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Ata da vigésima quinta sessão ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 20 de outubro 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 Priscila Santa Maria, secretariada pelas edis: 

Franciele Andrade Amaro (primeira secretária) e Mara Nahum (segunda secretária). 

Composta a mesa, a senhora presidente solicitou que a primeira secretária, a vereadora, 

Franciele Andrade, 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 Marcos Paulo Leitão e Roberta Araújo, suas ausências foram justificadas, os 

edis Marcos Paulo Leitão e Roberta Araújo estão a serviço do município na capital do 

estado. Em seguida, a senhora presidente convidou aos demais edis para fazer uma oração. 

Efetuada a chamada 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 a discussão e 

votação, a ata da sessão ordinária realizada no dia 13 de outubro 2021, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura da pauta da presente sessão: 

LEITURA DOS EXPEDIENTES: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

LEGISLATIVO: Requerimento nº 005/2021/GVMN/CMOP, de autoria da edil Mara 

Nahum, a qual requer que o Executivo Municipal reestabeleça o serviço de iluminação 

pública na rua Santa Terezinha, em especial no trecho próximo à passagem Alegria, bairro 

Marituba, nesta cidade, em benefício de nossa população. Em seguida, passou-se para o 

PEQUENO EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para breves comunicações 

ou comentários, pelo prazo máximo de 5 minutos. Posteriormente, passou-se para o 

GRANDE EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para se pronunciarem sobre 

a matéria em pauta pelo prazo máximo de 20 minutos. Logo após, a palavra foi facultada 

ao vereador Branco Manga, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres 

edis, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das rádios, a sua família, ele também desejou 

sucesso aos vereadores Marcos Paulo Leitão e Roberta Araújo que estão na capital do 

estado juntamente com a prefeita municipal em busca de benefícios para o município. 



 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ 

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com 

Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA 
 
 

2 
 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou que tem visto o trabalho deste poder 

em busca de melhorias para o povo de Oeiras. Além disso, ele destacou a importância de 

aproveitar o período pré eleitoral para ir em busca de parcerias para Oeiras do Pará, a fim 

de melhorar a qualidade de vida no município. Posteriormente, ele falou sobre as obras na 

Escola João Paulo II, que tiveram início na gestão anterior e a atual prefeita está dando 

andamento, além disso, ele falou sobre as benfeitorias deixadas pelas gestões anteriores, 

sobre o empenho e dedicação da atual gestão em fazer melhorias em Oeiras. Após, ele falou 

sobre a necessidade de fazer uma limpeza nas redes de água do município. Em seguida, ele 

fez um Requerimento verbal pedindo a limpeza das tubulações de água. De acordo com o 

vereador se esta limpeza for realizada certamente haverá melhorias na água do município. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou que teve a oportunidade de conhecer 

e conversar com o dono da empresa Cabano Engenharia, o senhor Demétrio, sobre o asfalto 

que está sendo implantado no município. Disse ainda que espera que os dois quilômetros 

de asfalto que ainda vão ser implantados sejam melhores. Posteriormente, o vereador falou 

sobre um evento que aconteceu semana passada no município para a entrega das carteiras 

de habilitação marítima realizada pela Capitania dos Portos. Além disso, ele destacou a 

importância do curso que foi ministrado para os barqueiros que iram conduzir o transporte 

escolar. Disse ainda que espera que mais cursos possam vir para o município para que mais 

profissionais possam qualificar-se. Após, ele pediu a Deus que possa reestabelecer a saúde 

da senhora Naza. Finalizou seu discurso agradecendo a todos e dizendo que está à 

disposição para tudo que for melhor para Oeiras do Pará. Logo após, a palavra foi facultada 

ao vereador Drô Alfaia, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite a todos os 

presentes, aos ouvintes das rádios, parabenizou os professores pelo dia do professor 

comemorado no dia 15 de outubro.  Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou 

sobre o trabalho dos ACS no município e também se solidarizou com a classe devido ao 

atraso em seus salários. De acordo com o vereador a partir do momento que os ACS se 

uniram para reivindicar seus direitos passaram a ser perseguidos pela gestão. Disse ainda 

que não possui nenhum compromisso político com a senhora prefeita, ainda segundo o 

orador este governo é totalitário, tendo em vista, que depois que conseguiu seu objetivo 

passou a perseguir as pessoas. Além disso, ele falou que os Agentes Comunitários de Saúde 
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têm seu apoio e, que eles devem cobrar desta gestão seus direitos. Após, o vereador teceu 

alguns comentários em relação a senhora prefeita. Dando continuidade ao seu discurso, ele 

