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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos doze dias do mês de agosto 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 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 as Vereadoras Edna Silva Santos-PT e 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. Agradeceu a Deus e pediu que tenhamos uma semana abençoada. Apresentou 

a pauta da Sessão. O primeiro secretário apresentou oficio da Prefeita Municipal nomeando o 

Vereador Denilson Rodrigues Amorim-PSDB à Líder do Governo na Câmara Municipal. O Senhor 

Presidente realizou inscrição para uso da palavra na tribuna, concedendo-a ao Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim. Este, cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Falou da honra de ser 

nomeado Líder do Governo, ressaltando a satisfação de participar de novos desafios, dizendo que 

não foi nomeado líder para defender a prefeita, mas o município, ressaltando a importância de ter 

a confiança do Executivo, que está deixando suas marcas, as obras estão acontecendo, praças 

inauguradas, coisas que não se via no passado. Falou ser do conhecimento de todos que muitas 

emendas foram destinadas anteriormente ao município e na maioria não foram concluídas, 

ficando para o outro governo, e neste, as obras têm sido concluídas e inauguradas, destacando a 

praça que embelezou a frente da cidade, o Mercado Municipal, outras praças e havendo outras 

para ser inauguradas, postos de saúde iniciados por outro governo e finalizados por este. Disse 

que tem cobrado e continuará cobrando deste governo, pois não adianta uma máquina entrar em 

uma vicinal e fazer pela metade, caso contrário será necessário fazer tudo novamente. Falou que 

nomear o vereador para ser líder do governo também é para cobrar coisas que sejam corretas e 

continuará cobrando, pois se o governo faz, toda a população ganha e todos ficam alegres, pois 

valoriza os imóveis e o município cresce e é isso que se espera para o município. Mencionou que 

anteriormente as obras paravam e geravam problemas, havendo muito para se resolver, mas 

espera isso desse governo, pois juntos seremos mais forte, precisando da Câmara e do povo 

unidos, fazendo seu papel, ajudando a fiscalizar, a cobrar e a valorizar o patrimônio público. 

Registrou sentimentos ao amigo Estevão Roseck pelo falecimento de sua esposa, assim como a 

família do Senhor Domingos pelo seu falecimento. Parabenizou a gestão pela inauguração do 

posto de saúde no Bairro Alto Pará, que possui boa estrutura, mencionando que está se 

trabalhando a contratação de médico pelo Programa Mais Médicos, dizendo da importância dessa 

unidade para a saúde do município. Referiu sobre inauguração da escola na Comunidade Santa 

Rita, onde não pode participar, parabenizando a comunidade pela obra, devendo lutar para que 

mais obras sejam inauguradas naquela região. Lembrou ter requerido a limpeza e piçarramento 

das ruas da cidade precisando que o governo olhe com carinho pelos bairros da cidade, devendo 

determinar uma equipe para que faça isso, que melhore o acesso aos bairros e a cidade fique mais 

bonita, havendo ruas onde quase não é possível passar. Informou que a Declaração de ITR inicia 

na próxima semana e que no próximo dia nove de setembro acontecerá grande reunião em 

Altamira, a respeito reforma agrária, de titulação de terras, documentos para o agricultor, na qual 
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quer participar, ressaltando a importância de participar para cobrar documentação para o 

agricultor, crendo que esse governo está com uma nova cara, querendo dar rapidez a legalização 

fundiária, o que é importante para o trabalhador rural. Falou saber que muitas mudanças 

ocorreram na previdência, mas quem vem mantendo sua documentação organizada, em alguns 

casos não é necessário se deslocar até ao INSS, fazendo na internet, como já fez, mas deve estar 

documentado, mantendo tudo em dia, e agradeceu. A seguir o Senhor Presidente esclareceu que 

desde que assumiu a presidência o senhor conhecido por Grilo trabalhava no sistema de som, não 

se preocupando em criar cargo especifico para contratar alguém, se acomodando, sendo pego de 

surpresa quando foi informado que não poderá mais prestar serviços a esta Casa, sob pena de ser 

demitido pela Prefeita, devendo criar o cargo para contratar alguém, pois não trabalha apenas nas 

sessões, mas atende quando chamado para dar assistência a reuniões que regularmente acontece 

nesta Casa, e passou a palavra ao Vereador Evaldo Lima Machado. Na tribuna cumprimentou 

Vereadores e pessoas presentes. Referiu sobre grande inauguração ocorrida na região do Novo 

Paraiso, ondes estiveram quatro vereadores e a Prefeita Municipal, ficando feliz. Falou que na 

Comunidade Novo Paraíso não tem escola e recentemente o Deputado Eraldo foi a comunidade 

para anunciar recurso para construção de escola, porém aconteceu uma briga, não fazendo o 

anuncio. Falou que assim como pais e alunos também está esperando o cumprimento de 

compromisso para a construção daquele colégio, devendo a prefeita marcar data para implantar a 

pedra fundamental, dizendo está fazendo muitas obras, mas tem o compromisso de construir a 

escola naquela comunidade. Mencionou ter estado na Vicinal Planalto, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, ficando agendado de as máquinas iniciarem os trabalhos naquela 

localidade no próximo dia dois. Ao Vereador Marcione falou que a máquina foi para a vicinal do 

Lama em nome dos dois vereadores, porém disse que o trabalho nesta vicinal não está ficando 

bom e a população tem cobrado através do whatsapp, devendo melhorar, fazer chegar ao 

Secretário de Infraestrutura para que tome providências. Enfatizou apoiar a Prefeita porque tem 

responsabilidade em receber as emendas dos Deputados e pagar direito, ressaltando conhecer 

toda a historia politica desse município, de modo que sabe quem tem ou não responsabilidade, 

dizendo que não vai como “maria vai com as outras”, por política, mas pela sua opinião, tendo 

sido o Vereador mais bem votado do município, mas sabe cobrar. Ainda sobre o colégio para o 

Novo Paraiso disse que precisa-se urgente, lembrando que a Prefeita Municipal tem compromisso 

com asfalto para a vila do Dez, a respeito do que conversou com o Senador Flexa Ribeiro que disse 

ser possível conseguir emenda por apoiar o Márcio Miranda, dizendo que as empresas não 

quiseram pegar a obra, porque era apenas três quilômetros, tendo a Prefeita assumido o 

compromisso de faze-la até o final do mandato. Referiu sobre a inauguração do posto de saúde no 

Lote Dez, onde disse precisar de uma ambulância, sem a qual não será possível fazer um bom 

trabalho. Falou que as coisas precisam ser levadas a sério, mencionando a respeito da vicinal Dez 

sul, onde retroescavadeira fez um “servicinho”, quando há necessidade de grande serviço. 

