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Ata da vigésima Nona sessão ordinária, do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 30 de novembro do ano de dois mil e vinte 

e dois. Às dezoito horas, reuniram-se os vereadores de Oeiras do Pará, no salão plenário 

Rosa Feliz Pereira, sob a presidência da vereadora Roberta Araújo, secretariada pelos 

edis: Franciele Andrade (primeira secretária) e Priscila Santa Maria (segunda secretária). 

Composta a mesa, a senhora presidente solicitou que o primeiro secretário, o vereador, 

Marcos Paulo Leitão, 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 

do edil Branco Manga, o qual encontra-se no interior, a serviço do municipio. 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, submeteu-se a discursão e votação da Ata do dia 

23 de novembro de 2022. A qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada 

a leitura da pauta da presente sessão: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

LEGISLATIVO: Requerimento nº 002/2022/GVDA/CMOP, de autoria do vereador 

Drô Alfaia, que requer que o Executivo providencie, através da Secretaria competente, o 

serviço de aterro e terraplanagem do Ramal do Igarapé Preto, Zona Rural deste município, 

em benefício de nossa população. Requerimento nº 004/2022-GVFA-CMOP, de 

autoria da vereadora Franciele Andrade, que requer que o Executivo providencie, através 

da Secretaria de Infraestrutura, o serviço de terraplanagem, na Trav. João XXIII, no trecho 

compreendido entre a rua Santa Terezinha e a ponte, bairro Marituba, nesta cidade, em 

benefício de nossa população. Indicação nº 004/2022-GVMN-CMOP, de autoria da 

vereadora Mara Nahum, a qual indica que o Executivo, seja provocado a construir, 

observando a previsão orçamentária, 03 (três) salas de aula, 01 (uma) sala para biblioteca, 

além de espaço para atividades recreativas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Nossa Senhora das Graças, localizada na Vila do Costeira, que margeia a BR-422, Zona 

Rural deste município, em benefício do alunado, corpo técnico-administrativo e docente. 

INDICAÇÃO Nº 004/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa 
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Maria, que indica que o Poder Executivo seja provocado a tomar as devidas providências 

com vistas a disponibilizar equipe técnica multidisciplinar para atuar na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Raimundo Arcanjo da Costa (EMEFRAC), em benefício do 

alunado, corpo administrativo e docente. INDICAÇÃO Nº 004/2022-GVDA-CMOP, de 

autoria do vereador Drô Alfaia, que indica que o Poder Executivo seja provocado a 

promover a reforma das quadras poliesportivas da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Raimundo Arcanjo da Costa, Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Mário Arcanjo da Costa, Escola Municipal de Ensino Fundamental Therezinha de Moraes 

Gueiros e Escola Municipal de Ensino Fundamental Jerônimo Milhomem Tavares, 

localizadas nesta cidade, em benefício do alunado, corpo técnico-administrativo e 

docente. Em seguida, passou-se para o PEQUENO EXPEDIENTE: Palavra facultada 

aos vereadores para breves comunicações ou comentários. (Prazo máximo de 5 minutos). 

Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, que iniciou o seu discurso 

desejando um boa noite a todos. Posteriormente o edil aproveitou o pequeno expediente 

para falar do Requerimento nº 002/2022/GVDA/CMOP, de sua autoria, que requer que o 

Executivo providencie, através da Secretaria competente, o serviço de aterro e 

terraplanagem do Ramal do Igarapé Preto, Zona Rural deste município, em benefício de 

nossa população. O edil disse que esteve nessa comunidade, e disse que é visível que o 

poder público não alcança essas pessoas. Falou também sobre a INDICAÇÃO Nº 

004/2022-GVDA-CMOP, de sua autoria, que indica que o Poder Executivo seja 

provocado a promover a reforma das quadras poliesportivas da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Raimundo Arcanjo da Costa, Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Mário Arcanjo da Costa, Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Therezinha de Moraes Gueiros e Escola Municipal de Ensino Fundamental Jerônimo 

Milhomem Tavares, localizadas nesta cidade, em benefício do alunado, corpo técnico-

administrativo e docente. Em seguida para o GRANDE EXPEDIENTE: Palavra 

facultada aos Vereadores para se pronunciarem sobre assuntos de interesse público. 

(Prazo máximo de 20 minutos). Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Barriga, 

que iniciou o seu discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis, 

os servidores desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Agradeceu a Deus pela 
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oportunidade de estar nesta casa. Após, parabenizou os colegas por seus requerimentos e 

indicações. Disse que isso mostra que os edis estão na luta pela melhoria da população. 

