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Ata da décima segunda sessão ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara Municipal 

de Oeiras do Pará, realizada no dia 16 de junho do ano de dois mil e vinte um. Ás dezoito horas, 

reuniram-se os vereadores de Oeiras do Pará, no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a 

presidência da vereadora Roberta Cristiany Alfaia Araújo, secretariada pelos edis: Priscila de 

Oliveira Santa Maria Cardoso (primeira secretária) e Franciele Andrade Amaro (segunda 

secretária). Composta a mesa, a senhora presidente solicitou que a primeira secretária, a 

vereadora Priscila Santa Maria, fizesse a chamada dos demais vereadores: Barriga, Branco 

Manga, Drô Alfaia, Edson Farias, Franciele Andrade, Josiel Maciel, Mara Nahum, Marcos 

Paulo Leitão, Osvaldo Alves, Priscila Santa Maria e Roberta Araújo. Constatou-se a ausência 

dos vereadores Drô Alfaia e Josiel Maciel, suas ausências foram justificadas, eles se encontram 

em Belém do Pará a serviço do município. Em seguida, a senhora presidente solicitou que a 

vereadora Priscila Santa Maria fizesse uma oração. Efetuadas as chamadas dos edis e havendo 

quórum regimental, a senhora presidente “invocando a proteção de Deus e em nome do povo 

Oeirense” declarou oficialmente abertos os trabalhos da presente sessão. Logo após, a 

presidente submeteu para discussão, votação e aprovação pela plenária, a ata da sessão ordinária 

realizada no dia 09 de junho 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após, passou-se 

para o Pequeno Expediente. No qual cada vereador tinha cinco minutos para breves 

comunicações e comentários. Em seguida, passou-se para o Grande Expediente, onde cada 

vereador pode se pronunciar pelo prazo máximo de vinte minutos. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Barriga, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os 

presentes, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus por mais uma vez está usando a Tribuna 

desta Casa tratando de assuntos relevantes ao nosso município e lutando por melhorias. 

Continuando seu discurso, o orador agradeceu ao Secretário de Infraestrutura, o senhor Neilson, 

por ter atendido seu pedido em relação a limpeza de algumas ruas. Também agradeceu aos 

funcionários da SEINFRA pelos serviços prestados a este município. Além disso, o orador falou 

sobre um fato envolvendo alguns funcionários da SEINFRA, onde eles foram acusados de não 

estarem fazendo seu trabalho, apenas matando hora. Entretanto, o vereador falou que conhece 

o esforço e o trabalho de cada um, e solidarizou a essas pessoas. Dando continuidade ao seu 

discurso, o orador parabenizou ao vereador Marcos Paulo Leitão pela maneira como ele vem 

desempenhando seu trabalhando nesta Casa, disse ainda, que se sente privilegiado por ter o 

nobre colega neste parlamento. Neste momento, o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte 
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no discurso para agradecer ao orador pelas suas palavras, também falou que se sente honrado 

em poder compor esse parlamento com cada dos nobres colegas. Logo após, o orador retomou 

ao seu discurso, agradecendo a prefeita por ter tido a coragem de trocar os membros da CPL. 

Disse ainda, que espera que essa nova equipe faça um bom trabalho. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, o vereador pediu ao Secretário de Infraestrutura e ao Poder Executivo, 

que possam traçar um projeto para fornecer água, iluminação pública e limpeza para os 

moradores da rua do senhor Marquinho Moraes. Na sequência, o orador falou sobre a 

importância de os vereadores andarem pelo município para conhecer as necessidades da 

população. Em seguida, o vereador falou que na sua opinião também é necessário fazer 

reformulações em algumas secretarias. Neste momento, o vereador Branco Manga pediu a parte 

no discurso para falar parabenizar o orador pelo seu discurso e, também para falar que a prefeita 

não pode fazer tudo sozinha, por isso, é que se nomeia os secretários para ajudarem a dar conta 

dos trabalhos. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando que acredita que no final 

do ano a senhora prefeita irá fazer uma avaliação do trabalho de cada secretário. Finalizou seu 

discurso desejando boa noite a todos e pedindo que Deus possa abençoar a cada um de nós. 

Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, o qual iniciou seu discurso 

desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar mais uma vez participando de uma sessão ordinária nesta Casa. 

Continuando seu discurso, o orador falou que vem fazendo o seu papel enquanto vereador, que 

é indicar, e cabe ao Executivo dentro de suas possibilidades executar. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, o vereador falou sobre os momentos difíceis que os municípios brasileiros 

estão enfrentando devido a pandemia. Na sequência, o orador parabenizou a senhora Adelina 

pelo seu trabalho à frente da pasta da educação e a todos os profissionais que hoje desenvolvem 

trabalhos referentes a educação. O vereador também destacou a importância da educação para 

a vida do ser humano. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre as 

dificuldades que o Secretário de Infraestrutura vem enfrentando devido à falta de maquinários. 

Além disso, o orador falou sobre a questão dos entulhos jogadas nas ruas do município e, pediu 

aos moradores de Oeiras que procurem saber quando os entulhos iram ser retirados de cada 

localidade para que as nossas ruas não fiquem praticamente fechadas por entulhos. Além do 

mais, segundo o orador, é responsabilidade de cada cidadão pagar pela retirada de seu entulho. 

Neste momento, o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no discurso para falar que em 
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outros lugares os moradores pagam uma taxa ao poder público para que seja realizada a coleta 

de entulhos. Desse modo, na opinião do vereador a gestão também deveria adotar essa prática 

no município, pois essa responsabilidade precisa ser dividida. Na sequência, o vereador Edson 

Farias também pediu a parte no discurso para falar que todos querem uma cidade limpa, porém, 

nem todos contribuem para isso. Disse ainda, que é responsabilidade do município a questão 

dos entulhos, mas é necessário criar um calendário para recolher esse material e, quem colocar 

o entulho fora do calendário deve ser multado. Logo após, o orador retomou ao seu discurso 

falando que o Secretário de Infraestrutura está disposição da população, porém, é importante 

que antes de despejar seu entulho, cada cidadão possa ir a Secretária para que o senhor Neilson 

possa fazer um planejamento de retirada desse material. Dando continuidade ao seu discurso, o 

vereador falou sobre a necessidade de se construir um trapiche para guardar as lanchas do 

município. Na sequência, o orador parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro pela agenda que teve 

junto ao Governo do Estado. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus e, externando seus 

sentimentos a família de seu amigo Robson que perdeu sua esposa. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Edson Farias, o qual iniciou seu discurso saudando a todos os presentes, 

aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus por estar participando de mais uma sessão ordinária. 

Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre a Operação Documento da 

Caravana de Cidadania e Direitos Humanos que aconteceu no município de Oeiras do Pará nos 

dias 15 e 16 de junho de 2021. Essa ação disponibilizou serviços como: a emissão de carteiras 

de identidade, primeira e segunda via de certidões de nascimento, atendimento sobre o direito 

do consumidor, orientação jurídica e orientações relacionadas a COVID 19. Além disso, o 

orador comentou que uma senhora foi ao Fórum procurar a sala da defensoria pública do 

município de Oeiras, porém, a vários anos o executivo retirou a defensoria pública dos 

municípios pequenos. Neste momento, o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no 

discurso para falar da importância das colocações do orador, disse ainda, que advoga desde 

2017, pelo fato do município não ter defensoria pública, os advogados residentes em Oeiras são 

nomeados pelo juiz (doutor Gabriel) para assumir processos como defensor dativo. Logo após, 

o orador retomou ao seu discurso falando que entre outras coisas o município de Oeiras também 

