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Ata da nona Sessão Ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Oeiras 

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

Miranda Gonçalves e secretariados pelos edis Joelson Moraes e Sérgio Barbosa. Composta a 

mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Malena Gaia Batista, Ezequiel 

Oliveira de Jesus, José Silva Siqueira, Izanides Diniz Pimentel Filho, José Paulo Miranda 

Gonçalves, Sérgio Batista Barbosa, Maria Nahum, Edson Farias, Franciele Andrade Amaro e 

Joelson Cunha de Moraes. Houve a ausência do vereador Osvaldo Alves, por motivo de 

saúde. Após as chamadas dos edis e havendo quórum regimental o Sr. Presidente, depois da 

oração habitual invocando a proteção de Deus e em nome do povo Oeirense declarou aberta a 

presente Sessão Ordinária. Após, o Sr. Presidente botou em votação a leitura da Ata, se 

haveria ou não a leitura e a mesma foi aprovada por unanimidade pela não leitura da Ata, 

mais com a permissão que a Ata esteja pronta quarenta e oito horas de acordo com o 

regimento da casa. Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: a) 

Expedientes Oriundos do Executivo: Nenhum. b) Expedientes Oriundos do Legislativo: 

Nenhum, c) Expedientes Oriundos de Outras Origens: Ofício nº 101/2017 – SEMAS. 

Logo depois passou-se para o pequeno expediente, no qual nenhum vereador se inscreveu 

para se pronunciar. Passou-se para o grande expediente, para o qual Sr. Presidente facultou a 

palavra aos vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos cada. Palavra facultada ao 

vereador Joelson Moraes, saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes, na pessoa do 

vereador José Siqueira cumprimentou os nobres colegas e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu 

pronunciamento relatando da reclamação que fez na sessão anterior sobre a sala de pediatria 

onde o ar condicionado não estava funcionando, mais que a mesma já foi resolvida. E 

parabenizou a Sr. Prefeito, por trazer um pediatra para Oeiras do Pará. Depois citou da rua 

Veiga Cabral na questão do lixo, e fez um pedido para o Secretário que possa fazer algumas 

melhorias em relação a coleta do lixo. Em seguida, parabenizou a Secretária de Assistência 

Social, pela forma que veio trazer algumas explicações de como funciona a Assistência 

Social. Após, citou sobre a Audiência Pública, onde ficou acertado a questão da CPI, o qual 

acha que não deveriam esperar ser convocado pelo Presidente do Fundo do FUNPREV, e a 

casa já tem um pedido de CPI o qual só falta colocar as datas, e na sua opinião seja feita uma 

coisa diferente que convoque todas as pessoas que já foram Presidente, tesoureiro, convocar 

todos para que depois não venham servi de chacota, e o vereador estar à disposição para ouvir 

todas as reclamações, as razões e enquanto funcionário a preocupação de todos em querer 

saber de tudo que estar acontecendo e o que aconteceu lá atrás. Na sequência, o vereador 

Edson Farias pediu a parte no discurso para citar que, salve engano só quem pode pedir além 

do presidente do fundo ou se não o parlamentar terá que pedir que preencha os requisitos 

legais. Em seguida, o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso citando que, para abrir 

uma CPI tem que ter fatos, ter as denúncias. O fundo não vai pedir uma CPI, ele vai fazer um 

levantamento das irregularidades e denunciar para a Câmara Municipal e em cima dessas 

denúncias, a Câmara irá instalar uma CPI dentro dos tramites legais. Ademais, o vereador 

Joelson cita que no seu entendimento e na sua opinião, pelo que o presidente trouxe um 

extrato, já tem prova o suficiente para uma CPI. Finalizou agradecendo a todos. Palavra 

facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda, os nobres 

colegas vereadores, o povo que esteve presente e os ouvintes das rádios. Que iniciou seu 

pronunciamento relatando sobre as classes dos Moto taxis e dos carreteiros os quais precisam 
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do apoio de todos, principalmente no período de inverno quando chove muito. E pediu a 

administração diante de suas possibilidades financeiras, na aquisição de um local, uma 

cobertura para os moto taxis se protegerem do sol e da chuva, juntamente com os carreteiros, 

e que analise essas classes trabalhista que são muito importante para o Município em apoia-

los. Em seguida, parabenizou a Secretária Bena Castro, pelo esclarecimento através do ofício 

da referida secretaria, encaminhado para essa casa. E todos sabem que a Secretaria, ela é de 

fundamental importância para o Município, ela é que ampara tudo. Na sequência, o vereador 