Parabenizou pela equipe de máquinas que foi levada para a vicinal Macanã, onde teve muito 

apoio, porém disse que o compromisso era iniciar no planalto e retornar, mas acredita que irá 

iniciar no Lote Dez e espera que não falte óleo para que possa falar que apoia uma grande mulher, 

a senhora Raquel Possimoser. Manifestou-se feliz pela inauguração no final de semana na 

Comunidade Santa Rita e pelo aval dos companheiros para representar esta Casa naquele evento, 

ficando feliz pelas obras realizadas ou sendo realizadas, sabendo as pessoas que tem 

compromisso. Agradeceu o Secretário Marcelo Leal pela obra, mas há muito para ser feito e o 
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povo está esperando. Enfatizou está ao lado da Prefeita, feliz pelo que está sendo feito. Agradeceu 

as pessoas presentes, e a oportunidade. A seguir foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques 

Monteiro, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar nesta Casa falando ao público sobre os trabalhos realizados na semana 

anterior. Lembrou ter se comemorado no domingo anterior o Dia dos Pais, registrando ter estado 

na Igreja Assembleia de Deus participando de evento em comemoração a data, onde também 

estiveram os vereadores Marcione e Denilson. Referiu sobre a situação do transporte escolar, 

ressaltando que os vereadores Denilson e Evaldo apresentaram algumas situações e gargalos das 

Secretarias de Infraestrutura, Saúde e Educação, dizendo ter participado de reunião com o Diretor 

do Departamento de Transporte Escolar Renato, que considerou não ter sido proveitosa, pois na 

última semana teve muitas reclamações da Vicinal Santa Rosa, a respeito do que conversou com a 

Vereadora Raimunda para que pudessem colher mais informações para que possam tentar sanar, 

ao menos parcialmente a situação, ressaltando que o Secretário de Educação não está no 

município, mas esteve reunido novamente com o Diretor do Departamento, o qual garantiu que o 

transporte da rota Macanã/Lote Dez estará na presente data trabalhando, acreditando e 

esperando, caso contrário fará novas cobranças, ressaltando ter sido cobrado por vários 

professores dessas comunidades. Informou que para a Vicinal do Lama, na presente data, foi 

enviado um transporte alternativo. Falou que vê muitas situações nos grupos, mas há o número 

para que as situações sejam enviadas no pv para que possa ajudar a resolver o problema. 

Informou que para a Vicinal Santa Rosa também está sendo enviado veiculo alternativo para 

assegurar o transporte nesses trinta dias. Mencionou que passou-se trinta dias, período das férias, 

para se fazer manutenção nos veículos do transporte escolar, o que não aconteceu, sendo 

necessário tomar providências o mais rápido possível. Falou que o ensino aprendizagem é de 

grande importância para a comunidade geral, informando ter participado no sábado de 

inauguração da escola na Comunidade Santa Rita, na Vicinal Cento e Quarente, na BR 163, com 

três salas de aula, refeitório e Secretaria, dizendo que em alguns pontos a educação está andando, 

mas em outros, como no setor do transporte escolar a situação é precária, devendo intervir para 

que o Secretário de Educação e o diretor do departamento olhem com mais atenção para essa 

área, pois os alunos dependem desse transporte para chegar as escolas e muitos estão perdendo 

aulas. Enfatizou ter cobrado e espera que até nesta terça se resolva a situação. Ainda referente a 

Escola na Comunidade Santa Rita parabenizou o pessoal do Departamento de Obras pela obra, os 

moradores da comunidade, o Secretário de Educação que viabilizou recurso para a conclusão 

dessa escola iniciada na gestão passada, lembrando que segundo o secretário em breve será 

construída outra escola para que funcione o Sistema Interativo de Ensino (Ensino Médio). 

Compartilhou da fala do Vereador Evaldo, a respeito do que falou na semana anterior, sobre 

máquina levada para a região, manifestando preocupação para que quando as máquinas forem 

para a região do Macanã, Bom Sucesso, Bela Vista, Planalto, Lama, Goianos e São João não saia 

sem que os trabalhos sejam concluídos, pois necessita desse atendimento pela secretaria de 

infraestrutura, agradecendo a cobrança do Vereador Evaldo e colocando-se a disposição para 

colaborar nesse sentido. Referiu sobre a vicinal Dez sul, onde o luz para todos está chegando e 

precisando de trator para resolver a situação da estrada para que não atrapalhe o andamento da 

obra. Convidou a todos para participar da abertura, no próximo dia dezessete da V Copa 

Aparecida/Lote Dez de futebol society, campeonato que já aconteceu na Vila Bela Vista. Desejou 

excelente dia a todos, e agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, 
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quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, destacando a presença do Vice-Prefeito e 

secretários Municipal de Meio Ambiente, Administração e Agricultura, a coordenadora do CRAS e 

outros que acompanham os trabalhos. Registou visita a Escola Tancredo Neves de boas vindas aos 

alunos no primeiro dia de aula, onde a Prefeita também se fez presente, assim como a equipe da 

