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Ata da trigésima primeira Sessão Ordinária do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia doze de dezembro de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, reuniram-se ordinariamente os vereadores da Câmara Municipal de Oeiras 

do Pará, no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador José Paulo 

Miranda Gonçalves, secretariada pelos edis: Joelson Cunha de Moraes (primeiro 

secretário) e Edson Vieira Farias, o qual foi convocado para assumir a segunda secretaria 

no lugar do titular. Composta a mesa, o Sr. Presidente Paulo Miranda solicitou ao primeiro 

secretário que fizesse a chamada dos edis: Malena Batista, José Siqueira, Izanides Filho, 

Osvaldo Alves, Franciele Amaro, Ezequiel de Jesus, Maria Nahum, Edson Farias, Paulo 

Miranda e Joelson Moraes. Constatou-se a ausência do vereador Sérgio Barbosa, onde o 

mesmo encontrava-se com problemas e informou que não estaria presente na sessão. 

Após, as chamadas dos edis e havendo quórum regimental, o Sr. Presidente vereador 

Paulo Miranda, depois da oração habitual, invocando a proteção de Deus e em nome do 

povo Oeirense, declarou aberta a presente sessão ordinária. Na sequência, o Sr. Presidente 

Paulo Miranda, colocou em discursão, votação e aprovação a Ata da Sessão Ordinária 

anterior. A qual foi aprovada por unanimidade. Após, foi efetuada a leitura dos 

expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUDOS DO EXECUTIVO: Nenhum. 

B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 014/2018-

CFPFFO-CMOP, de 11 de dezembro de 2018, que encaminha com parecer conclusivo, 

o Projeto de Lei nº 005/2018, oriundo do Poder Executivo, o qual “estima a receita e fixa 

a despesa do município de Oeiras do Pará, para o exercício financeiro de 2019”. Emenda 

Modificativa nº 001/2018-CFPFFO-CMOP, ao Projeto de Lei nº 005/2018, oriundo do 

Poder Executivo, o qual “estima a receita e fixa a despesa do município de Oeiras do Pará, 

para o exercício financeiro de 2019”. Parecer nº 002/2018 – CFPFFO-CMOP, sobre o 

Projeto de Lei nº 005/2018, oriundo do Poder Executivo, o qual “estima a receita e fixa a 

despesa do município de Oeiras do Pará, para o exercício financeiro de 2019”. Após, o 

senhor Presidente consultou o plenário se todos os nobres vereadores seriam de acordo 

que os pronunciamentos em vez de três minutos fossem para dez minutos cada. Na 

sequência, o vereador Edson Farias, pediu por questão de ordem para se pronunciar 

sobre dois assuntos, o primeiro: é que praticamente já estariam encerando o período 
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legislativo e aproveitou para pedir para vossa excelência e aos demais nobres pares, que 

a posse do Presidente do período de dois mil e dezenove a dois mil e vinte acontecesse 

na base do Regimento da Lei Orgânica desse Município. E o segundo assunto, o mesmo 

citou que leu o artigo cento e oitenta inciso quinto, o qual diz: “vinte minutos para falar 

no grande expediente e para discutir projeto de lei orçamentaria anual, diretrizes 

orçamentaria, plano plurianual, prestação de contas e destituição dos membros da 

mesa”. E o mesmo pediu para vossa excelência que iria precisa dos vintes minutos, mais 

que vossa excelência deixasse em pelo menos onze minutos e trinta. Em seguida, o 

senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário para efetuar a chamada dos 

vereadores que quisessem fazer uso da tribuna. Após, a palavra foi facultada ao 

vereador Edson Farias, o qual inicialmente saudou o senhor Presidente e em nome da 

vereadora Maria Nahum saudou aos demais pares, também saudou a todos os 

funcionários dessa casa de leis e a todas as pessoas que se faziam presentes no salão 

plenário. Na sequência, iniciou seu discurso citando que praticamente já era a última 

sessão do período legislativo e geralmente todos vem para a última sessão com a LDO 

para votação, e estariam fazendo a votação em dois turnos da LDO a qual é uma lei 

importantíssima. Disse ainda, que tudo na vida quando se quer fazer algo, sempre tem 