falou que até o momento ainda não viu nenhum trabalho da gestão em relação a agricultura 

no município, disse ainda que os maquinários continuam do mesmo jeito, que a caçamba 

que era para estar ajudando os agricultores está retirando lixo das ruas. Além disso, ele 

falou sobre o caminhão papa lixo que foi para manutenção e até hoje ainda não voltou, de 

acordo com o vereador o problema está na incapacidade da gestão. Em seguida, o orador 

falou sobre uma denúncia que fez para SEDAB de Abaetetuba em relação ao trator que foi 

disponibilizado para a Associação da PA379, além disso, ele falou que o trator deveria ser 

utilizado para ajudar os agricultores e não em benefício do presidente da Associação. Na 

sequência, ele parabenizou as pessoas que tentaram escavar um tanque na comunidade do 

Muquem, utilizando pás e carinhos de mão. Segundo o vereador o munícipio está 

regredindo, pois, a gestão não consegue colocar uma máquina para ajudar os agricultores. 

Disse ainda que não adianta o município contratar dois engenheiros de pesca se a gestão 

não dá condições de trabalho para essas pessoas. Dando continuidade ao seu discurso, o 

vereador falou sobre a situação dos postos de saúde do município, além disso, ele fez 

críticas à atual gestão. Disse ainda que não se abala com comentários e perseguições, 

também falou que não gosta de falar da vida pessoal de ninguém, que seus comentários são 

da parte política de gestão. Posteriormente, ele elencou alguns problemas do município, 

dentre eles: a iluminação pública, coleta de lixo, pontes danificadas. Dando continuidade 

ao seu discurso o vereador falou sobre o salário de alguns servidores do município que se 

encontra defasado. Além disso, ele pediu apoio aos nobres edis para que a questão salarial 

desses servidores possa ser revista. Após, o orador falou sobre um pedido de CPI que foi 

assinado no início do ano, para investigar um número elevado de funcionários contratados, 

de acordo com o vereador sem necessidade. Além deste assunto, ele também falou sobre a 

volta as aulas no município, da contratação de motoristas. Neste momento, a vereadora 

Mara Nahum pediu a parte no discurso para falar sobre a contratação de motoristas em um 

momento em que não havia aulas presenciais. Logo após, o orador retomou ao seu discurso 

falando que é triste a situação que o município vive hoje. Além disso, ele falou sobre o 

dinheiro da merenda escolar, disse ainda que o dinheiro público deve ser aplicado. Após, 
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ele pediu que a prefeita respeite os servidores, em seguida, ele fez a leitura de uma frase 

que de acordo com o vereador serva para a senhora prefeita. Finalizou seu discurso 

desejando boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, 

o qual iniciou seu discurso saudando aos nobres pares, a todos os professores deste 

município pelo dia do professor comemorado no dia 15 de outubro, aos funcionários desta 

Casa, ao público presente, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus pela oportunidade de 

poder participar de mais uma sessão ordinária. Dando continuidade ao seu discurso o 

vereador agradeceu pelo convite que recebeu para participar do 3° Desperta Marapira, 

“Deixe o Som do Evangelho Ecoar em Ti”, da Igreja Assembleia de Deus (Congregação 

Rosa de Sharon). Posteriormente, ele falou sobre a comemoração do aniversário do prefeito 

de Curralino, o senhor Cleber Edson, que aconteceu na Vila do Recreio do Piriá, além 

disso, o vereador destacou duas coisas que lhe chamaram a atenção naquele evento, o 1° 

foi no início da cerimônia todos cantando o hino de Curralinho, disse ainda que espera um 

dia poder cultuar uma bandeira legal, o hino e o brasão de seu município, a 2° situação foi 

a UBS Fluvial de Curralinho atendendo a população ribeirinha. Após, o vereador fez a 

leitura de uma nota que saiu na imprensa sobre a UBS Fluvial de Cametá. Posteriormente, 

ele fez alguns questionamentos em relação a UBS Fluvial de Oeiras, além disso, ele pediu 

a Mesa Constituída que faça um oficio em nome de seu gabinete e envie a gestão municipal, 

a prefeitura ou a Secretária de Saúde indagando qual o motivo pelo qual a UBS de Oeiras 

não funciona. Ele também destacou que no período eleitoral a UBS saia para o interior para 

fazer campanha para o ex-prefeito. Além disso, o orador teceu mais alguns comentários em 

relação a este assunto. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade e 

pedindo que ele abençoe a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Franciele 