Em seguida, disse que na quarta passada pediu o aterramento da Tv. Açailândia, pediu 

que a Secretária da Seinfra possa ir ali fazer uma visita técnica, que segundo ele, precisa-

se fazer uma limpeza nas valas, e isso ocasiona problemas. O edil ressaltou que se faça 

as manutenções das ruas, antes do período das chuvas. O edil agradeceu o olhar da gestão 

para algumas ruas, que tanto precisavam dessas melhorias. Disse também que não é fácil 

lidar com situação, e precisa ser feito um plano. Após, disse que mandou para a Secretária 

da Seinfra, fotos e vídeos de um morador que caiu em uma travessa de madeira que fica 

na Ponte da Veiga Cabral, e disse que espera que a mesma faça uma reforma naquela 

travessa. Dando continuidade, agradeceu o Secretário de Agricultura. Disse que foi 

procurado por moradores da Br-422, em questão da agricultura. E teceu algumas críticas, 

dizendo que o trabalho não aconteceu. Aqueles moradores conversaram com ele, em 

questão da máquina para fazer o trabalho na terra deles. O edil falou com o secretário 

Lucas, e o mesmo foi muito solicito. O edil deu prosseguimento, disse que algumas 

pessoas tentam lhe prejudicar, e teceu críticas sobre o ocorrido na Br-422. Após, o edil 

falou de um movimento que teve na Comunidade do Bacuri, onde é uma Vila Quilombola. 

Agradeceu o convite para o evento. Finalizou agradecendo e desejando um boa noite a 

todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, que deu início ao seu 

discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis, aos servidores 

desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Em seguida, o edil agradeceu o apoio de sua 

família. Dando continuidade na sua explanação, falou do Requerimento nº 

002/2022/GVDA/CMOP, de sua autoria, que requer que o Executivo providencie, através 

da Secretaria competente, o serviço de aterro e terraplanagem do Ramal do Igarapé Preto, 

Zona Rural deste município, em benefício de nossa população. O edil disse que esteve 

nessa comunidade, e disse que é visível que o poder público não alcança essas pessoas. 

Então é de extrema necessidade que se faça presente ali. E pediu o voto dos nobres 

colegas. Falou também sobre a INDICAÇÃO Nº 004/2022-GVDA-CMOP, de sua 

autoria, que indica que o Poder Executivo seja provocado a promover a reforma das 

quadras poliesportivas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Arcanjo 
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da Costa, Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Arcanjo da Costa, Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Therezinha de Moraes Gueiros e Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Jerônimo Milhomem Tavares, localizadas nesta cidade, em 

benefício do alunado, corpo técnico-administrativo e docente. O pediu que seja 

providenciado a iluminação e as reformas nessas quadras, e espera ser atendido. Porque 

a SEMED aderiu a uma ata de material de construção da Prefeitura Municipal, e no dia 

14 de novembro de 2022, emitiram uma nota de mais de R$ 20.000,00, e no mesmo dia 

esses produtos foram liquidados, e entregues a Secretaria de Educação.  E o que o edil 

achou estranho, foram 20 abafadores de ruídos comprados por essa Secretaria, corrente 

de motosserra, e 80 galões de verniz. O edil disse que irá oficiar a secretária, de onde será 

usado todo esse Verniz. Posteriormente, o edil disse que gostaria de cobrar e saber a 

satisfação em relação aos prestadores de serviço do transporte escolar, que segundo 

informações, estão quatro meses sem receber. O edil disse que este é o pior governo que 

ele já viu. Continuou falando da PA-379, que compreende até o KM-5 está dentro da 

Gleba municipal, e deveria ser de obrigação e manutenção da Prefeitura. E seguiu tecendo 

críticas à gestão, que diz que não tem recurso para realizar tal serviço no local que 

corresponde a gleba municipal. Em seguida, o edil parabenizou o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pela Associação dos Agricultores da PA-379. Parabenizou a Vera. Franciele 

Andrade por ter destinado o trator para essa Associação, através do seu Deputado Priante. 