que se fazer um projeto e sempre se faz um orçamento. E na sua formação até na 

metade de seu curso teve noções de contabilidade, embora não seja técnico na 

contabilidade, portanto gostaria que fosse os vintes minutos porque é complexa e o que 

se ouve tanto falar de orçamento, da flexibilização, dos créditos suplementares, onde já 

chegaram a lhe falar que se não desse os trinta por cento o qual o executivo pede no 

artigo oito iam engessar até a Câmara. E o mesmo veio conversar com a contadora e 

disse para ela que era para ela lhe convencer de iria se engessar a Câmara. Ressaltou 

ainda, que tem um posicionamento o qual não é de hoje, onde sempre foi contra esse 

exagerado e absurdo que se pede no orçamento de flexibilização. E tem certeza que 

todos pegaram o cd e viram que orçamento ele é brilhante e ele é perfeito, onde lá se 

tem recurso para as reformas das pontes, lá se tem dinheiro para as reformas das 

escolas e porque que não acontece? E porque que povo fala que são preguiçosos? Por 
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que não se concerta pontes, porque não se concerta as escolas e não se concerta isso e 

aquele outro não se faz. A culpa não é só do executivo, a culpa é do legislativo quando 

dá trinta, sessenta por cento de flexibilização como foi dado para esse orçamento que 

está terminando agora. Portanto não engessar em lugar nenhum, esse sempre foi seu 

posicionamento e ainda acha que dez por cento do orçamento ele vai ter nove milhões 

setecentos e noventa e seis mil setecentos e cinquenta reais para fazer o que ele quiser, 

para tirar da ponte da africana e jogar para comprar combustível em secretaria que nem 

bicicleta tem, e cinco por cento era o ideal para o gestor. Disse ainda, para a vereadora 

Franciele ficar tranquila, a qual é representante da base e esposa do Prefeito que isso 

não vai complicar em nada na gestão. Finalizando, ressaltou para quem defende a tese 

e para quem também vai engessar a Câmara, a Câmara recebe hoje cento e trinta e três 

mil e seiscentos reais, multiplicado por dose dá um milhão e seiscentos mil e eles estão 

orçando em dois milhões e oitenta mil e terão um superadiu de quatrocentos e sessenta 

e sete mil e cento e sessenta e sete reais e se precisarem de mais é só pedir que os 

mesmos aprovam a suplementação. Portanto mesmo não tendo a defesa do relator o 

qual gostaria que nos projetos de leis, nas matérias que são relatados que o relator lhe 

convencesse de sua convicção que defendesse sua ideia e o mesmo pudesse votar com 

o relator porque ele defendeu e lhe convenceu ou não convenceu, mais inova-se em 

Oeiras onde o relator não fala nada na matéria. E o mesmo pediu que na próxima o 

relator lhe convença e que ele venha a tribuna ler seu parecer e defender tecnicamente 

e oralmente o seu relato para que lhe convença em votar e que convença aos demais 

nobres pares. Ademais, falou para à vereadora Franciele Amaro, para a mesma 

conversar com o seu esposo para que ele tome tempo na sua acessória. Depois, deixou 

seus elogios para a Comissão de Finanças, a qual veio em tempo hábil trazer essa 

matéria e o mesmo antecipou os seus elogios e seu voto em dez por cento, o qual ainda 

acha que é muito, porque cinco por cento seria o suficiente. Finalizou agradecendo a 

Deus. Após a palavra foi facultada à vereadora Franciele Amaro, a qual inicialmente 

saudou a todos os nobres pares, saudou a todas as pessoas que se faziam presentes na 

plateia e aproveitou para agradecer a Deus por mais uma vez poder estar utilizando a 
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tribuna desta casa de leis. Em seguida, iniciou seu discurso citando que estariam 

tratando de um assunto que é muito importante para o município, o qual se tratava do 

orçamento, e este orçamento ele estima a receita e fixa as despesas do executivo e isso 