Secretaria de Educação, e acompanhando a obra que está sendo realizada. Falou que lecionar 

onde está sendo realizada obra não é fácil, mas é para o bem comum, ressaltando que segundo o 

engenheiro até o final do ano será entregue, parabenizando o governo pela grande obra. Destacou 

o grande trabalho que tem sido feito pela Secretaria de Agricultura no município, mencionando 

ter realizado o Simpósio do cacau e da bacia leiteira e entregue quatrocentos mil sementes de 

cacau, observando que a agricultura no município e na região é forte, razão pela qual as pessoas 

não passam muitas necessidades como nas cidades grande, parabenizando a equipe da agricultura 

que tem feito um excelente trabalho, tendo atendido vários pequenos agricultores na área de 

mecanização. Referiu sobre inauguração da escola na Comunidade Santa Rita, vicinal 140, não 

podendo participar porque foi a Rurópolis realizar prova do concurso público naquele município, 

onde muitas pessoas do município também estiveram. Falou que o município de Placas precisa 

realizar concurso público, pois dará estabilidade as pessoas que se efetivarem, ressaltando que as 

pessoas que trabalham contratadas são demitidas no mês de julho e no final do ano, podendo 

ainda ser demitido a qualquer momento. Referiu sobre inauguração do Posto de Saúde no bairro 

Alto Pará, onde reside, enfatizando ser a primeira obra inaugurada naquela localidade, ressaltando 

sua importância. Enfatizou haver outras obras em andamento que devem ser inauguradas até o 

final do ano naquele bairro, como campo de futebol e creche. Falou que com a inauguração do 

posto aproxima mais o atendimento a saúde da população. Informou que nesta terça-feira 

acontecerá a Conferência Municipal da Assistência Social, dizendo da grande importância, pois é 

nesse espaço que se apontam os problemas do município para que sejam trabalhados e corrigidos 

nos próximos anos. Registrou a passagem do dia dos pais no domingo, tendo recebido alguns 

convites para comemorações, não podendo participar, tendo em vista que chegou a noite de 

Rurópolis. Desejou a todos excelente dia e semana, e agradeceu. Em seguida foi a tribuna a 

Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Parabenizou todos os pais pela data que comemora o seu dia, enfatizando que essa 

data deve ser comemorada todos os dias, tendo em vista que o desafio de ser pai e mãe é 

constante. Referiu sobre programação realizada na região do Novo Paraíso, representada pelo 

Vereador Evaldo, quando foi entregue obra à comunidade, onde, ressaltou, há grande dificuldade 

para chegar, passando pelos municípios de Belterra e Mojuí para então chegar a Placas, situação 

que não conhecia, observando os desafios que os moradores da região enfrentam, sendo 

necessário que esses outros dois municípios também façam sua parte, dizendo que um colégio do 

tamanho do que foi inaugurado não é apenas uma estrutura, mas sim um investimento, um 

marco, parabenizando o Secretário de Educação e a Prefeita pela obra e pela autonomia dada a 

esse par investir. Ressaltou o contentamento da população, uma vez que a escola recebeu o nome 

da Professora Conceição Silva Rodrigues (in memorian). Falou que das várias obras inaugurada, 

essa marcou, parabenizando a todos da região, que no momento da inauguração via o 

contentamento das pessoas que estavam presentes, sentindo-se feliz com a gestão e por poder 

contribuir politicamente com o município, dizendo ter sido impossível conter a emoção, tendo em 

vista que a professora, companheira de trabalho deu o sangue pela educação deste município e 

que teve o sonho realizado, mas não pode presenciar aquele ato, mas a comunidade optou que a 
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escola recebesse o nome daquela educadora. Falou que das obras que já foram inauguradas essa 

lhe marcou, assim como a comunidade, dizendo que a lida com a educação não é fácil, os desafios 

são constantes, entristecendo quando luta, batalha, mas não vê o sonho realizado, porém disse 

que os desafios da educação são colher frutos, independente de quem os colha. Parabenizou a 

região do Santa Rita, do Novo Paraíso, o Secretário de Educação e a Prefeita Municipal que lhe deu 

autonomia para realizar a obra. Referiu sobre três salas de aula construída na Vila Aparecida, 

ressaltando a importância para a comunidade, pois anteriormente tinham salas alugadas e as 

crianças tinham que atravessar a rua para chegar a escola, ressaltando não serem tão atentas 

quanto os adultos para observar os veículos que por ali passam, o que para os educadores era 

uma situação de transtorno, mencionando que agora estão mais tranquilos, usufruindo dessas três 

salas, entregue pela gestão municipal àquela vila. Disse não ter sido uma obra, ou requerimento, 

ou questionamento seu, mas o Secretário de Educação e a Prefeita sabem quantas vezes ligou 

cobrando a situação dessas salas, ressaltando o apoio, cobranças e incentivo da comunidade para 

continuar cobrando a gestão municipal para que hoje possam está usufruindo de um ambiente de 

qualidade, manifestando gratidão ao Secretário de Educação e a Prefeita Municipal. Referindo-se 

a estradas vicinais informou ter estado na sexta-feira na vicinal Dez Norte, juntamente com a 

Prefeita, na última comunidade, reunindo com lideranças daquela comunidade traçando metas, 

considerando que no ano de 2018 as vicinais Dez Norte, Dez sul e Santa Rosa receberam 

benefícios, mas não sendo concluido, sendo necessário concluir, a respeito do que definiu datas. 

Mencionou ter sido falado a respeito da Vicinal Dez Sul que precisa receber os benefícios do 

Programa Luz para Todos, estando pendente a questão da estrada, ficando marcado data para que 

o trator faça serviço para construir ponte e garantir acessibilidade aos agricultores que há anos 

aguardam os benefícios desse programa. Disse que a Prefeita ficou preocupada quando foi 

informada que os moradores havia dado prazo de trinta dias para a realização do serviço, o qual já 

estava se esgotando, tendo colocado como prioridade a vicinal Dez Sul para receber os benefícios 

da energia. Convidou todos presentes para inicio de campeonato, dia dezessete, na Comunidade 

Aparecida. Convidou ainda para evento que será realizado no dia trinta e um de agosto na 

