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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Assunto: Retorno do Sistema Nacional de Emprego – SINE, para Manacapuru.
Realizada Câmara Municipal de Manacapuru, no plenário Cristóvão Nunes Mendes, Palácio Edmilton Maddy, em
sua sede própria, na Av. Eduardo Ribeiro, n° 1161 – centro, Manacapuru, estado do Amazonas, no dia 27 de março
de 2018 precisamente às nove horas, presidida pelo vereador Francisco Coelho, secretariada pela vereadora
Lindynês Leite, PRESENTES ainda, os Vereadores: (01) Alex Bezerra, (03) Francisco Coelho da Silva (04) Sassá
Jefferson; (05) Júnior de Paula; (07) João Luiz, (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício, (10) Natan Nogueira;
(12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique (14) Robson Nogueira. (15) Valciléia Maciel. AUSENTES: (02)
Francisca Coroca, (06) Zé Luiz; (11) Paulo da Silva Teixeira. Objeto: Audiência Pública para apresentação do
Plano de Trabalho 2018 da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB. Composição da Mesa: Dr. Manuel
Cristóvão Oliveira; Ariston Pinheiro, diretor de departamento da SETRAB. Presentes: Nazareno Batista, Aroldo
Furtado, Senhor Hugo Brosene, Marilsete da Silva, senhora Veruska Vasconcelos. Dando seguimento, o Presidente,
vereador Francisco Coelho passou os trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: INDICAÇÃO nº
073/2018 – autoria do Ver. Natan Nogueira. Em seguida o Presidente, vereador Francisco Coelho passou os
trabalhos para DEFESA DA MATÉRIA: Vereador NATAN NOGUEIRA: “A nossa reivindicação é uma
reivindicação antiga desta Casa. E chega um momento aonde com o novo governo, que incumbiu vossa senhoria para
estar tratando essa questão da aproximação do cidadão com as políticas públicas do governo do estado. E a nossa
reivindicação era reivindicação desta Casa, se não estava todos os vereadores, mas estavam treze vereadores,
visitando está secretaria que é importante para o desenvolvimento do trabalho e aí nós solicitávamos o retorno do
SINE em Manacapuru para que pudesse fazer parte desse cadastro da região metropolitana, da grande Manaus do
emprego. E demais benefício, que a pasta da secretaria que vossa senhoria lidera, pudesse estar trazendo as políticas
públicas pra Manacapuru. Nós fizemos essa solicitação que estava no seio da secretaria e é uma solicitação não
somente desse vereador, mas de todos os senhores vereadores. Quando se trata das políticas públicas para
Manacapuru sempre nós estamos unidos para lutarmos e para trazer os benefícios para Manacapuru. Agradecemos e
a nossa ansiedade é de ouvir o que o nosso principal parceiro neste momento que é o nosso secretário pode estar
trazendo para Manacapuru de novidade. Nos moldes de Itacoatiara que já é um avanço da sua gestão frente a
secretaria. Nós havemos de trazer para cá o SINE para Manacapuru, contribuindo com o empresariado local. Tenho
certeza que num futuro muito próximo nós havemos de estar integrado junto ao cadastro do SINE. Então era esse o
nosso questionamento bem vindo a Manacapuru”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: Eu quero agradecer a
presença do secretário doutor Manuel Cristóvão de Oliveira, muito obrigado por prestigiar esse parlamento, e a
Câmara recebe e dizer que isso é de grande relevância para nós que somos do interior ter parceiros como vossa
excelência. Desejar a todos bem vindos. Momento em que convido o vereador Natanael Nogueira, para presidir os
trabalhos tendo em vista que é uma praxe dessa Casa dar prioridade ao autor da propositura que originou a sessão”.