Joelson Moraes pediu a parte no discurso, relatando do que citou na sessão anterior que a 

secretária veio usando as redes sócias, citando que não precisava da explicações para os 

vereadores e é nessa forma que o vereador não concorda. Mais que irá continuar fiscalizando 

qualquer secretaria. Após, o vereador Ezequiel parabenizou o Secretário de Infraestrutura, pôr 

dá início a reforma da ponte da quinze de novembro. E ressaltou também a questão do lixão, o 

qual já estar dentro da cidade e o vereador irá fazer um requerimento para que venha melhorar 

a vida dos moradores que vivem naquela localidade. Finalizou lendo uma mensagem e 

agradecendo a todos. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, saudou a mesa constituída, 

aos nobres colegas, as pessoas que se fizeram presentes e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu 

pronunciamento relatando que foi procurada por algumas pessoas sobre o trapiche 

hidroviário, o qual não estar tendo vigia durante a noite, só durante o dia e as pessoas estão 

reclamando que o mesmo estar ficando perigoso na questão de uso de drogas, prostituição. E 

fez um requerimento verbal ao Sr. Prefeito, juntamente com o fiscal de vigias, que revisse 

essa situação. Após, se reportou sobre os postos dos interiores que citou na sessão anterior e 

um deles foi o do Mocajatuba, onde os moradores falaram que por duas vezes só em uma 

semana levaram um aluno desmaiado e o outro foi acidente, e nas duas vezes estiveram que ir 

buscar a técnica de enfermagem na casa dela. E a mesma citou sobre isso, mais em momento 

algum quis critica-la, mais quando citou foi reivindicando pelo povo. Em seguida, reportou-se 

sobre o Banco BANPARÁ o qual o Sr. Vice-governador os deu um sim, o qual pediu para o 

Prefeito que vice um prédio local e iria mandar um técnico para avaliar e poder funcionar. O 

mesmo iria dá suporte para o BRADESCO, BANCO DO BRASIL e a CAIXA, mais a mesma 

se preocupa porque o Prefeito não deveria ver por questões partidária. Na sequência, o 

vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso citando que o Tribunal do Banco do Estado, 

determinou através das normativas 034, que é obrigatório o Governo do Estado baixar o 

processo de licitação, para que as empresas que ganhar possa construir. O Prefeito não tem 

poder de indicar ninguém. Em seguida, o vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso, 

relatando que junto com os vereadores Sérgio, Osvaldo, Ezequiel e Izanides, eles estiveram na 

Casa Civil para cobra a vinda do Banco BANPARÁ e a informação que foi lhes dada, é que a 

vinda do Banco para Oeiras ela estar no conselho, e o conselho já tinha aprovado a vinda do 

Banco. E sua preocupação é na questão da licitação para a construção do prédio. Logo em 

seguida, passou a parte para o vereador Edson Farias, relatando que quando o gerente antes de 

ter sido transferido foi bastante claro e compreensivo, o BANPARÁ vem, irá alugar um local 

para funcionar logo e depois construir porque se for esperar para construir irá demorar muito. 