Andrade, a qual iniciou seu pronunciamento desejando boa noite aos nobres pares, ao 

público presente, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus pela oportunidade de poder 

participar de uma sessão. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre a 

ação de saúde oftalmológica que foi realizada do dia 11 a 15 de outubro de 2021 na Escola 

Raimundo Arcanjo da Costa, além disso, ela falou sobre a segunda etapa desta ação que irá 

acontecer nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de outubro deste ano na mesma escola, uma parceria 

entre o deputado Wanderlan Quaresma, ex-prefeito Dinaldo Aires, os vereadores Osvaldo 
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Alves e Franciele Andrade, com o apoio da prefeitura municipal. Após, a oradora falou de 

sua felicidade a cada conquista, além disso, ela falou que o trabalho dos vereadores é 

pautado em muitos desafios, dentre eles: a busca por parcerias a fim de trazer melhorias 

para a população. Na sequência, a vereadora falou sobre a Campanha Nacional de 

Multivacinação para crianças e adolescentes que aconteceu no último sábado em Oeiras do 

Pará, ela ainda destacou a importância da vacinação para combater doenças. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, a oradora falou a respeito dos cursos que foram 

ofertados em Oeiras, uma parceria da Capitania dos Portos com a prefeitura municipal. Na 

sequência, ela também falou sobre os cursos que foram oferecidos pelo SENAR em 

parceria com a gestão municipal. Em seguida, a vereadora falou sobre uma reunião que 

tratou da volta as aulas presenciais na rede municipal de ensino. De acordo com a vereadora 

as aulas iniciaram a partir do dia 01 de fevereiro de 2022, além deste assunto, ela também 

falou de sua preocupação em relação as condições que as escolas estão oferecendo para o 

retorno das aulas, falou da necessidade de adequação e reforma de algumas escolas para 

que os alunos e professores possam voltar de maneira segura, falou que o plano pedagógico 

das escolas deve estar pronto quando as aulas iniciarem, falou sobre a importância da 

distribuição de quites contendo álcool em gel, máscaras, garrafas para os alunos, falou 

sobre necessidade de gestora municipal ter um plano que possa atender principalmente os 

alunos de baixa renda. Dando continuidade ao seu discurso, a oradora prestou alguns 

esclarecimentos em relação a UBS Fluvial, disse ainda que ela não foi utilizada apenas em 

período eleitoral, ela ainda falou sobre as comunidades que foram atendidas pelos serviços 

ofertados na UBS Fluvial. Neste momento, a vereadora Priscila Santa Maria pediu a parte 

no discurso para falar que não importa o período em que o trabalho foi realizado na UBS 

e, sim o povo que foi assistido naquele momento. Segundo a vereadora o problema é atual, 

pois, a UBS está parada e precisa voltar a funcionar. Além disso, ela falou que iria pedir 

uma vistoria na UBS para ver como estão os equipamentos, tendo em vista, que o município 

teve o privilégio de receber a UBS toda equipada. A vereadora ainda parabenizou a oradora 

pelo seu discurso e pelo seu trabalho. Em seguida, a vereadora Mara Nahum também pediu 

a parte no discurso para falar que a UBS foi conquistada no mandato do senhor Dinaldo 

Aires, entretanto, o atual gestor é a senhora Gilma Ribeiro. Além disso, ela falou que o 
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vereador Edson Farias deveria enviar um oficio pedindo explicações sobre a UBS, tendo 

em vista, que a sociedade vem sofrendo, pois, já são dez meses de mandato.  De acordo 

com a vereadora Mara Nahum a culpa não é da gestão anterior e sim da atual gestão. Logo 

após, a oradora retomou ao seu discurso falando que as ações referentes a gestão municipal 

devem ser colocadas em pauta e, que alguns temas falados nesta Casa muitas vezes são 

pedidos pela população. Disse ainda que espera que cada requerimento, cada 

questionamento neste poder possa ser atendido, pois, são clamores da população, que 

depositou seu voto nos vereadores e esperam ser representados efetivamente. Finalizou seu 

discurso agradecendo a Deus. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, 

o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite aos nobres edis, ao público presente, aos 

ouvintes das rádios. Posteriormente, o vereador falou sobre o dia 15 de outubro, data em 

que é comemorado o dia do professor, após, ele fez a leitura de uma mensagem dedicada 

aos professores. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador falou que na região 

da estrada deveria estar sendo utilizado maquinários para escavar os poços, mas que apesar 

desta situação, ele tem visto a dedicação da equipe da Secretária de Agricultura em 

desbravar este município na área da piscicultura. Além disso, o vereador falou que teve a 

oportunidade de acompanhar o trabalho do engenheiro de pesca Junior na região das ilhas. 