Seguinte passou para a EXPLANAÇÃO DA TEMÁTICA: Dr. MANUEL CRISTÓVÃO OLIVEIRA, Secretário
de Estado do Trabalho: “A secretaria de estado do trabalho, se sente nesse momento prestigiada, por estar nesse
momento trazendo a nossa contribuição. Eu posso nesse primeiro momento fazer uma explanação geral, sobre a
secretaria de estado do trabalho e suas atividades. O projeto que o governador tem passado para as nossas mãos para
que a gente possa estar trazendo a qualificação o emprego, a renda, e que a gente possa estar inserindo a comunidade
de Manacapuru dentro desse processo que o governador Amazonino Mendes tem trazido no seu novo governo. Eu
posso apresentar para os senhores o SINE que tem uma responsabilidade no primeiro momento de tirar a carteira do
trabalho. Então a secretaria de estado do trabalho, através do SINE ela entrega a chave para que o trabalhador vá
buscar o seu emprego que é a carteira de trabalho. Mas também dentro desse processo a secretaria de estado do
trabalho, juntamente com outras secretarias e aqui eu vou pontuar o CETAM, ele também qualifica o profissional
para que ele possa estar capacitado para entrar no mercado de trabalho. Mas também ele recebe essa carteira de
trabalho através do seguro desemprego para dar baixa. Então nós estamos inserido no processo da entrada através da
carteira de trabalho, através do primeiro emprego, através da qualificação e também damos baixa quando ele vem
através do seguro desemprego. Então esse é o processo que a secretaria de estado do trabalho está inserida. O
governo do estado do Amazonas tem buscado retomar o emprego, só para vocês terem uma estatística, a secretaria de
estado do trabalho, tem no seu quadro aproximadamente cem mil desempregados. E isso é um dado que o Brasil todo
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está vivendo isso. Mas o que a secretaria tem feio para retomar. Nós fizemos um analise e o distrito industrial ele
tinha no seu quadro ali, no momento da crise, aproximadamente cento e trinta mil pessoas, e hoje ele está com
oitenta e um mil, mas está melhorando. Porque nos primeiros meses do governo do doutor Amazonino Mendes, nós
colocamos no mercado de trabalho aproximadamente seis mil pessoas. E só agora nesse início do primeiro trimestre,
nós já colocamos quase que oitenta por cento desse percentual. Então nós temos retomado o emprego de uma forma
bem acelerada. O mercado de trabalho tem havido crescimento, nós temos visto na mídia que de uma forma geral o
emprego estar sendo retomado e o governo do estado do Amazonas está buscando estas parcerias. Estaremos indo em
Brasília no começo do mês de abril retomar o qualifica Brasil que é um programa do governo federal para que
possamos está trazendo para os municípios essa prestação de serviço. Ontem estávamos em Itacoatiara fechando
ações, fechando processo, estamos retomando o SINE, estamos fazendo ações voltando para o interior que é uma
determinação do nosso governador. Alguns programas que estamos atuando, nós temos o credito solidário, que é
voltado para o empreendedor. Porque o que nós observamos a carteira de trabalho é a chave para que ele possa voltar
ao mercado de trabalho. Mas também o governo do doutor Amazonino Mendes tem observado que nós podemos
colocar também o empreendedorismo como um braço do crescimento. Então nós estamos estimulando o braço do
empreendedor. E ele vai se diversificando em várias áreas porque nós observamos desde o catador. Então era essa
palavra que eu queria trazer em nome da secretaria de estado do trabalho e em nome do novo governo do doutor
Amazonino Mendes. A geração de renda é o nosso objetivo, a capacitação, a qualificação, encaminhamento ao
mercado de trabalho, não esquecendo o menor aprendiz que ele é a nossa grande ferramenta. Você sabe que hoje a
nossa juventude é o nosso futuro. Necessitamos do seu apoio como vereador, como agente público, para que a gente
possa estar levando empregos para todos os cidadãos de Manacapuru, muito obrigado”. Senhor NAZARENO
BATISTA, presidente da CDLM – Manacapuru: “A CDLM ela só tem que agradecer por essa iniciativa, parabéns ao
nosso vereador Natan e aos demais vereadores. O Brasil vem passando por uma situação muito difícil de
desemprego, temos aí doze milhões e sessenta e dois mil desempregados. Aos poucos a gente vê que a indústria vem
retomando. É necessário que nós façamos alguma coisa. Então a CDL em parceria com a prefeitura do município,