Comunidade Santa Rosa para construção de uma igreja, pedindo a todos que ajudem. Colocou-se 

a disposição de todos, de todo o município. Falou que enquanto permanecer nesta Casa 

continuará fazendo suas cobranças, ouvindo as demandas e trazendo à gestão. Desejou excelente 

semana a todos, e agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Vilmar Ferreira da Silva, quando 

cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou todos os pais do estado e 

principalmente do município, destacando grande evento realizado em comemoração a essa data 

pela maçonaria , quando foi realizado bingo de um carro, cujo ganhador foi de nosso município, 

ficando feliz por participar dessa festa, onde foi muito bem recebido. Registrou ter oficiado o 

secretário de infraestrutura solicitando a conclusão do serviço nos ramais na Vicinal Arrependido, 

lembrando que a vicinal foi inaugurada sem que a parte das chácaras fosse concluída, serviço que 

foi realizado agora, deixando os moradores muito felizes. Registrou a presença do Senador 

Zequinha Marinho, participando de reunião na Câmara e outras internas, quando foi discutido 

vários situações para que venha melhorar o município. Mencionou ter o Senador prometido 

realizar audiência pública, para a qual foi convocado autoridades de vinte dois municípios da 

região, o IBAMA, o INCRA e madeireiros, solicitando que aqueles que tiverem documentação para 

manejo que seja levado, ressaltando que será discutido na ocasião questões fundiárias. Informou 

que quando na região, o Senador inaugurou o posto do INSS em Uruará, agradecendo. Disse ter 
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apoiado o Senador Zequinha, não se envergonhando de dizer, por se tratar de uma pessoa 

humilde e trabalhando no Senado defendendo o nosso município e Estado do Pará, enquanto 

outros não houve nem falar. Disse que como vereador tem andando pelo município fazendo seu 

papel, de cabeça erguida, trabalhando e lutando por essa comunidade, e agradeceu. Em seguida 

foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva, quando cumprimentou vereadores e pessoas 

presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente em mais um dia de trabalho e 

por todas pessoas presentes, acompanhando os trabalhos na manhã deste dia. Ressaltou sobre as 

várias obras acontecendo no município, conforme relatado pelos vereadores, dizendo da 

importância para cada cidadão, destacando os postos de saúde inaugurados nas Vilas Lote Dez e 

Bela Vista e Bairro Alto Pará, o que dará conforto melhor para as pessoas da comunidade. 

Lembrando as palavras do Secretário de Educação na inauguração de escola na Comunidade Santa 

Rita, na Vicinal Cento e quarenta, quando via no rosto das pessoas a alegria pela obra que estava 

sendo entregue a comunidade, e disse que muitas obras trazem conforto e muitas trazem 

desenvolvimento para o município, dizendo que este é muito importante para cada cidadão que 

reside em nosso município, acreditando que é o que todos querem, desenvolvimento nas várias 

áreas. Mencionou ter participado de reunião nesta Casa, coordenada pela senhora Suzimara, da 

Sala do Microempreendedor, com um grande número de comerciantes, pessoas que têm desejo 

de abrir seu próprio negócio, e participação do coordenador do SEBRAE e  

Gerente do BASA de Rurópolis, abrindo novas oportunidades na linha de crédito. Disse que foi 

uma excelente palestra, observando, assim como outras pessoas que estavam presentes, que 

muitas vezes falta iniciativa de correr atrás de muitas coisas que favorecem e não tem 

oportunidade de esclarecimento, como foi feito nessa reunião. Ressaltou a importância de falar 

sobre as obras realizadas no município, iniciadas e concluídas, referindo-se a felicidade dos 

moradores da Vila Lote Dez, assim como da Comunidade Bela Vista pelos postos de saúde 

inaugurados. Ressaltou ainda a felicidade dos moradores da Comunidade Santa Rita, onde escola 

foi inaugurada, destacando a importância para o município. Falou que a conclusão de estradas 

vicinais é desenvolvimento para o município, pois dará condições para os agricultores e 

pecuaristas exportar a produção e para que o transporte escolar tenha melhor qualidade. Disse 

que vem questionando há tempos e tem cobrado a respeito da Vicinal Duzentos e trinta e cinco 

norte, onde esteve na semana anterior e encontra-se em péssima qualidade, de tal modo que o 

transporte escolar, segundo o motorista, irá fazer a rota somente nesta semana, tendo em vista 

que não está tendo condições de trafegar mais naquela vicinal. Falou que a Vicinal 240 norte 

iniciou e não foi concluída e aguardando o seu término. Referiu sobre requerimento aprovado há 

mais de ano, a respeito do que o Vereador Vilmar também tem cobrado, pedindo a recuperação 

da frente do hospital, mencionando que entrou mais de quinhentos mil para custeio para a saúde, 

do ex-Deputado Chapadinha, que não foi reeleito, mas honrou com a palavra disponibilizando esse 

valor, agradecendo Deputados que tem investido no município, pois necessita de ajuda de outros 

parlamentares. Agradeceu a presença de cada cidadão, e a oportunidade. Adiante foi a tribuna o 

Vereador Nelson Fetisch, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Registrou 

sentimentos a família do Senhor Nelson Roseck, pelo falecimento da matriarca, Sra. Conceição, 

lamentando pela demora na liberação do corpo em Santarém. Referiu sobre o cemitério da 

cidade, onde tem um zelador que também exerce função de coveiro, dizendo que não consegue 

fazer as duas coisas, mencionando que antes tinha duas pessoas que ali trabalhavam, tendo sido 

tirado um, pedindo ao responsável pelo setor da limpeza que coloque outro funcionário para 
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auxiliar nos trabalhos. Falou que as vezes manifesta sua indignação contra o governo e essa 

situação seria um dos motivos de indignação, porque vê funcionários que estão na folha de 

pagamento e que não comparecem ao local de trabalho, o que é do conhecimento dos senhores 

vereadores e da população, considerando ter sido colocado em grupos de rede social, havendo 

funcionário que está sendo usado para acabar com o patrimônio público, a respeito do que falará 

mais adiante. Referiu sobre o transporte escolar, o qual tem deixado a desejar, destacando a 

Vicinal Cinquenta e nove, onde, hoje não tem mais reclamação, mas antes tinha ônibus com 

cruzeta e grampo de mola quebrados, terminal de direção caído, amarrado com borracha, a 

respeito do que muito cobrou e ouviu que não podia ser feito nada porque era de gente que fazia 

parte do governo,  dizendo ter esperando pela manutenção dos veículos do transporte escolar, o 

que nunca aconteceu, dizendo ainda que entre a vida de quarenta e oito alunos e o dinheiro que o 

proprietário estava ganhando optava pela vida dos alunos que estavam em risco. Disse que o 

ônibus foi tirado da rota e hoje tem um transporte que não tem mais problemas, devendo ser 

utilizado como referência para os vários setores onde tem veículos com problemas, ressaltando 

ter conhecimento que carro quebra, mas quebrar todas as semanas e a mesma situação é 

inaceitável. Mencionou ter estado na semana anterior na Vicinal Duzentos e trinta e cinco sul, 

onde foi verificar a situação da estrada e de uma escola, dizendo que a estrada está em péssimas 

condições e a escola precisando urgente de reforma, tendo feito orçamento e passado ao 

Secretário, que garantiu tomar providencias em breve, acreditando e parabenizando pela atitude. 