é carente de uma defensoria pública. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador 

falou sobre o curso ministrado no município pela marinha brasileira. Disse ainda, que no final 

do curso teve a oportunidade de se pronunciar e pediu aos formandos que ajudem a orientar a 
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população de Oeiras. Em seguida, o vereador falou sobre uma reunião que aconteceu ontem 

nesta Casa com os representantes de algumas categorias dos servidores públicos, tratando de 

um Projeto de Lei que tramita na COLEJURF. Além disso, falou que a comissão já deu seu 

parecer, agora falta a Mesa Diretora colocar a matéria em pauta para votação. Dando 

continuidade ao seu discurso, o vereador parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro pelo seu 

interesse de ir em busca de melhorias para o nosso município. Na sequência, orador fez um 

comentário sobre um trecho do discurso do vereador Barriga, no qual ele dizia que a prefeita 

nomeia um secretário, e muitas vezes ele não corresponde a expectativa do executivo. Com 

isso, na opinião do vereador a senhora prefeita, que não deve contratar quem ela não pode 

demitir. Pois, no decorrer de seus mandatos, o vereador já viu prefeitos caírem de pé por não 

terem coragem de demitir o Secretário que lhe levou a derrota. Dando continuidade ao seu 

discurso, o vereador falou sobre o roubo da rabada da lancha da administração no último 

domingo, disse ainda, que necessário que as pessoas tenham a responsabilidade de cuidar do 

patrimônio público. Falou ainda, que é inadmissível que ao longo dos anos órgãos públicos 

sejam roubados no município e nada acontece. Também falou que se fosse administrador iria 

conversar com os vigias para falar que o acontecer com o órgão onde este servidor está 

trabalhando é de responsabilidade do servidor. Dando continuidade ao seu pronunciamento 

pediu aos Secretário de Infraestrutura que faça uma campanha de educação, para o povo de 

Oeiras em relação a coleta de lixo. Logo após, palavra foi facultada a vereadora Franciele 

Andrade, a qual iniciou seu pronunciamento desejando boa noite a todos os presentes, aos 

ouvintes das rádios, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa 

tratando de assuntos de grande importância para a população de Oeiras do Pará. Dando 

continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre a Caravana de Cidadania e Direitos 

Humanos realizada nos dias 15 e 16 de junho 2021 em Oeiras do Pará, uma pareceria entre o 

Estado e o Município. Essa ação disponibilizou serviços como: a emissão de carteiras de 

identidade, primeira e segunda via de certidões de nascimento, atendimento sobre o direito do 

consumidor, orientação jurídica, emissão de cartão SUS, e orientações relacionadas a COVID 

19. Na sequência, a oradora falou sobre a pandemia da COVID 19, que infelizmente algumas 

pessoas agem como se nada estivesse acontecendo. Além disso, pediu à população que tome 

consciência, pois, a pandemia ainda não acabou, muitas pessoas já morreram, enquanto a 

esperança que é a vacina não chega para todos, é fundamental continuarmos nos cuidando. 
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Dando continuidade ao seu pronunciamento, a vereadora falou sobre o esforço e a dedicação 

que prefeita municipal Gilma Ribeiro vem tendo em busca de melhorias para a população de 

Oeiras do Pará. Falou ainda, sobre duas emendas parlamentares, uma destinada a construção de 

um Complexo de Peixe no município de Oeiras. E a outra, destinada a aquisição de um aparelho 

de Raio X digital e de uma ambulância 4x4. Em seguida, a vereadora destacou a necessidade 

de fazer a limpeza das ruas do município. Porém, ressaltou a importância de os cidadãos 

tomarem consciência do seu dever. Além disso, a vereadora falou que deseja o bem da nossa 

cidade e que dê tudo certo, pois, com isso, quem ganha é o povo. Dando continuidade ao seu 

discurso, a vereadora esclareceu que na gestão anterior o documento que não estava sendo 

emitido pelo executivo era carteira de trabalho, o serviço emissão de RG estava funcionando. 