é muito importante para todos. Disse ainda, que enquanto se trata de noventa e sete 

milhões que é o que o executivo terá para executar no ano que vem, e pede no projeto 

no qual encaminhou trinta por cento e com a leitura da comissão pela analise solicita 

dez por cento. E a analise em relação a questão da comissão, a mesma foi até a diretoria 

pediu e solicitou orçamentos anteriores de gestões passadas e nas gestões passadas o 

executivo encaminhava para o legislativo e o orçamento vinha de quarenta por cento e 

era aprovado por quarenta por cento e talvez o gestor anterior não tivesse utilizado os 

quarenta por cento, mais ele tinha credito suficiente para não está algemado 

dependendo do legislativo solicitando sempre que surgisse uma emergência como 

sempre surge emergência numa gestão pública. Ressaltou ainda, que hoje verificou um 

momento histórico em que se pede como o poder legislativo através de uma emenda 

em que o executivo que a lei permiti em ir de dez a trinta por cento e o executivo pede 

de zero a trinta por cento e o executivo pediu até onde a lei permite que é até trinta por 

cento. E a comissão com uma emenda parlamentar solicita para dez por cento e isso é 

histórico, porque nunca a Câmara votou em dez por cento para o gestor e estava se 

apresentando essa emenda para a votação de dez por cento porque se acha que nove 

milhões para trabalhar o ano todo é o suficiente. Continuando, citou que não é favorável 

pelo fato, mais sabe que o Município vai precisar, porque precisou de quando tinha 

quarenta por cento do ex-prefeito Ely Batista e ele pediu uma suplementação para a 

Câmara Municipal e a Câmara autorizou e isso prova que dez por cento não dá e nunca 

deu. Disse ainda, que os nobres pares analisem com cautela, com carinho e atenção 

porque orçamento não é brincadeira. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador José Siqueira, o qual inicialmente em nome da vereadora Malena 

Batista cumprimentou aos demais nobres pares, saudou também a todas as pessoas que 

se fizeram presentes no salão plenário e agradeceu a Deus pela oportunidade de tê-los 

lhes concedido nessa última sessão ordinária desta casa desse ano de dois mil e dezoito 
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para votar no projeto de lei da LOA, a qual é um orçamento anual previsto para dois mil 

e dezenove. Em seguida, iniciou seu discurso citando que aqui é um parlamento não 

diferente dos outros onde tem divergências, se tem alguns embates e todos devem 

respeitar as ideias de seus pares. Prosseguindo, agradecendo à comissão o qual é 

presidente, a relatora dessa matéria a qual estudou muito e fez um parecer muito a 

altura daquilo em todos esperavam. E os mesmos receberam essa matéria na sua 

comissão, a vereadora Malena Batista não mediu esforços para estar nas reuniões que 

tiveram, onde receberam a matéria em prazo regimental e essa matéria foi discutida e 

dada a ciência a comissão, onde foi nomeada a relatora a vereadora Maria Nahum. E a 

partir daí começaram a entender que havia alguns erros de digitações e datas e 

encaminharam ao poder executivo no qual foi feito as correções nesses erros sobre a 

questão do orçamento do FUNPREV e voltado foi feito o parecer, foi discutido e votado 

que os mesmos iriam reduzir para dez por cento o credito suplementar. Continuando, 

ressaltou que o credito suplementar nada mais é uma flexibilização dentro do 

orçamento de um Prefeito em que poder executivo pode direcionar para algumas 

secretarias ou até mesmo dentro da secretaria. Disse ainda, que o que lhe chamou a 

atenção é que já estão indo para o terceiro ano de mandato e se precisar de mais nove 

milhões e alguns mil reais, aí pode dá razão no final do ano para o vereador Edson de 

quando diz que é muita preguiça, muita incompetência do corpo jurídico contábil que 

fez esse projeto para o poder executivo. O orçamento está orçado em treze milhões 

trezentos e setenta mil e novecentos e quarenta e nove reais à mais que o orçamento 

que estar terminando agora. Relatou ainda, que houve uma conversa dentro da 

comissão que a própria Câmara poderia ter dificuldade se os mesmos aprovassem esse 

orçamento de credito suplementar de dez por cento. E o mesmo analisou o orçamento 

do ano que passou, onde a Câmara tinha um milhão novecentos e cinquenta e três mil 

trezentos e noventa e seis reais e a Câmara deve estar recebendo a última parcela deste 

ano no qual não chega um milhão e seiscentos mil reais e se quer a Câmara chegou no 