Depois, à vereadora Maria Nahum pediu que seja revista essa questão do Banco BANPARÁ, 

o qual irá beneficiar muito a população de Oeiras. Após, citou como vereadora que estar na 

Câmara, que todos podem conta com seu apoio na questão da CPI, e acredita que o Sr. Pedro 

Reis já tenha provas o suficiente para começar uma CPI. Ademais, citou que também estar a 
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favor dos motos taxis e dos carreteiros. Finalizou agradecendo por mais uma oportunidade, 

saudando a todos. Palavra facultada à vereadora Franciele Amaro, saudou a todas as pessoas 

que se fizeram presentes nessa casa de leis, na pessoa do senhor. Presidente saudou a mesa e a 

todos os ouvintes que os ouve através das rádios. Iniciou seu pronunciamento relatando da 

Audiência Pública, onde esteve no FUNPREV conversando com o Sr. Presidente e os 

encaminhamentos estão sendo tomados de tudo o que foi definido na Audiência, os pedidos 

dos servidores que estavam presentes, foi solicitado também o resgate dos recursos que foram 

aplicados numa administradora chamada Brigite, e todo o dinheiro que foi pedido desse 

resgate, ele estará disponível na conta do FUNPREV seita de quatro anos. Em seguida, o 

vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso para contribuir citando, que o valor a ser 

resgatado será no valor de seis milhões que estar na Brigite financeira. Após, a vereadora 

Franciele informou que o FUNPREV, já registrou denúncia ao Ministério Público Federal, 

sobre os indícios de irregularidades do Fundo e também no dia vinte e seis de abriu de dois 

mil e dezessete, protocolou ao Ministério Público Federal as denúncias dos possíveis indícios 

de irregularidades. E ressaltou, que a atual gestão estar repassando a patronal e é com esses 

recursos que o instituto estar pagando suas contas, seus aposentados, os servidores e 

prestadores de serviço. E citou para todos que contem com seu apoio. Na sequência, citou que 

na gestão passada os postos de saúde do interior não funcionavam, mais hoje já tem alguns 

funcionando e informou que o posto do Mocajatuba, do Araiqueru já foi reformado, só não 

estar funcionando ainda porque os servidores estão fazendo uma atualização, para se 

deslocarem para o meio rural e dar início aos trabalhos. E parabenizou o Secretário de saúde, 

por pensar dessa forma em atualizar os profissionais para cuidar do povo. Ademais, relatou 

sobre os pagamentos dos servidores em relação ao plantão e o Secretário informou que 

estavam sendo pagos de formas irregulares, onde os servidores não estavam dando plantão, 

em função disso conversaram com a assessoria jurídica, foram orientados a não pagar. Mais 

que já estar sendo elaborado um projeto, para que venham ser pagos de uma forma legal. 

Finalizou pedindo a benção de Deus. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, saudou a 

todos, na pessoa do senhor. Presidente cumprimentou a todos os nobres vereadores. Iniciou 

seu pronunciamento, em que esteve conversando com o professor Manoel, e o vereador estar 

à disposição da classe dos funcionários públicos efetivos e o que estiver ao seu alcance, em 

seu suporte estará ajudando, na questão do FUNPREV estar disponível, onde a Audiência 

Pública, foi uma experiência muito grande para si. Finalizou agradecendo a todos. Palavra 

facultada ao vereador José Siqueira, iniciou em nome do presidente Paulo Miranda 

cumprimentou a mesa constituída, aos funcionários dessa casa de leis, aos visitantes que se 

compareceram e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade lhe concedida. Iniciou seu 

pronunciamento, relatando do ofício da Secretária de Assistente Social, que quem for humilde 

e tiver a humildade de reconhecer seu erro, seu potencial isso é muito importante. Em 

seguida, citou que esteve junto com seu Manoel da Ematé e o Secretário de Agricultura, no 

Banco do Basa para ver como está o andamentos das situações do Município de Oeiras, onde 

o povo de Oeiras estão negociando suas dívidas, mais com uma promessa de ter um bom 

financiamento de novo. E os mesmos estão estudando que a Secretaria de Agricultura em 

buscar recurso de capacitação, para um novo financiamento se for possível, para que esses 

cidadãos possam saber o que estão fazendo, porque as maiorias das pessoas que acessaram o 

credito lá atrás, os mesmos não tinham noção de quer iam plantar, sem saber o que é 
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agricultura e sem saber em que iam trabalhar ouve várias perdas, ficaram impossibilitados de 

pagar. Em seguida, citou que já solicitaram sim a vinda do Banco BANPARÁ, mais pelo o 

que entendeu quando o Prefeito se dispôs em ceder uma área para a construção do prédio do 