estamos disposto a somar. Como você bem colocou às vezes a pessoa vai atrás de um trabalho, mas falta qualificação
e aí o CETAM entra nessa formação qualificando. Inclusive a manhã vou iniciar uma turma de auxiliar de
contabilidade, pela manhã. Então é assim, falta qualificar e depois inserir no mercado de trabalho. Aí entra os nossos
lojistas empresários, somando e chamando esse povo para trabalhar, diminuindo o índice de desemprego e dando
mais condição de vida para que ele possa voltar a comprar. Obrigado”. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: Primeiro orador, Vereador ROBSON NOGUEIRA: “Muito se falou aqui nessa Casa em anos
anteriores, sobre a questão da região metropolitana, inclusive Manacapuru que é um dos municípios
importantíssimos da região metropolitana. E que se fala, com o advento da ponte, com a duplicação da estrada, a
CDL sabe muito bem que nós fizemos audiência pública, que ia causar um pum em Manacapuru sobre a questão de
empregos. E até hoje nós estamos aguardando sobre isso, nós estamos com um déficit muito grande, os nossos jovens
estão buscando outros horizontes porque não tem emprego. A gente percebe que a criminalidade ela aumenta, o
adolescente, o jovem vai crescendo, vai vendo o outro coleguinha ali com um celular legal, ele não tem condição ele
vai entrar na criminalidade de alguma forma, porque quer está no mesmo nível ali, no festejo, no consumismo. Eu
vejo assim que a propaganda do governo é interessante, as políticas públicas são interessante, mas eu vejo que
precisa ser fortalecida cada vez mais. Além de preparar o jovem para o mercado de trabalho, mas tem que ter o
mercado de trabalho. Vai preparar e vai colocar aonde se a gente percebe que cada vez mais está diminuindo os
postos de trabalho. Isso é uma questão do Brasil inteiro. A gente clama por essa medida urgente que a
proporcionalidade estar muito grande para o emprego, porque são poucos posto de trabalho que a gente tem
disponível”. Segundo orador, vereador SÉRGIO FERREIRA: “Como ouvi a explanação do nosso secretário,
realmente é preciso que todos nós, presidente da república, deputados, governador e vereadores pra que se possa
realmente nós unidos, pelo menos minimizar essa demanda que é tão grande. A nossa maior demanda aqui na cidade,
de trinta pessoas que nós atendemos, vinte duas é atrás de um emprego. É muita dificuldade no nosso município,
infelizmente é uma realidade e a gente fica muito feliz, como a gente público dessa vontade de vossa senhoria,
implantar esse órgão que é tão importante na nossa cidade. Com certeza vai minimizar, haja vista que os nosso
trabalhadores, os nossos jovens terão a oportunidade de ter o seu currículo e que valerá não somente para
Manacapuru, mas para todo o estado do Amazonas. Hoje nós temos um programa do governo federal chamado mais
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educação e hoje eu tive a oportunidade senhores de pegar alguns currículos e levei alguns currículos deste senhor
secretário, a rede estadual. Vejam só! Não qualquer currículo vereador Alex. Currículos desses de pessoas
qualificadas. Disputando vagas para ganhar uma simples bolsa de seiscentos reais. Essa é a realidade do nosso pais.
Mas cabe a nós acharmos forma de pelo menos minimizar o sofrimento do nosso povo”. Terceiro orador, vereador
ALEX BEZERRA: “Eu fico feliz como morador de Manacapuru, fico feliz com a iniciativa. Realmente,
Manacapuru hoje está numa situação muito complicada no que diz respeito a geração de emprego. Os comércios
estão fechando as suas portas, a economia como um todo está complicada. E o SINE ele é um programa do governo
federal que visa facilitar a inserção e a reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. Nós recebemos de maneira
grandiosa, tendo em vista que hoje o município de Manacapuru que possui aí cerca de cem mil habitante, o maior
empregador do município chama-se prefeitura, os nossos jovens a população como um todo não dispõe de outra
alternativa senão a prefeitura. E nós quanto agente políticos somos procurados pela população. Como bem falou o
vereador Sérgio a procura de emprego é muito grande e nós não temos como atender essas demandas. Conheci
muitos professores graduados e pós-graduados que estão rodando de mototáxi porque não tem outra alternativa de
emprego. Eu creio que Manacapuru precisa desse apoio do poder público, precisa do apoio do governo do estado.