Referiu sobre a vicinal Duzentos e trinta e cinco norte, onde o Vereador Werles tem visitado, onde 

também tem estado, local onde nunca teve atendimento de qualidade, mencionando que o 

serviço melhor feito, foi na época do Prefeito Maxweel Brandão, época em que tinha veiculo 

transportando alunos e colaborou doando duzentos litros de óleo para recuperar a estrada, e 

desde então nenhum serviço foi feito. Referindo sobre a vicinal Cinquenta e nove falou que foi 

beneficiada com vinte e quatro quilômetros de recuperação de estrada, através de projeto, tendo 

dito que enquanto não fosse concluído o serviço não faria divulgação, mas fez vídeo e enviou para 

o secretário e a prefeita falando da qualidade do serviço que estava ficando muito bom, e desde 

esse dia a máquina quebrou, as outras foram retiradas da localidade e o serviço não foi concluído, 

esperando que retome, pois nem o trecho do projeto, que precisa ser prestado contas, foi 

concluído. Informou ter feito oficio juntamente com a Vereadora Edna Silva ao Secretário de Meio 

Ambiente, pedindo informações a respeito do patrimônio dessa secretaria, dizendo que 

posteriormente irão cobrar de outras, como, de Assistência Social que o governo passado deixou 

um pálio 2015, o qual está sendo sucateado. Falou que na Secretaria de Meio Ambiente ficou seis 

motos e duas caminhonetes, sendo que uma estava em oficina em Santarém depois de acidente 

ocorrido, ressaltando que à época teve informações que já estava em condições de retornar ao 

município e outra que estava no município e com problema de tração, tendo rodado neste 

governo, mas foi desmanchada, convidando vereadores e população para presenciar a situação ao 

lado da Câmara onde o carro está estacionado, tendo sido tirado parte elétrica, três portas, motor, 

caixa de marcha, estando sucateado. Disse ter solicitado juntamente com a vereadora Edna, 

informações a respeito do destino dado as peças da caminhonete, mencionando ter visto essa 

caminhonete em uma oficina particular, onde foi tirado peças, tendo sido levado para outra, onde 

foi tirado o restante das peças, mencionando que o desmanche da caminhonete foi  feito por um 

funcionário da Prefeitura em oficina particular de sua propriedade, o qual nunca viu no setor onde 

é lotado como mecânico, enquanto que um local onde precisa de mais um funcionário, como o 
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cemitério, já referido anteriormente, não tem condições de pagar, porém pagando funcionário 

para fazer desmanche de veículos do Poder Público, pedindo providências a esta Casa, por se 

tratar de patrimônio público. Enfatizou compor a comissão de patrimônio, juntamente com a 

vereadora Edna e Vereador Evaldo e, esperando contar com a colaboração dos Senhores 

Vereadores para que possam tomar providências necessárias e cabíveis para que não aconteça 

mais esse tipo de desmanche de patrimônio público, de veiculo com menos de dois anos de uso 

sendo sucateado. Lembrou que no inicio dessa gestão um funcionário tirou o diferencial de um 

caminhão e passou para outra pessoa e foi penalizado, e a peça voltou para a garagem, mas 

gostaria de saber se essa peça e a carcaça desse caminhão se encontram na garagem, o que irá 

verificar após a sessão, considerando ter chegado ao seu conhecimento, na presente data, que 

essa peça não está na garagem, mas em um caminhão particular, o que irá verificar ainda hoje, 

convidando os senhores para fazer o papel de vereador, fiscalizar o patrimônio público. Enfatizou 

a respeito de obras inauguradas nas Comunidades Lote Dez e Bela Vista (posto de saúde) e 

Comunidade Santa Rita (escola), não sabendo se deve parabenizar a Senhora Prefeita, porém disse 

ser real o fato de que obras estão sendo concluídas, mas não é por causa dessas obras que devem 

deixar sucatear o bem público, devendo servir a população, não a uma única pessoa que talvez tire 

as peças para vender ou fazer o que bem entender, e agradeceu. A seguir foi a tribuna a 

Vereadora Edna Silva Santos, quando cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores, pais e toda 

população presente que veio ouvir algo dos vereadores e fiscais desta Casa. Parabenizou todos os 

pais pela data que se comemorou o “Dia dos Pais”, dizendo ter um pai que se encontra na vicinal 

Santa Rosa, onde esteve no domingo, que lhe deu a honra de lhe criar nessa região, tendo 

chegado há quarenta e oito anos, onde lhe criou, educou e deu conhecimento para viver em 

comunidade, sendo um dia para ser lembrado e comemorado em família. Lembrou muitas vezes 

ser taxada como “cri-cri”, como a pessoa que só critica, que não enxerga as benfeitorias do 

governo, de modo que parabenizou o governo e o Vereador Denilson por está assumindo nesta 

data a função de líder do governo, pedindo que faça chegar ao governo os pedidos, os 

requerimentos e anseios. Parabenizou ainda pelas obras que foram realizadas, como Posto de 

saúde no Bairro Alto Pará, onde esteve visitando famílias e participando de festa de aniversário e 

em comemoração ao dia dos pais, e postos de saúde nas Vilas Bela Vista e Lote Dez, dizendo ser 

um grande legado que o povo de Placas recebe. Disse que gostaria de parabenizar nesse momento 

se o Bairro São Francisco tivesse sido contemplado, não porque mora lá, mas porque é um bairro 

muito grande e não sabe a justificativa para essa unidade de saúde não ter sido inaugurada, 

considerando que o governo passado a deixou pronta, mas não teve o prazer de inaugurar, 

solicitando, para quem sabe em outro dia possam comemorar juntos. Parabenizou as pessoas da 