Banco BANPARÁ, entendeu que o BANPARÁ não constrói mais prédio particular, eles 

optam para alugar, com um processo licitatório. Na sequência, citou que as pessoas que ficam 

na frente da casa Lotérica é um ato desumano, mais infelizmente com a vinda do BANPARÁ, 

esse processo vai continuar. E só melhoraria a situação se o pagamento do Bolsa e o Seguro 

Defeso do pescador, o passa-se direto para o BANPARÁ ou até mesmo para o Banco do 

Brasil que já tem em Oeiras. Após, o vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso 

citando, que as pessoas se deslocarem para outra cidade, todas tem a fila maior que daqui de 

Oeiras, mesmo essas cidades terem agências. E o gerente do BANPARÁ, repassou que eles 

estão mandando junto ao Governo Federal, se a uma possibilidade do banco BANPARÁ 

pagar esses recursos. Ademais, o vereador José Siqueira relatou que irá tentar marca uma 

nova Audiência com o Vice-governador, para poderem discutirem novamente. Depois, citou 

que esteve no Conselho Tutelar e umas das coisas que foi muito citada, foi sobre os salários 

dos conselheiros onde eles não estiveram reajuste e os mesmos cobraram, e os vereadores 

colocaram para eles que tá na emenda aditiva no Projeto de Lei do Poder Legislativo e 

esperam que a Assistente Social, a qual tem a responsabilidade de pagar os salários dos 

conselheiros, que possam reajustar esses salários. Em seguida, parabenizou a presidência da 

casa, por ter a coragem de ter convocado e promovido a Audiência Pública, junto com o 

Fundo do FUNPREV e os funcionários Públicos. E que todos possam estar atentos, ouvindo 

os anseios do povo, o qual é muito importante. Finalizou agradecendo a todos. Palavra 

facultada à vereadora Malena Batista, iniciou em nome do presidente da casa de lei Sr. Paulo 

Miranda saudou os nobres edis, e as pessoas que se fizeram presentes. Iniciou seu discurso, 

parabenizando a atitude do Pastor Pompeu, com o Luz da Amazônia, o qual traz muitos 

benefícios, mais o maior benefício que vem trazendo é anunciando a palavra de Deus. Após, 

citou sobre a Caixa Econômica, a qual estar saindo da responsabilidade e jogando a 

responsabilidade para as casas Lotéricas. Onde a uma responsabilidade e uma despesa muito 

grande para os responsáveis, onde eles tenham que pagar segurança, o deslocamento de 

lancha, carro e tudo mais. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso, 

citando que as Caixas Econômicas há um tempo atrás, dava um seguro de até vinte e cinco 

mil, onde esses vinte e cinco mil não dá para pagar nem dez pescadores e não acha errado o 

professor Jairo cobrar, por causa dos riscos que ele passa. Em seguida, o vereador Edson 

Farias pediu a parte no discurso para contribuir, relatando na insegurança dessas pessoas 

trazerem valores autos para Oeiras sem a mínima segurança. Após, a vereadora Malena 

Batista cita que esse recurso é bom, porque aqueci a economia em Oeiras. Depois, relata que 

se alguém estar passando por problemas ou já passou, o mesmo sabe falar. E como Oeirense e 

vereadora que estar, jamais quer o desgaste do Município e sempre irá continuar lutando. 