Após o edil disse que a Prefeita falou do mesmo, na Estrada Baixa, dizendo que tem 

Vereador que só fala, e não faz nada. Disse ainda, que quem não faz nada é ela, e teceu 

críticas. O edil disse ainda, que é bonito bater foto da praia, mas a gestora não pagou 

quem jogou areia ali. Em seguida o edil falou novamente sobre a licitação de aluguel de 

máquinas, disse que amanhã estará na prefeitura, entregando em mãos os documentos 

para a procuradora do municipio, e juntos possam averiguar as certidões dessa empresa. 

Empresa essa que segundo o Edil só existe no papel. Falou sobre a Br-422, disse que a 

Prefeita vai lá, e nada faz. Disse que é triste saber o que essa população vai passar no 

inverno. Dando continuidade, o edil disse as pessoas que tem orgulho de representa-las. 

Parabenizou as pessoas que trabalharam na revisão do Plano diretor. Finalizou desejando 

um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a Vereadora Franciele Andrade, 
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que iniciou seu discurso saudando a todos os nobres edis, ao público presente, os 

servidores desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar nesta casa. Posteriormente a edil falou sobre o Requerimento nº 

002/2022/GVDA/CMOP, de autoria do vereador Drô Alfaia, que requer que o Executivo 

providencie, através da Secretaria competente, o serviço de aterro e terraplanagem do 

Ramal do Igarapé Preto, Zona Rural deste município, em benefício de nossa população. 

A edil seguiu dizendo, que esses ramais realmente precisam de uma atenção especial. 

Falou que ainda estamos no período do verão, e logo chegará o período das chuvas, e para 

essas pessoas que ali residem a dificuldade é muito grande durante esse período. 

Parabenizou o edil Drô Alfaia por seu requerimento. Após falou a edil fez a leitura do 

Requerimento nº 004/2022-GVFA-CMOP, de sua autoria, que requer que o Executivo 

providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, o serviço de terraplanagem, na Trav. 

João XXIII, no trecho compreendido entre a rua Santa Terezinha e a ponte, bairro 

Marituba, nesta cidade, em benefício de nossa população. A edil esteve fazendo algumas 

visitas e observou que essa Rua necessita dessa terraplanagem. Observou também que 

tem algumas localidades já está sendo feito esse trabalho. E espera que logo chegue esse 

serviço na Rua João XXIII. Após, a edil falou sobre a Indicação nº 004/2022-GVMN-

CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum, a qual indica que o Executivo, seja 

provocado a construir, observando a previsão orçamentária, 03 (três) salas de aula, 01 

(uma) sala para biblioteca, além de espaço para atividades recreativas, na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, localizada na Vila do 

Costeira, que margeia a BR-422, Zona Rural deste município, em benefício do alunado, 

corpo técnico-administrativo e docente. A Vera parabenizou a colega por sua indicação. 

Falou ainda que essa questão em relação a biblioteca é muito importante para estingar a 

questão da Leitura dos alunos. Em seguida, a edil falou da INDICAÇÃO Nº 

004/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa Maria, que indica que 

o Poder Executivo seja provocado a tomar as devidas providências com vistas a 

disponibilizar equipe técnica multidisciplinar para atuar na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Raimundo Arcanjo da Costa (EMEFRAC), em benefício do alunado, corpo 

administrativo e docente. Disse que é muito importante, por que se sabe da grande 
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necessidade, principalmente na EMEFRAC, que é uma das maiores escolas do município. 

Falou também sobre a INDICAÇÃO Nº 004/2022-GVDA-CMOP, de autoria do vereador 

Drô Alfaia, que indica que o Poder Executivo seja provocado a promover a reforma das 

quadras poliesportivas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Arcanjo 

da Costa, Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Arcanjo da Costa, Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Therezinha de Moraes Gueiros e Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Jerônimo Milhomem Tavares, localizadas nesta cidade, em 

benefício do alunado, corpo técnico-administrativo e docente. A edil falou que essas 

quadras necessitam dessas reformas, levando em consideração o alunado. Posteriormente, 

informou que esteve juntamente com alguns colegas, a gestora e alguns técnicos, fazendo 

uma vistoria na PA-379. Segundo a edil foi observado que não foi feito o serviço da forma 

que deveria. A edil parabenizou a todos que foram ali. Dando continuação na sua 

explanação, no dia anterior estiveram em vistoria em questão da empresa que fez o 

asfalto. A edil disse que foi feito um documento, e será encaminhado aos órgãos 

competentes para que esses problemas sejam resolvidos. Após, a edil disse que esteve em 

visita na SEMED, em busca de informações. Finalizou agradecendo e desejando um boa 

noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, que deu 

início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis e a 

todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua explanação, justificou sua 

ausência semana passada. Seguiu falando sobre sua Indicação nº 004/2022-GVMN-

CMOP, de sua autoria, a qual indica que o Executivo, seja provocado a construir, 

observando a previsão orçamentária, 03 (três) salas de aula, 01 (uma) sala para biblioteca, 

além de espaço para atividades recreativas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Nossa Senhora das Graças, localizada na Vila do Costeira, que margeia a BR-422, Zona 

Rural deste município, em benefício do alunado, corpo técnico-administrativo e docente. 