orçamento previsto. Continuando, citou que fez parte do mandato passado e foi 

oposição desta casa e não se lembra de um projeto do poder executivo que voltou daqui 
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e todos os projetos de bem para o Município de Oeiras do Pará todos passaram aqui e 

foram aprovados, até porque o seu compromisso dependente do lado que esteja o seu 

compromisso é com o povo de Oeiras do Pará. E ninguém tem intenção principalmente 

o mesmo de engessar o Prefeito como muitos falam, mais dois milhões e oitenta mil 

reais que essa Câmara estar orçada para receber, é muita irresponsabilidade dos 

mesmos se deixarem trinta por cento cem saber o que foi que aconteceu. Depois, citou 

que vereador não tem poder para construir, vereador não tem verba de gabinete para 

mandar fazer ponte para mandar emenda de seu gabinete para algum lugar, o vereador 

tem o poder de fiscalizar. Prosseguindo, agradeceu ao vereador Edson Farias pela sua 

confiança, pelos seus elogios feitos a comissão e esse ano também encerra os trabalhos 

onde vão ser formados novas comissões e sabe que estará aqui no próximo ano para 

votarem naquilo que venha ajudar o povo de Oeiras do Pará, e se precisar de mais 

créditos suplementares é louvável e o mesmo espera que precise, porque se precisar de 

mais vinte por cento é porque o município de Oeiras economicamente está recebendo 

mais recurso e todos estarão aqui para ajudar o Município de Oeiras do Pará. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada à vereadora Malena Batista, a qual 

inicialmente saudou a mesa constituída e em nome de seu nobre colega Edson do Fórum 

saudou a todos os seus nobres edis e em seguida agradeceu a Deus por mais uma sessão. 

Em seguida, iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus pela vida do jurídico dessa 

casa de lei Dr. Sérgio, agradecendo-o muitas das vezes pelos seus conselhos, pela sua 

competência que Deus tem lhe dado para lhes ajudar. Também agradeceu a secretária 

desta casa pela sua atenção, a contadora, ao senhor Presidente e a todos os que fazem 

parte desse corpo na Câmara Municipal de Oeiras do Pará. Prosseguindo, citou que seria 

mais uma votação de um orçamento do qual irá reger o ano que vem e ressaltou para 

sua nobre colega Franciele Amaro, que não sabe porque vossa excelência usou uma 

palavra “brincadeira”. E disse para sua nobre colega que ninguém brinca nesta casa, não 

brincam numa casa onde se faz se vota leis e acredita que cada um tem a 

responsabilidade no qual foi colocada em suas mãos. E geralmente vossa excelência vai 

ao ex-governo ex-prefeito Ely Batista, tem que se caminhar para frente e não tem que 
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ser vereadores políticos retrovisor, hoje o que talvez poderia fazer aqui, talvez esteja 

ajudando vossa excelência. Muitas das vezes eram mais não querem que outras pessoas 

cheguem ao mesmo erro e acredita que sua nobre colega usou talvez brincadeira qual 

não sabe porque, mais ninguém jamais quer engessar o senhor Prefeito Dinaldo Aires. 

Ademais, agradeceu ao vereador Edson Farias pela explicação, pelo seu pronunciamento 

nessa casa de lei e a confiança na comissão. Agradeceu também a sua amiga relatora 

Maria Nahum a qual se interessou, onde se reuniram umas três vezes e jamais deixariam 

outros afazeres para virem brincar dentro dessa casa de lei. Depois, pediu perdão aos 

seus nobres edis e que está findando, mais que a paz reine dentro dessa casa de lei e 

que seja segundo a vontade de Deus e não como queremos. Finalizou agradecendo a 

Deus. Após, a palavra foi facultada à vereadora Maria Nahum, a qual inicialmente 

saudou a todos os seus nobres edis e a todas as pessoas que se fizeram presentes nessa 

sessão e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade que lhe concede de estar usando 

a tribuna desta casa de leis. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando sobre o 

orçamento, o qual é esse que vai ser para dois mil e dezenove. Disse ainda, que a 