Continuando seu pronunciamento, a oradora falou sobre a reunião que aconteceu ontem nesta 

Casa com os representantes dos Conselhos, para discutir a respeito de um Projeto que tramita 

na COLEJURF, disse ainda, que a comissão já deu seu parecer sobre este Projeto, que 

certamente irá entrar em pauta na próxima sessão para votação. Finalizou seu discurso 

agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa e desejou boa noite a 

todos. Logo após a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, a qual iniciou seu discurso 

desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios. Continuando, seu 

pronunciamento falou que toda a quarta-feira os vereadores vêm para esta Casa falar sobre as 

reivindicações dos cidadãos, deste modo, é de suma importância que a população crie o hábito 

de ouvir as sessões para saber o que está acontecendo no município. Dando continuidade ao seu 

discurso, a vereadora falou sobre o público alvo da vacinação contra o COVID 19 esta semana 

no município, entre eles: Assistência Social, Feirantes, Rodoviários, Portuários, Transporte 

Coletivo, Garris, Funcionários Funerários, Trabalhadores da Limpeza das Ruas, 

Supermercados, Farmácias, Fórum, Moto-Taxistas e Açougues. Continuando seu 

pronunciamento, a vereadora falou sobre a troca na equipe da CPL no município e sobre os 

questionamentos da população acerca da merenda escolar. Na sequência, a oradora falou de um 

fato ocorrido nesta quarta-feira, onde o Departamento de Merenda Escolar estava fechado em 

pleno horário de expediente. Neste momento o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no 

discurso para falar sobre o comportamento da pessoa que hoje está à frente do Departamento 

de Merenda. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando que o que se espera de um 

uma pessoa que está à frente de uma pasta é profissionalismo. Dando continuidade ao seu 
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discurso, a oradora agradeceu a senhora Deilane pelas informações sobre o processo licitatório 

da merenda escolar. Além disso, a vereadora fez questionamentos acerca das metodologias que 

serão utilizadas para a distribuição da merenda escolar no município. Em seguida, a oradora 

comentou o discurso de dois vereadores que a antecederam a respeito do zelo com o patrimônio 

público. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou da necessidade de construção 

de uma nova sala para colocar o aparelho de Raio X. Na sequência, a oradora falou que todos 

os vereadores foram eleitos com o intuito de contribuir para a melhoria do nosso município. 

Continuando seu discurso, a oradora pediu a nova equipe da CPL que dê celeridade ao processo 

licitatório dos medicamentos da farmácia básica. Além disso, a vereadora falou que tem visto 

a boa vontade de alguns Secretários, porém, nem todos têm autonomia para desempenhar suas 

funções. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos e agradecendo a Deus por estar 

representando o povo de Oeiras do Pará. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Marcos 

Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes 

das rádios. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador falou a respeito da escolha 

dos temas dos discursos dos vereadores. Na sequência, o orador falou sobre a falta de estrutura 

urbana no bairro do Marapira. Além disso, o vereador também destacou a carência de 

iluminação pública em algumas ruas do município. Falou ainda, que hoje a administração 

pública se encontra em uma situação complicada em relação as licitações, fato que levou a 

gestão a fazer troca da equipe da CPL. Deste modo, o orador espera que com a chegada da nova 

equipe se dê andamento nos processos licitatórios. Dando continuidade ao seu discurso, o 

orador falou que esta semana recebeu várias reclamações a respeito da ponte da Rua Mário 

Covas, disse ainda, que não teve a oportunidade de ir até o local. Neste momento, a vereadora 

Roberta Araújo pediu a parte no discurso para falar que também foi procurada por alguns 

moradores, que lhe relataram que eles não recebem as visitas dos ACS, além disso, a vereadora 

destacou que aquela comunidade é muito carente de políticas públicas, por isso, ela deixou o 

convite aos nobres pares para que eles possam visitar a rua para conversar com as famílias e 

conhecer quais as demandas das pessoas que residem naquele local. Logo após, o orador 

retomou ao seu discurso agradecendo ao senhor Neilson Secretário de Infraestrutura pelos 

serviços prestados ao município. O vereador também estendeu seus agradecimentos a senhora 

Adelina, Secretária de Educação, disse ainda, que na sua opinião esta Secretaria é o pilar deste 

município, por envolver muitos recursos públicos. Falou ainda, das dificuldades em se gerir a 
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pasta da educação diante das adversidades que nós estamos vivendo hoje devido a pandemia. 