Na sequência, ele falou que nenhum país, cidade, consegue melhorar sua situação sócio 

econômica se não incentivar a agricultura. Disse ainda que se o município for 

autossuficiente em peixe, farinha, hortaliças e outros produtos não precisamos buscar de 

outros lugares e teremos preços acessíveis a população.  De acordo com orador no início 

dos anos 2000 o município produzia em grande quantidade arroz, feijão, farinha, dentre 

outras coisas, também existiam várias associações que beneficiavam estes produtos. 

Porém, com o passar dos anos as administrações foram abandonando a agricultura. Após, 

o vereador falou sobre o período em que fazia parte de uma associação, falou sobre a falta 

de incentivo por parte das gestões anteriores na agricultura. Disse ainda que espera que o 

município se torne autossustentável na agricultura. Na sequência, o orador falou sobre o 

convite que recebeu para participar do 3° Desperta Marapira, da Congregação Rosa de 

Sharon. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre uma viagem que fez 

a capital do estado em busca de melhorias para o município. Em seguida, o vereador falou 
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sobre a fiscalização de motos que estava sendo realizada pela polícia militar na rua Honório 

Bastos. Finalizou seu discurso desejando 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, justificou sua ausência na sessão anterior. Dando 

continuidade ao seu discurso, a oradora fez a defesa do Requerimento nº 

005/2021/GVMN/CMOP, de sua autoria, a qual requer que o Executivo Municipal 

reestabeleça o serviço de iluminação pública na rua Santa Terezinha, em especial no trecho 

próximo à passagem Alegria, bairro Marituba, nesta cidade, em benefício de nossa 

população. Na sequência, a vereadora falou sobre uma reunião que aconteceu no dia 16 de 

outubro de 2021, referente a volta as aulas na rede municipal de ensino, de acordo com a 

vereadora por meio de votação foi decidido pela maioria que as aulas retornaram apenas 

em 2022. Além disso, ela falou sobre alguns questionamentos levantados por ela nesta 

reunião, dentre eles o processo licitatório da merenda escolar, a entrega da segunda remessa 

dos quites de merenda escolar que deveriam ter sido entregues em agosto, da obrigação do 

executivo em relação a merenda, sobrea a verba do FUNDEB disponível em conta para 

reforma e ampliação das escolas do município. De acordo com a vereadora hoje a senhora 

prefeita é a responsável por administrar o dinheiro do município, que as críticas são 

construtivas e, que ela irá cobrar e fiscalizar as ações do poder executivo. Além disso, a 

vereadora falou que espera que a prefeita faça um bom trabalho e deseja que o novo 

Secretário de Educação fique ao menos um ano no cargo, haja vista, que em dez meses de 

governo o senhor Sidney já é o terceiro Secretário de Educação. Ela ainda destacou a 

importância desta Secretaria para educação no município. Após, ela falou que o governo 

deve ser impessoal, que a gestão tem por obrigação dar continuidade às obras que ficaram 

da gestão anterior, pois, são para o benefício da sociedade. Posteriormente, a oradora falou 

sobre os pedidos que ela fez a senhora prefeita em relação a volta as aulas e as escolas.  

Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre o atraso no pagamento do 

salário dos ACS. Além disso, ela pediu a todas as classes que não estão se sentindo 

representadas ou estão deficitárias, que procurem os vereadores. Na sequência, ela falou 

que fez um oficio pedindo a relação dos Agentes Comunitários de Saúde do munícipio, 

falou sobre o trabalho realizado por esses profissionais, da necessidade de valorizar o 
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trabalho dessas pessoas. Posteriormente, a vereadora falou que deseja que o dinheiro do 

município seja empregado da melhor forma possível, parabenizou a Secretária de Saúde 

Mônica Leal, que conseguiu organizar alguns pontos estratégicos para trabalhar o Outubro 

Rosa, após, ela fez a leitura das datas onde iram ocorrer as programações referentes ao 

Outubro Rosa. Em seguida, a vereadora falou que suas cobranças não são de cunho pessoal, 

mas, sim como vereadora e fiscalizadora do município, além disso, ela teceu alguns 

comentários em relação a atual gestão. 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 aos nobres edis, ao público presente, aos ouvintes das rádios, 

parabenizou aos vereadores Roberta Araújo e Marcos Paulo Leitão, que através de seus 

deputados estão em busca de melhorias para a população. Dando continuidade ao seu 

discurso, o orador parabenizou a todos os professores pelo dia 15 de outubro, data em que 