Comunidade Santa Rita que se emocionaram pela homenagem feita a professora, ressaltando que 

era sonho seu e da comunidade de realizar uma escola com um espaço digno para ministrar o 

conhecimento. Disse saber que educação não é prioridade de nenhum governo, quando vê dez 

anos sem concurso público, falando com conhecimento de causa, porque foi a única secretária 

nesse município que teve coragem de enfrentar um concurso público, mas mesmo assim 

parabeniza, porém mencionou haver uma escola na Comunidade Novo Paraíso de grande porte 

que funciona em prédio alugado, o que é do conhecimento do vereador Evaldo que reside na 

localidade e mencionou possível emenda para que fosse construída. Falou que é preciso correr 

atrás de emendas parlamentares, porém disse que o recurso da educação que entra para o 

município é em média dois milhões de reais, enfatizando fazer parte do Conselho do FUNDEB e 
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acessar e acompanhar essas informações. Disse poder falar sobre o PNATE e QSE, sendo que este, 

de janeiro a junho entrou trezentos mil reais, podendo planejar melhor para mais e mais 

acontecer no município, parabenizando a gestão pelas muitas obras que estão sendo inauguradas, 

enfatizando não querer fazer oposição irresponsável, mas se fosse só para vereador bater palmas 

não precisava de vereança, dizendo que os vereadores podem chegar até a Prefeita e com todo 

respeito dizer o que precisa fazer, pois a responsabilidade do vereador é fazer com que as ações 

do governo cheguem as comunidades mais longínquas, dizendo que seria bom se pudesse ou a 

comunidade da escola Ana Faleiro pudesse inaugurar a quadra, onde os alunos estão expostos, 

como pode ser constatado por qualquer um que se dirigir ao local, dizendo que muitos pais 

quando veem a quadra da escola não querem que os filhos estudem no local, mas muitas vezes 

não tem outra opção, situação que o vereador José Sandeney conhece, pois já trabalhou no local. 

Falou que diante de tudo que já foi feito de bom, mesmo assim não irá se curvar ou se calar, mas 

irá cobrar, não importando se alguém do governo irá se magoar, o que é comum na política 

brasileira, mas tem responsabilidade de cobrar, de chegar ao governo dizer o que está sendo certo 

ou errado, sendo o seu papel e não vai fazer nenhum tipo de negociação por essa tribuna. Falou 

ainda que “precisamos fazer o nosso papel”, que não podemos mais se calar, pois se os 

vereadores se calarem a sociedade cobrará, porque onze vereadores são para representar o 

município, na fiscalização, dizendo que se isso acontecer já está de bom tamanho. Disse que se for 

só para bater palmas o público pode fazer isso, não precisa de vereadores. Parabenizou as pessoas 

que saíram do nosso município e foram até Rurópolis para realizar o concurso público, lembrando 

que em nosso município há mais de dez anos foi realizado, dizendo que concurso público tira o 

constrangimento de funcionários, conforme citado pelo Presidente no inicio da sessão com o 

funcionário da Prefeitura que também prestava serviços a esta Casa. Comunicou que após a 

sessão irá fazer oficio ao Executivo solicitando a realização de concurso público neste município, 

convidando os que quiserem assinar, mencionando ter conversado com a Promotora a respeito, 

dizendo que se existe lei é para ser cumprida, mencionando que se o tempo não permitir realizar o 

concurso, considerando ser ano político, mas há a Lei do Processo Seletivo que precisa ser 

cobrado. Mencionou que conforme colocado pela Promotora, no município de Uruará cada 

instituição pública tinha um vereador que mandava, dizendo que vereador não é para ser dono de 

escola, de hospital, de órgão público, mas fiscalizar, mencionando que irá exigir, não tendo 

colocado na presente data porque acredita ser bom dialogar, mas se não conseguir por esta Casa 

irá através do Ministério Público, e agradeceu. O Vereador Denilson mencionou existir cobrança 

sua ao Ministério Público para que intervenha para a realização do concurso público no município, 

nunca obtendo resposta, parabenizando a vereadora pela cobrança e colocando-se a disposição. A 

Vereadora Edna mencionou que segundo a promotora não há nada a respeito naquele órgão. 

Adiante foi a tribuna o Vereador Marcione Rocha Ribeiro, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Mencionou que assim como os demais vereadores também esteve 

percorrendo esse município, destacando ter estado na Vicinal dos Goianos e Lama e no Lote Dez, 

juntamente com a Vereadora Raimunda, visitando escola; participou de festa em homenagem aos 

pais na creche; no domingo esteve na Vicinal do Nonato (faixa) no aniversário do Senhor Zé Rosa, 

pioneiro da região e a noite na igreja Assembleia de Deus. Mencionou ainda ter estado no 

decorrer da semana na vicinal Duzentos e quarenta sul e contribuindo para evento do dia dos pais 

na Comunidade Bom Sucesso, tendo sido uma semana levando e conversando com a comunidade, 

pois esta precisa da presença do vereador e esse contato do dia a dia é importante. Mencionou 
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fala da Vereadora Edna quando disse que Vereador não é para aplaudir Prefeito, razão pela qual 

protocolou dois requerimentos requerendo a recuperação da vicinal dos Goianos e São João. Disse 

que o trabalho do Vereador é conversar com a comunidade e deixar de perder tempo falando mal 

de vereadores, de Secretário e de Prefeito, mas tentar levar algo para as comunidades que estão 

ansiosas por benefícios, assim como a comunidade Santa Rita foi contemplada com belíssima 

escola, ficando feliz por ver a alegria das pessoas da comunidade por estarem recebendo aquela 

obra que irá melhorar a qualidade da educação naquela localidade, parabenizando a prefeita pelo 

compromisso e carinho que tem tido com cada munícipe, independente da condição social. 