vereadora Malena falou aqui e a mesma tem certeza que assim não só os mesmos da 

comissão, mais todos os vereadores aqui tem muitas responsabilidades. E a mesma 

aproveitou para agradecer ao Dr. Sérgio o qual lhes orientou e lhes ajudou e também a 

secretária desta casa, ao senhor Presidente, a contadora e aos demais. Disse ainda, que 

a matéria não foi devolvida para o executivo, mais mandaram para endireitar algumas 

falhas que tinha e foi devolvida de novo, onde se reuniram aqui quatro vezes e os 

mesmos da comissão não estavam brincando, mais acredita muito na assessoria jurídica 

desta casa. E a mesma foi a relatora desta matéria, até porque faz parte dessa comissão, 

e o vereador falou aqui que ele gostaria muito que fosse lido o parecer. E a mesma 

justificou que o regimento interno diz que não é obrigada a ler e o parecer foi lido pela 

mesa e a mesma tem certeza e tem convicção que não é obrigada e nem convencer 

quem tem alguma dúvida. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no 

pronunciamento para citar que não quis dizer dessa matéria de hoje, mais desde muito 

tempo o relator não ler e isso lhe incomoda e há um cronograma que em qualquer casa 
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seja no senado federal e no estadual e no resto do país municipal, o relator tem por 

dever. Após, à vereadora Maria Nahum citou que estava falando na de hoje, porque é a 

mesma que é a relatora e por isso estava justificando e também não acham nenhuma 

diferença do primeiro secretário ler ou a mesma ler e foi a mesma que pediu para o 

primeiro secretário fazer a leitura. Ademais, citou que a emenda que apresentaram dos 

dez por cento é porque irão acompanhar e terminando os dez por cento ele pode 

encaminhar para essa casa de novo para pedir mais sendo que tem que ser no tempo 

certo. Finalizando agradeceu à vereadora Malena Batista e ao vereador José Siqueira, 

onde todas as matérias que vem para sua comissão os mesmos trabalham com 

responsabilidade e ninguém vem para brincar. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual inicialmente saudou o senhor 

Presidente Joelson Moraes que hora presidia essa sessão, saudou o senhor primeiro 

secretário e em seus nomes cumprimentou aos demais nobres pares. Também saudou 

a todas as pessoas que honraram com suas presenças, agradeceu ao grandioso Deus 

pela oportunidade que lhes concedem de mais uma vez poder estar discutindo e poder 

votar numa matéria que maior interesse e relevância do Município de Oeiras do Pará. A 

lei orçamentaria anual aquela que direciona o executivo nas suas ações, nas suas 

aplicações do recurso, onde está locado aquilo que vem de interesse da população do 

município. A LOA é a lei orçamentaria anual, aquela que é o norte para qualquer gestor 

na administração pública tanto na fera estadual quanto federal e municipal. Na 

sequência, iniciou seu pronunciamento citando que o vereador Edson Farias, vossa 

excelência merece acima de tudo o seu respeito, porque desde de quando teve 

oportunidade de fazer parte dessa casa com o mesmo em legislatura anterior, vossa 

excelência sempre teve este posicionamento, de questionamento do que a base 

orçamentaria sempre todo tempo vossa excelência questionou essa situação e por isso 

vossa excelência merece seu respeito. Mais não sabe anteriormente, mais à vereadora 

Maria Nahum também o tempo todo vem questionando esta situação, ela tem um 

posicionamento que acompanha seu posicionamento em questão de que sempre o 

valor tem que ser um valor alocado mais baixo e a vereadora tem se posicionado dessa 
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forma. Portanto, vossa excelência e a vereadora Maria Nahum para o mesmo é normal 

diante da situação existente em que os mesmos tem defendido esta tese, defendido 

uma tese geralmente de quinze, vinte por cento e tem sido quebrado propostas dos 

mesmos em plenário. E quebraram propostas de vossas excelências agora no ano 

passado e inclusive de pessoas que estão propondo hoje a própria emenda, votou 

quebrando a proposta que foi colocada por vossas excelências. Disse ainda, que lhe 

causa estranheza quando a pessoa hoje onde se trata de comissão mais foi o autor da 

emenda que solicita para dez por cento e isso é um direito do legislador, mais a falta de 

posicionamento é o que questiona. E voltou a repetir que o vereador Edson Farias e a 

vereadora Maria Nahum, merecem todo o seu respeito, porque questionamento dos 

mesmos sempre foi em baixa realmente, mais desde do ano passado os mesmos foram 

vencidos por votos nesse plenário e porquê de repente a invencibilidade em versão 

nessa situação. Prosseguindo, ressaltou que o Projeto de Lei de número zero cinco que 