é comemorado o dia do professor, em seguida, ele fez a leitura de uma mensagem para os 

professores. Na sequência, o vereador falou a respeito da 2° etapa da ação oftalmológica 

de saúde, agradeceu a prefeitura municipal, ao ex-prefeito Dinaldo Aires, a vereadora 

Franciele Andrade e ao deputado Wanderlan Quaresma pelo apoio. Posteriormente, ele 

falou a respeito de uma post que viu nas redes sociais de uma visita dos vereadores Marcos 

Paulo Leitão, Roberta Araújo e a prefeita Gilma Ribeiro a COAB, disse ainda, que eles 

conseguiram alguns cheques moradia do Programa Sua Casa, além disso, ele lembrou que 

ele, a vereadora Franciele Andrade e o ex-prefeito Dinaldo Aires já tiveram a oportunidade 

de beneficiar 110 famílias através deste programa. Dando continuidade ao seu discurso o 

orador falou sobre os cursos ofertados pela Capitania dos Portos em parceria com o 

município, também falou sobre as ações de apoio a piscicultura no município por meio da 

Secretária de Agricultura e pesca. Posteriormente, ele falou sobre as visitas técnicas 

realizadas a algumas escolas da zona rural do município. Após, o vereador falou sobre uma 

conversa que teve com a senhora prefeita, onde ela lhe informou que irá fazer uma licitação 

de 10 a 15 quilômetros de ponte de concreto. Na sequência, ele desejou boa sorte ao novo 

Secretário de Educação. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus. Logo após, a palavra 

foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, a qual iniciou seu discurso desejando boa 

noite aos nobres edis, ao público presente, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das 
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rádios, agradeceu a Deus por poder participar de mais uma sessão, após, parabenizou a 

todos os professores pelo dia do professor comemorado no dia 15 de outubro, Em seguida, 

a oradora fez a leitura de uma frase referente aos professores. Posteriormente, o vereador 

Josiel Maciel pediu a parte no discurso para contribuir com o discurso da nobre colega. 

Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando mais um pouco sobre esta profissão. 

Na sequência, ela parabenizou a todos os ACS pelo seu trabalho, disse ainda que não 

importa os momentos difíceis que passamos, importante é o cuidado que esses profissionais 

têm tido com as pessoas que eles atendem. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a 

oradora falou sobre uma visita que fez a Vila do Itaucu, disse ainda que esteve realizando 

um grande culto de mulheres, com o tema: Outubro Rosa nesta comunidade, além disso, 

ela falou destacou que a ponte da Vila esta intrafegável, entretanto, por estar presidindo a 

sessão não pôde dar entrada em seu requerimento e sua indicação pedindo a reforma da 

ponte da Vila do Itaucu. Além deste assunto, ela pediu a Secretária de Saúde que dê atenção 

a esta localidade. Na sequência, ela falou sobre o ramal da Palmeira, que de acordo com a 

vereadora se encontra intrafegável, disse ainda que o município tem muitos problemas, que 

é necessário começar a eliminá-los aos poucos. Dando continuidade aos eu 

pronunciamento, ela falou que recebeu ontem uma cópia do documento referente a emenda 

parlamentar do deputado Eder Mauro, que está aguardando um retorno da prefeitura 

municipal, para saber como está o andamento do projeto. Posteriormente, ela falou sobre o 

DETRAN, que estará no município dia 01 ao dia 13 de novembro trazendo curso de moto- 

taxistas. Além disso, ela prestou mais alguns esclarecimentos sobre este curso. Na 

sequência, a oradora parabenizou aos vereadores Osvaldo Alves e Franciele Andrade pela 

ação de saúde oftalmológica que eles trouxeram para o município. Após, ela agradeceu o 

convite que recebeu da Congregação Rosa de Sharon, ela também convidou a todos os 

ouvintes das rádios para participarem deste evento. Além disso, ela falou que irá viajar para 

Belém em busca de benefícios para o município, sobre a casa de apoio que ela está 

construindo para beneficiar as pessoas de Oeiras do Pará. Posteriormente, ela falou que é 

grata a Deus pelo calor da comunidade e, também pelas cobranças, pois, ela se sente 

estimulada a fazer mais. Finalizou seu discurso pedindo que Deus abençoe a todos. Logo 

após, a vereadora Priscila Santa Maria reassumiu a presidência da Mesa e, em seguida, 
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passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Votação do Requerimento nº 

005/2021/GVMN/CMOP, de autoria da edil Mara Nahum. O qual foi aprovado 

por unanimidade. 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. 

Oeiras do Pará, 20 de outubro de 2021 
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