Referiu sobre o trabalho de recuperação da vicinal do Lama, serviço que o Vereador Evaldo disse 

não está ficando bom, porém disse que o trabalho está apenas iniciando e ficará bom, pois está 

presente não somente através de mensagens, mas acompanhando as máquinas de perto e 

conversando com os moradores para saber quais as necessidades e acompanhará até o fim, onde 

tem certeza será realizado um serviço de qualidade, e ao final farão grande festa para comemorar 

a realização da obra que garantirá melhor trafegabilidade aos moradores e aos que trafegam rumo 

a Santarém. Falou que as máquinas não irão sair da região, que após serão recuperados as vicinais 

do Goiano, São João e Planalto, pois o compromisso da Secretaria de Infraestrutura não é só com a 

vicinal do Lama, mas todas da região. Informou que mais uma patrol está indo para a região e na 

próxima semana mais duas estará indo, bem como caçamba e carregadeira. Mencionou ter estado 

na Vicinal do Lama verificando onde será necessário colocar bueiros, os quais serão colocados. 

Parabenizou a vereadora Raimunda pelas salas de aula no Lote Dez, dizendo ser fruto de 

representatividade sua, mesmo não tendo feito requerimento, mas pelo respeito da gestão 

municipal porque representa aquele povo e muito tem cobrado. Parabenizou o Vereador Evaldo 

pela conquista para a comunidade Santa Rita, dizendo da felicidade dos moradores pelo trabalho 

do vereador, dizendo da importância para valorizar mais ainda o trabalho de cada vereador. A 

respeito da emenda no valor de quinhentos mil reais, referida pelo Vereador Werles, concordou 

ter estado junto e o Deputado atendeu solicitação e o recurso se encontra em conta. Disse que os 

vereadores tem feito trabalho ao longo do município para que possa contemplar os munícipes 

com aquilo que realmente esperam desse legislativo municipal, dizendo que por estar na base do 

governo não significa que não fará cobranças para que os munícipes sejam alcançados com melhor 

qualidade de vida, o que tem acontecido nos últimos dias, com a inauguração de várias obras e 

visitando frente de trabalho, não vendo somente quem não quer ver ou pregar política da 

negatividade neste município, pois quem quer o desenvolvimento e que as coisas aconteçam irá 

enxergar. Pediu para que não critiquem o que não estiver feito, mas que façam requerimentos, 

cobrem a quem de direito para que o benefício chegue a comunidade, não apenas criticar sem 

fazer sua parte como vereador. Disse que como vereador se não conseguir sozinho, junte com as 

lideranças das comunidades, para que tenham sucesso. Disse ainda que esse governo tem sido 

parceiro de vereadores e de comunidades, não somente com os de base, mas também com 

aqueles que se declararam oposição. Falou que educação se começa em casa, não devendo chegar 

na tribuna falar por impulso sobre o que acha, se comprometendo com palavras perante a 

sociedade placaense, ressaltando concordar com o Vereador Nelson no que se refere a patrimônio 

sucateados, o que acontece em todos os governos, porém disse não entender que no prédio da 

Câmara Municipal possui vigia, é murado e o portão dos fundos dificilmente consegue entrar por 

ele por estar fechado com cadeado, no entanto o carro da Câmara (L200) está sendo sucateado, 

devendo portanto, primeiramente corrigir esta Casa e quando tudo estiver em ordem, não corrigir 
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o outro, mas orientar sobre como se deve andar, mencionando que o carro quando parou de 

rodar estava com quatro pneus novos e hoje se encontra sem pneus, assim como outras peças que 

estão faltando, requerendo que seja tomado providências para que depois possam cobrar os 

outros. Disse concordar com as colocações do vereador a respeito de patrimônio público, 

considerando ser um bem público e não particular, assim como o patrimônio desta Casa. Pediu a 

Deus semana de paz e abençoada a todos que se fazem presentes e tem acompanhado os 

trabalhos, pedindo também pelos vereadores para que possam buscar mais demandas da nossa 

sociedade para que na segunda-feira possam ter pauta plausível para levar ao conhecimento da 

sociedade, deixando as picuinhas de lado e tratar do bem comum da comunidade, fazendo um 

trabalho para o bem comum do município.  Falou que a Vicinal do Lama não tem porteira fechada, 

assim como Goiano, dizendo que os vereadores não foram eleitos para representar uma 

determinada vicinal, acreditando que quando o trabalho está sendo feito deve ser acompanhado 

não somente pelo vereador que requereu o serviço, mas por todos, pois representam os mais de 

trinta mil habitantes que tem neste município, mesmo que tenha sido eleito com um percentual 

pequeno, mas passando o período eleitoral, desmonta-se os palanques e passam a representar 

todo o município. Registrou a presença do presidente do Democratas, cumprimentando-o. 

Registrou cobrança do Senhor Didi a respeito do transporte escolar, que está faltando no Bairro 

Sol Nascente, devendo levar sua cobrança ao Secretário de Educação e tem certeza que a situação 

será resolvida o mais breve possível, e agradeceu. A seguir o Senhor Presidente, Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues, passou a presidência ao Vice-presidente e foi a tribuna, onde cumprimentou 

vereadores e a todas as pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais uma semana produtiva, 

dizendo não ter andado muito nesses últimos dias, em virtude de está sem carro. Referindo-se ao 

veículo da Câmara informou que todo o processo legal foi feito devendo ficar pronto nos próximos 

vinte dias. Falou que devido está sem carro, que tombou, não participou da inauguração da escola 

na Comunidade Santa Rita, onde reuniram no inicio do ano passado e convidou os Secretários de 