é a LDO para o exercício financeiro para o ano de dois mil dezenove, no inciso primeiro 

do artigo oitavo solicitou trinta por cento de credito suplementar, acompanhando assim 

a lei municipal de número seiscentos e cinquenta e dois de dois mil e dezoito (652/2018) 

que é a LDO, onde está previsto trinta por cento a comissão de finança está propondo a 

emenda de número zero um baixando o percentual para dez por cento. Depois, deixou 

claro para todos que estavam ouvindo, que não há ilegalidade na proposta de emenda, 

o questionamento em tese é a situação existente do momento. E pediu desculpas a sua 

colega vereadora Malena Batista, mais duvida se fosse hoje seu esposo o prefeito se a 

mesma estaria favorável a esta situação, até porque o ano de dois mil e quinze o 

executivo solicitou cinquenta por cento de credito suplementares, contrariando a LDO 

que sobrevia quarenta por cento, mais o executivo do ex-prefeito Ely batista pediu 

cinquenta por cento e contrariava a LDO que sobrevia quarenta por cento mais ele pedia 

cinquenta por cento. E a Comissão de Finança da época propôs uma emenda 

modificativa ao percentual de quarenta por cento para o que dizia a LDO, e hoje é muito 

fácil a ilustre vereadora vim questionar. Depois, voltou a dizer que qualquer um 

daqueles que sempre tem seus posicionamentos irá entender, irá aplaudir e irá 
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respeitar, só não pode engolir e depois ainda querer dizer e não pode olhar para o 

governo anterior, e porque que não pode olhar? E é aí que se verifica a questão quando 

a lei de diretrizes orçamentaria aprovada já aqui nesta casa na época, previa quarenta 

por cento, mais o executivo pedia cinquenta e baixaram para os quarenta. Finalizando, 

citou para todos os seus nobres pares edis, que diante de todas e qualquer dificuldade, 

esta casa neste período determinou e conseguiu executar todas as suas tarefas no qual 

em que vieram, as comissões com seus trabalhos árduo mais presente e o mesmo 

aproveitou para agradece-los pela forma que conduziram os trabalhos. Disse ainda, que 

foi feliz de quando o vereador Edson Farias falou na questão de pedalada fiscal e ele 

está correto. Também falou para à vereadora Franciele Amaro, que converse a partir do 

momento para que realmente com a assessoria jurídica, principalmente a contábil esteja 

mais presente, porque com certeza esse valor será estourado e porque todos sabem 

que a suplementação do remanejamento de recurso eles são constantes na 

administração pública. Finalizou agradecendo a Deus. Após, passou-se para a ordem do 

dia (votação em primeiro turno). Votação da Emenda Modificativa nº 001/2018-

CFPFFO-CMOP, ao Projeto de Lei nº 005/2018, oriundo do Poder Executivo. A qual foi 

aprovada em primeiro turno por seis votos favorável e três votos não favorável, que 

modifica de trinta por cento para dez por cento a suplementação no orçamento. Votação 

do Parecer nº 002/2018 – CFPFFO-CMOP, sobre o Projeto de Lei nº 005/2018, oriundo 

do Poder Executivo. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação do Projeto de Lei 

nº 005/2018, oriundo do Poder Executivo, o qual “estima a receita e fixa a despesa do 

município de Oeiras do Pará, para o exercício financeiro de 2019”. O qual foi aprovado 

por unanimidade. Após, não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente declarou 

encerada a presente Sessão Ordinária. E para constar a presente Ata, eu Rosiane Vieira 

Machado, _____________________, lavrei a presente Ata, que após, de ser lida e 

aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. O cd da sessão ordinária 

do dia doze de dezembro de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na integra, 

encontra-se no arquivo dessa casa.  

 

Oeiras do Pará, 12 de dezembro de 2018.       
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