Após de reportou, sobre alguns funcionários de endemias que a procuraram, no qual eles 

conquistaram o espaço deles, mesmo sabendo que o prédio não estar em plena condições para 

funcionar e em vez de irem pagar aluguel, porque não dão prioridade para reformar e não se 

pagar aluguel. Em seguida, a vereadora Franciele Amaro pediu a parte no discurso, citando 

que em relação a casa que vossa excelência citou, é que irá ser implantado o NASP em 

Oeiras, por conta disso as pessoas que trabalham na Endemias vão passar para a casa que 
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vossa excelência citou e depois o NASP irá funcionar só por questões de funcionar o 

programa mais o espaço é deles. Depois, a vereadora Malena Batista pediu para o Secretário 

de Saúde, que olhe com carinho a esses funcionários de Endemias. Após, pediu para o 

Secretário de Educação, que olhe com carinho sobre o material de expediente, os quais os 

professores precisam. Ademais, citou sobre os patrimônios do Município porque se cada um 

que vier e construir, manter, cuidar e zelar Oeiras do Pará também cresce. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Edson Farias, saudou o Sr. Presidente 

Paulo Miranda, aos nobres pares que se compareceram, ao povo que se fez presentes e aos 

ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento parabenizando o Sr. Pedro Reis, em parte do 

seu discurso no último dia vinte, quando cita que o discurso deve acompanhar a prática. Após, 

citou que algumas pessoas falam, conversam sobre os seus discursos, mais algumas pessoas 

perguntam se o mesmo é contra o Prefeito, o qual não é contra e em nem um momento será, 

mais o vereador torce por ele que aconteça as coisas. Na sequência, citou sobre a iluminação 

pública, onde muitas ruas não tem iluminação e a situação estar precária. E até mesmo as 

pontes também estão precárias de difíceis acesso. Em seguida, relatou que algumas escolas 

estão paradas por faltas de transporte, merenda e lhe relataram que é dois dedo de suco no 

copo com quatro bolachas, para poder esticar essa merenda. Antes era motivo de i até o 

Ministério Público denunciar porque estava tudo errado, e agora. Depois, citou sobre o lixo 

doméstico, o qual é responsabilidade sim do Município, seja o lixo doméstico ou entulho. 

Ademais, citou da Audiência Pública onde o Sr. Prefeito citou que a empresa Ezoto, não estar 

no nome do Elton e sim no nome de sua esposa. E realmente é muito vergonhoso, repugnante 

uma pessoa dizer que tem uma empresa mais que estar no nome de laranja. Onde citaram 

também que os vereadores na gestão passada tiveram muita culpa, a qual não dar para aceitar 

tudo que aconteceu de errado entre, dois mil e treze e dois mil e dezesseis, principalmente no 

FUNPREV. Na sequência, o vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso relatando que 

alguns vereadores foram culpados, onde na gestão passada veio para essa casa o pedido de 

parcelamento de cinco milhões e na época muitos vereadores eram a favor desse parlamento e 

a maioria não aceitou. Ademais, o vereador Edson farias relatou que uma CPI para ser aberta 

ela precisa de um fato determinante. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao 

vereador Paulo Miranda, iniciou em nome do vereador Joelson Moraes que presidiu por hora 

a sessão saudou a todos os vereadores presentes, a todas as pessoas que se compareceram na 

plenária e a todos os ouvintes. Iniciou seu pronunciamento relatando sobre o assunto do 

FUNPREV, o qual virou assunto e só sairá da mídia quando se esclarecer tudo. E citou para a 

sociedade Oeirense, nem que essa casa cobre de todos, mais os mesmos tem que dar 

esclarecimento e voltou a citar que irá acionar o funcionário público inúmeras vezes e quando 

for preciso e que todos venham cobrar. Citou ainda que depois de eleitos tem suas atitudes 

porque é dever de todos dar explicações e satisfações em seus mandatos e todos tem que ser 

responsáveis pelos seus atos e tem que se tomar muito cuidado com seu ato quanto político, 

quanto vereador no mandato que estar, ter consciência que não é só no presente, tem que se 

olhar um pouco para trás. E sua única revolta, é na situação do modo que aconteceu, da forma 

que retiraram esse dinheiro. Citou que o relatório final, ele tem que ser contundente e 

realmente com muita segurança e o que depender da presidência, o mesmo irá dar todo o 

suporte dentro dos tramites legais e dentro daquilo que o funcionário espera. Em seguida, 

citou que fica triste quando vai ao Tribunal de Justiça de Contas, vendo conta de dois ex-
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prefeitos rejeitados no tribunal e se for olhar todos os dois ex-prefeitos, não se ver neles uma 

visão de terem dinheiro, mais alguém se deu bem nessa história. Mais quem paga o pato é o 

ex-prefeito e o vereador deixou claro que irá andamento, obedecendo todos os tramites legais 

dessa casa, o qual estar presidente. E parabenizou o ex-presidente dessa casa o Sr. Francinei 

