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Ata da décima terceira sessão ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 23 de junho do ano de dois mil e vinte um. 

Ás dezoito horas reuniu-se ordinalmente a Câmara Municipal de Oeiras do Pará, no salão 

plenário Rosa Feliz Pereira, que na ausência da presidente titular a sua Excelência Roberta 

Cristiany Alfaia Araújo e na ausência ainda da primeira e segunda secretárias da Mesa 

Diretora, o vereador Edson Farias assumiu a presidência da sessão por ter o maior número 

de mandatos na Casa. Logo após, o senhor presidente em observância ao disposto no 

artigo 149 do Regimento Interno desta Casa de Leis, suspendeu por quinze minutos os 

trabalhos da sessão. Decorrido o tempo regimental, constatou-se a ausência dos seguintes 

edis: Barriga, Branco Manga, Franciele Andrade, Josiel Maciel, Osvaldo Alves, Marcos 

Paulo Leitão, Priscila Santa Maria e Roberta Araújo. A ausência dos edis foi justificada: 

os vereadores Barriga, Branco Manga e Osvaldo Alves estavam em viagem ao Rio 

Caracuru no interior do município, os vereadores Marcos Paulo Leitão e Josiel Maciel 

estavam a serviço do Poder Legislativo na capital do Estado, as vereadoras Franciele 

Andrade, Priscila Santa Maria e Roberta Araújo não compareceram à sessão devido a 

problemas de saúde. De acordo com o artigo 144 do Regimento Interno desta Casa de 

Leis “A Câmara somente se reunirá quando tenha comparecido à sessão pelo menos 1/3 

(um terço) dos vereadores que a compõem”. Nesta sessão estavam presentes apenas os 

vereadores Mara Nahum, Drô Alfaia e Edson Farias. O senhor presidente observando que 

não havia quórum regimental declarou encerrados os trabalhos da presente sessão, às 

dezoito horas e quinze minutos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Oeiras Plenário 

Rosa Feliz Pereira, três de março de dois mil e vinte. 

Presidente: 

  

 