Hoje o empresário ele não vai montar a sua fábrica no município de Manacapuru, ele vai montar em Manaus porque
lá ele tem o incentivo ficais aqui não. Então nós precisamos que esse incentivo fiscal se estenda pelo menos aos
municípios da região metropolitana para que possa amenizar a falta de empego e a falta de oportunidade. Agradeço,
estamos juntos para somar forças e contribuir para pelo menos amenizar os problemas sociais”. Quarto orador,
vereador JOÃO LUÍS: “Quero agradecer aos companheiros da SETRAB que hoje estão aqui para nos trazer uma
boa notícia, que é uma iniciativa de uma indicação do vereador Natanael Nogueira, a qual nos traz um certo conforto
de saber que mais uma vez poderemos contar com o SINE em Manacapuru. Sabemos da importância que é o SINE
em nosso município. Nós temos pessoas qualificadas com graduações que migram para um simples programa de
governo para que assim possam está levando alimentos para sua casa. Tenho certeza que isso facilitaria e muito para
que pudéssemos está colocando e retornando para o mercado de trabalho. Por mais que fazemos parte da região
metropolitana, nós hoje não conseguimos desfrutar dos incentivos e benefícios, porque nós só estamos no papel. Nos
tira o sonho de grandes empresas e indústrias se instalarem no município de Manacapuru por falta desse incentivo e
isso nos deixa muito triste, precisamos trabalhar com políticas públicas que possam estar levando para essas pessoas
que hoje procuram um espaço de trabalho e precisamos melhorar muito, porque se não Manacapuru vai se instalar
um caos muito terrível como nossos irmãos da Venezuela, muito obrigado”. Vereadora LINDYNÊS LEITE: “Haja
vista que é um assunto muito importante para nosso município, onde o maior empregador do município é a prefeitura
municipal de Manacapuru e graças a Deus ainda temos alguns empresários que estão na nossa cidade que tem gerado
emprego e renda. O que muito nos preocupa é a questão de o SINE recebe os currículos, mas para onde serão
encaminhados? Essa é a pergunta que queria fazer, se haverá um remanejo para dentro do município, posteriormente
para outros municípios e até mesmo para a capital. Eu gostaria de saber a possibilidade dos currículos de
Manacapuru irem em direção a outros municípios também, haja vista que foi visto que o nosso município não recebe
incentivos fiscais, então empresas e indústrias não se interessam pelo município porque não é vantajoso para eles até
o nosso município. Também foi falado sobre a geração de renda, queria que fosse falado sobre a geração de renda e o
credito solidário, porque nós sabemos que existe uma diferença entre emprego e trabalho. Parabenizo a vocês por
terem participado da audiência de hoje, muito obrigado”. Doutor MANUEL CRISTOVÃO OLIVEIRA –
Secretário de Estado do Trabalho: “Vocês sabem que o SINE estende as mãos imediatamente inserindo o curriculum
no sistema, dentro da capitação ele vai ser inserido, e quando o curriculum é inserido no sistema esta pessoa está apta
para disputar em igualdade aos outros que estão qualificados. Por determinação da legislação e um programa do
governo federal, nós temos que enviar no mínimo três currículos para cada emprego ou até cinco pessoas. Quando
chega a demanda nós temos por obrigação a enviar no mínimo três a cinco pessoas, então a empresa vai buscar e
identificar o perfil naquela que ela está pretendendo empregar. Quando nós retomarmos o SINE aqui, todas as
pessoas que foram inseridas no programa elas estarão disputando em tal igualdade, existe algumas qualificações que
a empresa pede. Nós queremos atacar o problema pela base, essa é a visão da secretaria do estado do trabalho.
Primeiro temos que observar o jovem, nós temos esse programa de orientar, chegar na escola fazer uma reunião e
estimular. Os jovens estão achando que as drogas são o melhor caminho, a proposta que está sendo levada a eles, é
uma proposta de facilidade, só que nós quando chegamos a um certo nível, observamos que isso vai destruí-lo,
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porque a única porta que ele irá encontrar é a porta da penitenciária. Esse é um programa que imediatamente nós
precisamos da ajuda dos senhores. Lembrando que eu sinto falta dos empresários em nossa audiência, nossa ideia era
que eles estivessem, porque os empresários são nossos parceiros, nós estamos com a comissão geral de licitação
estado para que todos os empregos que foram licitados eles venham pela secretaria de trabalho, nós estamos
mostrando para a sociedade que a secretaria do estado de trabalho é ela quem dar estatística da empregabilidade e do
demissionário. Nós também temos como indicar este jovem que também é obrigação da legislação que ele tem que
ter um cinco por cento de percentual para o menor aprendiz. O credito solidário é uma ferramenta, nós estamos com
uma parceria direto com a AFEAM para trazer o crédito solidário, porque o empreendedorismo é uma ferramenta
que tem que fazer parte do emprego e renda, nós visualizamos isso e queremos trazer para o munício também”.
