para o avanço dessa gestão. Disse que não importa qual seja o partido, mas 

que cada um que tem mandato possa contribuir com o município, contribuindo não para o 

mandato da Prefeita, mas para o bem estar da população, dizendo que essa soma de forças é que 

tem contribuído para o sucesso da região. Falou que tem nesta Casa cinco partidos e todos tem 

contribuído para o sucesso dessa gestão. Pediu a Deus que conceda uma semana de trabalho 

abençoada, assim como a gestão municipal, e concedeu aparte ao Vereador Denilson, que 

informou que o Mario, irmão do Vlad, ex-executor do INCRA, que sempre olhou com bons olhos 

para nosso município está com problemas sérios de saúde, pedindo oração em seu favor. 

Prosseguindo o Vereador Marcione convidou todos presentes para no dia vinte cinco o primeiro 

aniversário da Banda de Percussão Cântico de Miriã, na igreja Assembleia de Deus. Desejou um 

excelente dia a todos, e agradeceu a oportunidade. Após passou a Ordem do dia determinando o 

Senhor Presidente encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça Requerimento nº 

021/2019, de proposição do Vereador Werles Santos Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Administração providencias para instalação de energia elétrica, 

manutenção e outros reparos no Cemitério Municipal, localizado na Travessa da Saudade, km 240, 

nesta cidade. Após passou a votação em segundo turno do Projeto de Lei nº 270/2019, que 

“Dispõe sobre a criação do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2019) do Município de Placas e 

dá outras providências”. O primeiro secretário apresentou as emendas propostas e votadas em 

primeiro turno, ao artigo 4º e incisos que passou a ter a seguinte redação: “Art. 4º - Os créditos 
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tributários regularizados através do REFIS poderão ser pagos em até 12 (doze parcelas) mensais, 

iguais e sucessivas, sem acréscimos dos juros da seguinte forma: I – Para quitação à vista de todo o 

montante, em parcela única, em até 05 (cinco) dias úteis a partir da adesão ao Refis, o 

contribuinte será beneficiado com desconto de 20% (vinte por cento)  do valor líquido do 

respectivo tributo, desde que abrangido pelo REFIS, não sendo acrescido sobre esse valor 

encargos, multas, juros e correções; II – Para quitação em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas, o contribuinte será  beneficiado com desconto de 100% (cem por cento) dos encargos,  

multas, juros e correções, devendo a primeira parcela ser paga no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis a partir da adesão do Refis. Parágrafo Único - Para todos os tipos de parcelamento previsto 

neste artigo o valor da parcela mínima não poderá ser inferior a: I – R$ 50,00 (cinquenta reais) 

para Pessoa Física; II – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para Pessoa Jurídica”. O Senhor 

Presidente informou sobre a ausência da Vereadora Edna Silva em virtude de consulta médica em 

Santarém na presente data. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 270/2019. O Vereador 

Denilson fez esclarecimentos a respeito do projeto. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade dos presentes. A seguir passou a apreciação de Requerimentos de proposição do 

Vereador Nelson Fetisch nº 019/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal 235 sul, neste município; e nº 

020/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para a recuperação da Vicinal 235 norte, neste município. O Relator da Comissão de 

Constituição e Justiça apresentou na tribuna parecer favorável a tramitação de ambos os 

requerimentos. Colocado em discussão o parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Na tribuna o Vereador Nelson Fetisch informou que a Secretaria de 

Saúde realizará vacina na Comunidade Nova Aliança, região do Sombra Santa no próximo dia vinte 

dois, ressaltando a carência de atendimento pela saúde, inclusive pelo ACS da comunidade que 

tem falhado com aos moradores da região, informando que o secretário de saúde deverá estar 

nos próximos dias visitando a região e fazendo cobranças. Fez a defesa dos requerimentos nº 

019/2019 e 020/2019. Colocado em discussão ambos os requerimentos.  Manifestaram-se os 

Vereadores Denilson, Raimundo, Raimunda, Marcione e Werles. Colocado em votação o 

requerimento nº 019/2019. Aprovado por unanimidade. Colocado em votação o requerimento nº 

020/2019. Aprovado por unanimidade. O Vereador Denilson registrou a presença da funcionária 

Zenaide e ex-vereador Angelin Martini, desejando boas vindas. Após, a pedido do Senhor 

Presidente, o Primeiro Secretário apresentou convite para audiência pública que acontecerá em 

Altamira, no próximo dia vinte e três de maio para instalar o Fórum Regional permanente do 

Ministério Público do Estado do Pará com a Sociedade Civil para Questões Agrárias e Fundiárias. O 

Senhor presidente cumprimentou o ex-vereador Angelin Martini e demais pessoas presentes, 

desejando boas vindas. Informou ter estado no sábado na Vicinal Planalto que se encontra em 

situação muito ruim, acreditando não haver outra que esteja pior, onde, é necessário coragem 

para chegar na casa dos colonos e dizer que é político, devido a situação que a localidade se 

encontra. Informou ter estado ainda no Bom Sucesso, quando a caminho de Itaituba, máquina 

estava saindo do Planalto, onde havia ido tampar uns buracos, e moradores da Vicinal Goianos 

queriam que fosse dar uma melhorada naquela vicinal, ligando para a Prefeita Municipal e 

relatado a situação, a qual não se opôs, porém disse que não tinha condições de fornecer o óleo, 

sendo providenciado para dar uma melhorada em seis a sete quilômetros da vicinal, mas a 

máquina iniciou o trabalho e começou a chover, mas o trabalho será realizado. Informou que irá 
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participar do evento em Altamira, saindo pela manhã e retornando logo após o encerramento, já 

tendo o Vereador Vilmar Ferreira confirmado sua participação também. O Vereador Denilson 

registrou a presença do seu irmão Delcir e irmão em Cristo Geraldo Ramos, desejando boas vindas 

ao município. O Senhor presidente informou que imediatamente após a sessão estará viajando a 

Santarém, e observando não haver nada mais a tratar desejou ótima semana a todos, 

agradecendo pela presença e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, determinando a 

lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário 

da Mesa Diretora e por aqueles que assim o desejar. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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