Educação, Saúde e Infraestrutura que estiveram no local, quando o Secretário de Educação fez 

compromisso de que neste ano as aulas iniciavam no prédio novo, não cumprindo na data 

prevista, mas sendo concluído recentemente e entregue a comunidade. Ressaltou a grande ajuda 

do governo passado para a construção dessa escola que deixou paredes levantadas e boa parte do 

material (tijolos, telhas, cimentos), porém agradeceu o secretário e a Prefeita Municipal pela obra 

concluída. Lembrou ter recebido abaixo assinado com mais de trinta assinaturas de moradores da 

comunidade pedindo que colocasse o nome da escola Professora Conceição, requerimento votado 

e aprovado nesta Casa, ressaltando felicidade por ter sido acatado a sugestão. Mencionou ter sido 

o mês de julho de muito trabalho, quando os moradores da vicinal onde reside, trabalharam 

construindo uma ponte, em parceria com a Prefeitura, que doou material necessário e os 

moradores entraram com a mão de obra, dizendo que a insatisfação da comunidade foi por não 

ter conseguido máquina para carregar as pranchas, sendo construída muito rápida e não teve 

nada divulgado em redes sociais, acreditando ser porque os colonos puxaram peças de sete 

metros nas costas, tendo em vista que não conseguiram máquina para ajudar nessa parte, 

ressaltando não ser crítica, lembrando porém, fala do vereador Marcione quando diz que o 

governo está ajudando os vereadores, dizendo ser muito sem sorte porque a máquina que pediu 

para puxar as pranchas, não conseguiu e mesmo assim, disse não querer “jogar pedra” no 

governo, pois seu compromisso é ajudar o município. Mencionou ter passado uma semana em 

Belém e deverá retornar na próxima quarta novamente. Informou que não será liberado mais 
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combustível pelo Belo Monte, mencionando que as vicinais do Lama, Nonato e São Paulo que 

aguardavam diesel para serem arrumadas, que esse combustível não virá mais. Lembrou ter sido 

solicitado combustível ao Governo do Estado e nessas viagens está tentando verificar a 

quantidade que será disponibilizada ao município, considerando não está definida, situação que 

na próxima semana irá verificar, assim como a situação do Cheque moradia, que mais de cem 

pessoas foram cadastradas, não vendo muito entusiasmo no responsável pelo programa, a 

respeito do que irá conversar com o Deputado Eraldo para vê se consegue liberar ao menos para 

cinquenta pessoas neste ano. Manifestou preocupação com as estradas no trecho da Vila Bela 

Vista ao Lote Dez que não há programação no planejamento do governo, destacando que na 

Mirasselva máquina fez um trecho e os moradores têm cobrado, porque parte está isolada, 

dependendo de trator de esteira, tendo os moradores procurado ajuda para comprar óleo, já que 

um morador tem a máquina que pode fazer o serviço; na vicinal do Nonato há um trecho de sete 

quilômetros, onde tem alunos que necessitam do transporte escolar, mas veículos não consegue 

trafegar; na vicinal do São Paulo, onde esteve inaugurando iluminação na Comunidade dos 

Maranhenses, também está em péssimas condições, condição que também se encontra a Vicinal 

Poeirinha, onde além das estradas há pontes que foram danificadas, dizendo que quem sempre 

fazia algo para melhorar era o Senhor Idelson, falecido. Disse preocupar-se, pois vê a situação 

também na BR 163, onde os moradores da Vicinal Codó fizeram “vaquinha” e irão pagar para fazer 

a vicinal, dizendo que ninguém está querendo fazer politicagem, pois a Prefeita esteve na vicinal 

reunida com moradores, garantindo que até o dia quinze de julho iniciaria a recuperação da vicinal 

e agora disse que não tem previsão de quando será colocado máquinas naquela localidade e os 

moradores decidiram fazer. Falou que cita esses fatos como uma crítica construtiva, dizendo que 

quando quebra uma máquina demora muito para ser consertada, mas o tempo não espera, já 

estando no meio do verão e quando chegar janeiro, período do inverno, as obras encarecem o 

dobro. Disse que essas situações o entristece, mas por outro lado se alegra por ver as cobranças 

dos senhores vereadores a respeito. Referindo sobre a situação do carro da Câmara, referido pelo 

vereador Marcione, informou que após a Sessão irá a Delegacia registrar um BO e o Delegado irá 

chamar os vigias para prestar informações, pois devem saber quem tirou peça(s) do veículo, 

devendo as providências serem rápidas, tendo prazer de esclarecer aos vereadores e a população. 

Referiu sobre o campeonato, mencionado pela Vereadora Raimunda e Vereador José Sandeney, 

que inicia no próximo dia dezessete na região do Lote Dez. Convidou todos presentes para final no 

próximo dia dezoito na Comunidade Bom Sucesso (Penharol), e dia trinta e um de agosto inicio do 

campeonato de campo na região do Novo Paraíso, ressaltando ser raro campeonato de futebol de 

campo, tendo em vista poucos campos no município, devendo participar. Ratificou informação de 

que nesta semana estará viajando a Belém, cobrando benefícios para o município e questões 

políticas, devendo se encontrar com o Secretário de Estado de Esporte fazendo alguns pedidos 

para essa área, sugerindo ao vereador José Sandeney que faça as suas solicitações através da 

Secretaria de Esportes. Informou que também irá a Celpa, devendo está no sábado no município, 

pois quer estar presente nesses eventos esportivos que acontecerá no final de semana, e 

agradeceu. Após, o Senhor presidente lembrou projeto da patrulha mecanizada que entrou na 

última sessão do primeiro semestre, pedindo a comissão que analise e faça parecer para colocar 

em votação na próxima sessão, e passando a Ordem do Dia, apresentou os seguintes 

requerimentos: Requerimento nº 025/2019, de proposição do Vereador José Sandeney Marques 

Monteiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 
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providências para limpeza geral e piçarramento das ladeiras da Vicinal Macanã, neste município de 

Placas-Pa; Requerimento nº 026/2019, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para 

recuperação da estrada da Vicinal São João, neste município de Placas-Pa; e Requerimento nº 

027/2019, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal e 

ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para recuperação da estrada da Vicinal 

Goianos, neste município de Placas-Pa, determinando encaminhamento a Comissão de 

Constituição e justiça para análise e Parecer. Em seguida colocou em votação a ata da décima 

quarta Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Colocou em votação a ata da décima quinta 

Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade, 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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