Na sequência, o vereador falou sobre a finalização do processo licitatório da merenda escolar. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador agradeceu aos membros da Comissão, os 

vereadores Edson Farias, Franciele Andrade, ao doutor Sergio Monteiro (assessor jurídico), a 

Aldeciane Sarges (secretária da comissão) pela parceria no trabalho. Também falou sobre a 

reunião que aconteceu nesta Casa com alguns representantes dos servidores públicos para falar 

sobre o Projeto de Lei que tramita na COLEJURF. Dando continuidade ao seu discurso, o 

vereador falou sobre uma ação da Gestão em parceria com o Governo do Estado para emissão 

de documentos, atendimento do PROCON, orientação jurídica, orientação sobre saúde. Além 

disso, o vereador falou sobre a agenda da senhora prefeita junto ao Estado e sobre as emendas 

parlamentares concedidas ao município pelos deputados Orlando Lobato e Hélio Leite. Em 

seguida, o orador falou sobre a vacinação contra a COVID 19 no município de Oeiras do Pará. 

Também falou que já foi questionado por algumas pessoas sobre o fato de os municípios do 

Marajó estarem mais adiantados na vacinação. Entretanto, o vereador destacou que a vacinação 

nos municípios depende de cada regional, falou ainda da necessidade de mudança de Regional. 

Neste momento, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso, para falar que é favorável 

que se faça a mudança de Regional. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando que 

hoje o município de Oeiras trava uma luta para ser incluído no Abraça Marajó. Finalizou seu 

discurso desejando boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo 

Alves, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das 

rádios, agradeceu a Deus por estar participando de mais uma sessão ordinária. Dando 

continuidade ao seu discurso, o vereador parabenizou aos nobres colegas que vem lutando 

incansavelmente em busca de melhorias para o nosso município. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o orador falou que tem feito tudo que está ao seu alcance para o melhor de 

Oeiras do Pará, disse ainda, que sabe das mazelas do município. Na sequência, o orador 

agradeceu a Prefeita Gilma Ribeiro pelo trabalho que vem fazendo. Em seguida, o vereador 

falou sobre a Caravana de Cidadania e Direitos Humanos que aconteceu nos dias 15 e 16 de 

junho de 2021 em Oeiras. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre a agenda 

da senhora Gilma Ribeiro na capital do Estado em busca de benefícios para o nosso município, 

entre eles, duas emendas parlamentares, uma do deputado Orlando Lobato e outra do deputado 

Hélio Leite. Além disso, o vereador falou sobre extensão da vacinação contra a COVID 19 a 
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outros grupos prioritários, entre eles: Assistência Social, Feirantes, Rodoviários, Portuários, 

Transporte Coletivo, Garris, Funcionários Funerários, Trabalhadores da Limpeza das Ruas, 

Supermercados, Farmácias, Fórum, Moto-Taxistas e Açougues. Finalizou seu discurso 

agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, a 

qual iniciou seu discurso, desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios, 

agradeceu a Deus por estar nos guardado em meio a esta pandemia. Dando continuidade ao seu 

discurso, a vereadora agradeceu aos membros da Catedral da Família pelo convite e 

acolhimento. Na sequência, a oradora falou sobre um evento que acontecerá sexta-feira em 

Belém, o Centenário da Igreja Assembleia de Deus, disse ainda, que Oeiras será representada 

pelas mulheres da Igreja Assembleia de Deus de Oeiras do Pará. Dando continuidade ao seu 

discurso, a vereadora falou sobre a ação realizada em parceria entre o Governo do Estado e 

Município, a Caravana de Cidadania e Direitos Humanos. Continuando seu pronunciamento, a 

vereadora falou sobre a crise sanitária e econômica que nós estamos vivendo, devido a 

pandemia da COVID 19. Além disso, a vereadora destacou a necessidade de a população ter 

mais consciência no combate a COVID 19. Na sequência, a oradora parabenizou a prefeita 

Gilma Ribeiro pela sua preocupação e pela luta diária em busca de melhorias para o município. 