Vereador Sérgio Ferreira: “Com relação quais seriam os critérios, haja vista que nesta cidade tem muitos
empresários, poucos de médios poste e tem muita das vezes algumas empresas que vem de Manaus e se instalam em
Manacapuru. Como é feito para que nosso povo participe através dos seus currículos no órgão. Eles têm que fazer o
cadastramento? Doutor MANUEL CRISTOVÃO OLIVEIRA – Secretário de Estado do Trabalho: “Eu iria trazer
essa resposta, mas para incluir no debate o nosso diretor, eu irei permitir que ele faça a sua fala e responda a vossa
excelência”. Senhor ARISTON PINHEIRO – Diretor do Departamento da SETRAB: “O SINE é um sistema
nacional de emprego, é um sistema vinculado a nível de Brasil, todo cadastro feito de trabalhador seja qual for o
ponto, ele estará sendo visualizado em qualquer ponto do Brasil, o SINE hoje não recebe Curriculum, quando
falamos de Curriculum nós falamos de dados do trabalhador que estão dentro do sistema único de empregos, o
trabalhador fisicamente ou pela internet tem a facilidade de fazer seu cadastro, tem que comparecer ao SINE para nós
verificarmos a veracidade das informações que foram colocadas lá, porque nós trabalhamos com um sistema que é
presencial, tudo o que o trabalhador nos apresenta vai para dentro do sistema. O primeiro passo quando instalarmos o
SINE aqui, será cadastrar todos os empregadores, seja ele micro, grande ou pequeno. Nós temos uma certeza que a
partir do momento que feito o cadastro dele aqui em Manacapuru, ele concorre as vagas de Manaus normalmente,
sendo que muitas pessoas estão qualificadas e lá em Manaus também tem pessoas qualificadas que estão
desempregadas em função da crise. Aqui para Manacapuru nós vamos priorizar que as pessoas de Manacapuru
concorram a essas vagas, diferentes das de Manaus, lá eles terão a possibilidade de concorrer as vagas de Manaus,
mas aqui daremos prioridade. Logico que daremos preferência para que as pessoas de Manacapuru concorram as
vagas daqui, mas só vamos conseguir encaminha-las se elas estiverem cadastradas no SINE”. Doutor MANUEL
CRISTOVÃO OLIVEIRA – Secretário de Estado do Trabalho: “A secretaria de estado do trabalho, ela estar
buscando vários programas, porque alguns deles nós estamos retomando porque foram esquecidos, retomando
convênios que foram esquecidos lá atrás. Estamos aqui passando alguns pontos dos nossos programas, irei trazer
outros para vocês verem que a secretaria de estado do trabalho não é simplesmente abrir uma porta e colocar um
servidor para fazer o cadastro. É um programa mais extenso que a cada dia construindo políticas públicas em favor
do cidadão. Nós também temos um programa dentro voltado ao artesanato, só este programa ele demanda uma
audiência pública, a secretaria de estado do trabalho, esteve com uma equipe representando o Amazonas em Belo
Horizonte, onde fomos o campeão de vendas, vendemos todos os nossos produtos de artesanatos e com encomenda.