Andrade Amaro, em que o vereador trouxe suas contas para comunicar a casa, que o Tribunal 

de Contas aprovou na integra suas contas. Após, reportou-se sobre o BANPARÁ, que no 

primeiro momento o gerente, o qual foi lamentável o de manter e sair, porque foi a pessoa que 

mais os ajudou, infelizmente foi transferido para o Sul do Pará, o qual é conhecido como um 

dos melhores gerentes do BANPARÁ regional. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu 

a parte no discurso para contribuir, que a questão do BANPARÁ e outras agencias, que a 

justificação dessa casa cabe a mesa diretora, não cabe à nem um vereador se não palpite ou 

sugestões. E deu-lhe uma sugestão, pensa que se disponibiliza-se o anexo da Câmara para 

funcionar mais rápido essa agência Bancaria, enquanto o banco se estrutura para funcionar e 

pediu que analisa-se com carinho essa questão dos anexos. Ademais, o vereador Paulo 

Miranda citou para todos, que muito grande a responsabilidade do legislador, porque as 

cobranças chegará a primeiro termo e os vereadores são os para choque da população, os 

quais foram eleitos para isso. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador 

Sérgio Barbosa, saudou a todos, a mesa constituída, aos ouvintes das rádios. Iniciou seu 

pronunciamento ressaltando sobre sua visita no Departamento de Alimentação Escolar, onde 

foi muito bem a recebido por todos e fez-lhes um convite ao Conselho da Alimentação 

Escolar, pelas coisas que foram colocadas, que eles estão um pouco ausente, não são todos. 

Mais que todos os dei as mãos uns aos outros, para que possam construir uma Oeiras melhor. 

E também o vereador esteve visitando o poço de Jacó e se reportou aos secretários de 

Infraestrutura e o de Administração, o qual foi procurado por várias pessoas, devido ao 

sumiço de uma bomba, que eles tomassem uma providência a respeito disso. Em seguida, 

parabenizou os Secretários de Administração e o da Infraestrutura, pelo empenho de atender 

aos pedidos dessa casa de leis, sobre a iluminação da quadra do Pet. Após, relatou sobre o 

Banco do BANPARÁ, que realmente estiveram na Casa Civil, conversaram com o subchefe 

Sr. Jair, que citou que daqui pra julho, os engenheiros estarão chegando a Oeiras, para 

resolver essa situação do Banco. Ademais, parabenizou o Secretário de Saúde, junto com sua 

equipe por terem atendido uma solicitação através de ofício, a pedido de uma sala para o 

médico ginecologista, a qual já estar disponível. Na sequência, a vereadora Franciele Amaro 

pediu a parte no discurso para, parabenizando o vereador pelo pedido, o qual todos sabem que 

a ginecologia é uma coisa muito boa, principalmente para as mulheres. Depois, o vereador 

Sérgio finalizou deixando uma mensagem para todos. Não havendo mais nada a trata o Sr. 

Presidente declarou encerrada a presente sessão. E para constar, a presente Ata vai assinada 

por mim, Rosiane Vieira Machado, ___________________ e demais vereadores presentes. 

Sala das sessões da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, Plenário Rosa Feliz Pereira, vinte e 

seis de abril de dois mil e dezessete. O cd da Sessão Ordinária de vinte e seis de abril de dois 

mil e dezessete, onde constam os discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa casa. 

 

Cientes: 
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Presidente: _____________________________________________________________ 

Primeiro (a) Secretário (a): ________________________________________________ 

Segundo (a) Secretário (a): ________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 
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