Falou ainda, que torce para que esse governo dê certo e procura ajudar em tudo que pode. Além 

disso, falou sobre as preocupações da gestora municipal com os setores públicos do município, 

entre eles a CPL. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora destacou a importância da 

conscientização da população em relação a limpeza das ruas no município. Em seguida, a 

vereadora falou sobre a preocupação da gestora e dos vereadores de ir um ano antes da eleição, 

em busca de candidatos responsáveis para o município. Finalizou seu discurso agradecendo e 

pedindo que Deus abençoe a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Roberta 

Araújo, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das 

rádios Araticú FM e Cidade, agradeceu a Deus pela oportunidade de poder participar de mais 

uma sessão discutindo políticas públicas. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora 

parabenizou a prefeita municipal pela sua agenda junto ao Estado em busca de melhorias para 

a população. Na sequência, a vereadora falou sobre o Workshop da SEEL, que aconteceu na 

última semana no município. Além disso, a oradora destacou que a Equipe da SEEL não visitou 

apenas a sede do município, essa visita também se estendeu a zona rural. Dando continuidade 

ao seu pronunciamento, a oradora falou que o município nos últimos meses recebeu vários 
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projetos do Governo do Estado, entre eles a Caravana da Cidadania e Direitos Humanos. Além 

disso, a vereadora falou que as carteiras de identidade emitidas na ação realizada nesta Casa já 

estão prontas, e vão ser entregues em breve. Também destacou o fato da Câmara voltar a emitir 

carteiras de trabalho. Na sequência, a vereadora falou que tem sentido o povo mais próximo 

desta Câmara. Em seguida, a vereadora parabenizou a equipe da Colônia Z50 que pelo sexto 

ano consecutivo trouxe o Curso Aquaviário da Marinha para o município. Dando continuidade 

ao seu pronunciamento a oradora parabenizou aos nobres colegas que fazem parte das 

comissões, em especial aos vereadores da Comissão da COLERJF, Marcos Paulo Leitão, Edson 

Farias e Franciele Andrade, pelo empenho nos projetos que tramitam nesta Comissão. Em 

seguida, a vereadora falou que todos nós temos direitos e deveres, e destacou a importância de 

a população ter consciência e fechar a torneira para evitar o desperdício de água no município. 

Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre a merenda escolar. Além disso, 

ela falou sobre a eleição do Conselho do FUNDEB que aconteceu hoje. Mudando de assunto, 

a vereadora falou sobre os avanços na vacinação no nosso município. Além disso, ela destacou 

a importância do uso de máscaras, de álcool em gel, distanciamento social, pois a pandemia 

ainda acabou. Na sequência, a vereadora falou sobre a importância da conscientização da 

população em relação ao lixo no município. Neste momento, o vereador Marcos Paulo Leitão, 

pediu a parte no discurso para falar que acha muito louvável a ação da Secretaria de Meio 

Ambiente em implantar lixeiras em alguns locais da cidade para coleta seletiva. Logo após, a 

oradora retomou ao seu discurso, falando sobre a necessidade da criação de um projeto de 

reciclagem do lixo no município. Dando continuidade ao seu discurso, agradeceu aos Secretario 

de Infraestrutura e a Secretária de Saúde por terem atendido ao seu pedido em relação ao posto 

do Rio Aracaeru. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos e pedindo que Deus possa 

abençoar a vida de cada um. A senhora presidente observando que não havia mais nada a ser 

tratado, encerrou o expediente desta sessão ordinária, da qual eu, _______________________, 

Renilk Julie Costa de Andrade, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada 

por mim e demais vereadores presentes. O CD desta sessão encontra-se guardado no arquivo 

desta Casa Legislativa, em que constam os discursos na integra de todos os vereadores que se 

pronunciaram durante a sessão. 
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