Estamos indo para Brasília para levar os nossos produtos, estivemos com equipe a dois dias atrás em parceria com a
FAB, para que eles possam levar uma grande quantidade de produtos voltados para o artesanato. E falando em
empresário de Manacapuru ele terá na secretaria de estado do trabalho um espaço, se ele quer selecionar alguém ou
um grupo de pessoas para trabalhar na sua estrutura, a secretaria oferece um espaço e ele poderá fazer a seleção lá
dentro, assim que funciona o modelo do SINE hoje, queremos trazer esse modelo para cá. Precisamos de um lugar
onde possamos também não só emitir a carteira de trabalho, como receber o curriculum do cidadão, mas também um
espaço onde o empresário possa mandar o seu corpo de RH e ali fazer o selecionamento e entrevistar, muito
obrigado”. Vereador Natan Nogueira: “Qual é a contrapartida nesta parceria do município? E já justificando a
ausência do nosso prefeito, que estive conversando com ele esta noite, ele falava sobre a ausência, mas ele estaria
encaminhando um dos seus secretários para estar aqui. Estava aqui cedo o secretário Adanor Porto, mas foi chamado
pelo secretário de estado em uma demanda nossa no município. Eu gostaria de deixar essa pergunta ao secretário e
dizendo que informando com relação a AFEAM, que tem uma ação no município por esses dias que estar agendado,
mas gostaríamos que a SETRAB através do nosso secretário pudesse fortalecesse esses laços e para que a AFEAM
pudesse estar fazendo aqui uma ação já combinada com a SETRAB”. Senhor ARISTON PINHEIRO – Diretor do
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Departamento da SETRAB: “Toda a implantação do SINE, a implantação do nosso secretário, ela está voltada em
termo de cooperação para que as gestões que vierem substituir mas a frente, mantenham a cultura que aqui foi
instalada. Uma da contrapartidas são colocadas dentro desses termos é a estrutura física, porque hoje não
disponibilizamos recursos para esse fim. A prefeitura entra com essa contrapartida de disponibilizar um espaço físico
que atenda os mínimos, para que possamos estalar os postos. Nós queremos ter o espaço para que possamos estar
implantando tudo que foi colocado aqui, principalmente com essa situação de identificar possíveis empreendedores e
trabalhar com a AFEAM junto com esse mesmo propósito de querer gerar renda, e para isso precisamos de um
espaço que comporte não somente essa estrutura de cadastro, mas sim a possibilidade de estar implantando todo
serviço da secretaria dele”. Doutor MANUEL CRISTOVÃO OLIVEIRA – Secretário de Estado do Trabalho:
“Nosso diretor trouxe nosso pensamento quando assumimos a secretaria de estado do trabalho, nós percebemos que
alguns programas que a secretaria mantinha, quando muda o gestor perdesse o plumo e a linha da continuidade do
serviço público. Só contribuindo um pouco para nosso curriculum, nós somos seguidores de carreira da assembleia
legislativa a trinta e três anos. Quando nós erramos ouvidores da ouvidoria, o PAC estava sobre a nossa gestão de
Manacapuru, o que nós víamos era um puxa e encole, uma questão de ego inflado que atrapalha o cidadão. E a nossa
visão com essa proposta que os senhores estão nos oferecendo de trazer de volta ao trabalho, é que verdadeiramente
nós façamos a casa do trabalhador, onde o empresário se sinta acolhido e possa perceber que ali irá encontrar alguém
que pode ajudar ele a diminuir a carga tributária, alguém que possa pensar uma ideia para levar um projeto
legislativo, seja municipal ou estadual para que ele possa encontrar ali uma qualificação e uma mão de obra, para que
o empregado entregue seu curriculum e saiba que ele vai está em pé de igualdade em uma disputa e não em uma
identificação política de alguém que olhou ele diferente, ou que ouve um compromisso fora da linha pública. Nossa
ideia como gestor público é deixar algo para o futuro e para que as pessoas possam estar com seus direitos
assegurados, muito obrigado”. Vereador Sérgio Ferreira: “Quero dizer que a responsabilidade é nossa, nós como
parlamentar somos representantes de mais de cem mil habitantes em Manacapuru, cabe a nós como vereadores correr
atrás dessa logística, para que este órgão tão importante para nossa cidade seja realmente instalado aqui em
Manacapuru, vamos correr atrás, sabemos o que fazer e o povo com toda certeza parabenizar a todos. E não faltará a
boa vontade desta Casa, destes legisladores, muito obrigado”. Doutor MANUEL CRISTOVÃO OLIVEIRA –
Secretário de Estado do Trabalho: “Falo em nome do estado do Amazonas, muito obrigado pelo convite e por
explanar nossas ideias. Mais uma vez o SINE entra com propostas novas e olhando para os jovens e cidadãos de
forma geral e olhando para o futuro. Contem com a nossas participações, para que possam se sentir seguros e contem
conosco. Nós entramos com uma proposta e vamos levar até quando Deus nos permitir e enquanto tivermos
oportunidade de colocarmos a disposição nosso trabalho, muito obrigado”. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente, vereador Francisco Coelho, encerrou a audiência pública do dia quatorze de março do ano em curso. E,
para que conste, foi lavrada a presente Ata, que foi assinada pela(o) secretária(o) e pelo senhor Presidente.
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