Segundo a edil a mesma já vem sofrendo com essas dificuldades a vários anos, a secretaria 

de educação já foi comunicada, mas nada foi feito. Foi feita uma reunião, mês passado 

onde a comunidade se propôs a ouvir a atual gestão e ficou na espera como o combinado 

no prazo de 15 dias, mas até agora não teve nenhuma resposta. Seguiu seu discurso 

tecendo várias críticas a gestora do município e questionando sobre seu governo e a falta 
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de administração e responsabilidade com o município. Dando continuidade falou sobre a 

infraestrutura, como pode ver estão fazendo algumas ruas da cidade, mas infelizmente 

um trabalho mal feito pois o aterro precisa seguir com as normas de cada rua, é notório 

ver que precisa não só de aterro mais de esgoto e terraplanagem e entre outros. As pontes 

do município precisam de um cuidado maior, pois se sabe que tem uma maioria abitando 

nessas palafitas da cidade, já se passaram 2 anos de mandato e espera que a prefeita Gilma 

Ribeiro possa pensar mais no município, e fazer melhorias por ele. Falou também sobre 

a feira municipal, ontem quem trafegou pela feira, presenciou assim como eu os próprios 

moradores e trabalhadores do local fazendo a limpeza das ruas para que fosse escoada a 

água, pois a mesma não tem expansão de esgoto, e de acordo com o direito que se sabe 

que a população tem, os mesmos merecem esse olhar da atual gestora para melhorar não 

só para os moradores, mas também para os turistas que visitam a cidade. Finalizou 

agradecendo e desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Marcos Paulo Leitão, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a 

todos, cumprimentou os nobres edis, aos servidores desta casa e a todos os ouvintes das 

rádios. Dando continuidade na sua explanação, falou sobre um vídeo que vem viralizando 

nas redes sociais, de alguns alunos da rede pública que estavam participando de um 

momento na hora do intervalo, onde os mesmos dançaram e cantaram algumas músicas 

virais da internet, e receberam algumas críticas da população, mas que depois foi 

esclarecido tanto pela escola, quanto por essa casa de leis. O edil disse que esse e outros 

assuntos relacionados a escola Raimundo Arcanjo Da Costa, e todos sabem o quanto essa 

escola mudou no decorrer dos anos, então ouve uma reclamação de alguns pais, onde 

falaram que a escola não estava promovendo o ensino adequado aos alunos, e o que se 

percebe, que foi colocado de forma inadequada em relação a essa questão, então o 

episódio que aconteceu serviu para que também possam estar mais atentos as demandas 

da escola. Deixou seu apoio ao diretor e a sua equipe, e agradeceu por prestar 

esclarecimento sobre o fato ocorrido. Falou também sobre a possível reforma de 3 escolas 

no município, e parabenizou a secretária de educação e a atual gestora Gilma Ribeiro, e 

atentou sobre a situação da escola Mario Arcanjo, que precisa de cuidados, não só na 

questão dos alunos, mas também em relação aos funcionários, para poder ter uma 
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condição melhor de trabalho. Pediu a gestora que pudesse resolver essa questão junto a 

secretaria de educação do município. Dando continuidade falou sobre o evento que foi 

realizado pela igreja Quadrangular, uma audiência pública na qual foi mostrado a 

sociedade de Oeiras do Pará algumas mudanças que surgiram por meio de um 

levantamento que começou em 2019, justamente para poder fazer a revisão do plano 

diretor participativo, o mesmo se tornou obrigatoriedade a parti de 2001 quando foi criada 

a Lei nº10.257 que é a lei do estatuto da cidade, esta lei ela obrigava os municípios do 

Brasil a elaborarem seus planos diretores municipais, e dentro do texto dela falaram 

também sobre a necessidade  de revisão do plano, a parti de um determinado período de 

sua validade, caso ao contrário o município perderia recursos e ficaria bloqueado pra 

receber esses recursos principalmente na área de infraestrutura. Agradeceu as secretarias 

que se empenharam para esse plano e deixou seus parabéns a todos os envolvidos nessa 

ação para a melhoria do município. Finalizou desejando um boa noite a todos. Logo após, 

a palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, que deu início ao seu discurso 

desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis, aos servidores desta casa 

e a todos os ouvintes das rádios. Posteriormente, leu um versículo da bíblia. Dando 

continuidade falou sobre o a polemica envolvendo a EMEF Raimundo Arcanjo Da Costa, 

em relação a um vídeo dos alunos dançando e cantando músicas virais da internet com 

linguagem impropria, que anda circulando nas redes sociais e lamentou o fato acontecido. 

Seguiu falando sobre sua INDICAÇÃO Nº 004/2022/GVPSM/CMOP, de sua autoria, que 

indica que o Poder Executivo seja provocado a tomar as devidas providências com vistas 

a disponibilizar equipe técnica multidisciplinar para atuar na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Raimundo Arcanjo da Costa (EMEFRAC), em benefício do alunado, corpo 

administrativo e docente. Pediu um corpo técnico de psicólogos e assistentes sociais, 

único e exclusivo para a escola em questão, pediu para a secretária de educação Andreia 

Veiga, que visite a escola e que veja que esse é um assunto de suma importância. Dando 

continuidade fez um convite ao Padre da cidade e os Pastores para que visitem a escola 

nos horários do intervalo e falem da palavra de Deus para as crianças e adolescentes. 

Falou também sobre as praças da cidade e as situações que se encontram em termo de 

segurança pública, e pediu ao governo municipal que veja sobre essa situação e outros. 
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Finalizou agradecendo e desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada a vereadora Roberta Araújo, que deu início ao seu discurso desejando um boa 

noite a todos, cumprimentou os nobres edis e a todos os ouvintes das rádios. Dando 

continuidade na sua explanação, falou sobre sua visita junto a edil Franciele Andrade, a 

PA-379 o qual denunciado pela nossa atual gestora Gilma Ribeiro sobre um serviço mal 

feito pela equipe contratada, falou também sobre a viagem a capital do estado Belém do 

Pará, para um evento do TCM junto ao edil Edson Farias, no qual a câmara municipal foi 

convidada a participar ao lado do governador do estado Helder Barbalho e o ministro Luiz 

Fux do STF. Falou também sobre a final do campeonato rural e deixou seus parabéns e 

agradecimentos a todos os envolvidos. Falou também sobre a abertura dos jogos internos 

da escola EMEF Raimundo Ribeiro Da Costa. Seguiu falando sobre a audiência pública 

que aconteceu na igreja Quadrangular na última terça-feira, e agradeceu as secretarias e 

suas equipes que ajudaram para que isso acontecesse se forma organizada. Logo a após a 

palavra foi facultada ao edil Marcos Paulo Leitão, que falou sobre a próxima audiência 

pública que acontecera ainda esse ano sobre a apresentação do plano municipal de 

resíduos sólidos, que o município precisa apresentar. Logo após a palavra foi faculta ao 

edil Edson Farias, que lamentou sobre os incêndios que vem acontecendo com frequência 

no lixão da cidade o mesmo recebeu fotos de como está o local atualmente. Logo após 

seguiu seu discurso a edil Roberta Araújo, que falou sobre sua fiscalização junto a atual 

gestora em relação ao asfalto da cidade sobre algumas regularidades, e parabenizou a 

prefeita por denunciar e ir atras para que possam consertar os erros nessa questão. Falou 

também sobre a ponte da 15 de novembro está praticamente intrafegável, precisa urgente 

ser refeita, mais de imediato pelo menos uma reforma. Após, a edil leu a nota de 

esclarecimento da EMEFRAC, sobre o ocorrido. Finalizou seu discurso agradecendo e 

desejando um boa noite a todos. Logo após, a vereadora Roberta Araújo reassumiu a 

presidência da Mesa e, em seguida, passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Votação do 

Requerimento nº 002/2022/GVDA/CMOP, de autoria do vereador Drô Alfaia. O qual 

foi aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento n° 004/2022-GVFA-CMOP, 

de autoria da vereadora Franciele Andrade. O qual foi aprovado por unanimidade.  

Votação da Indicação n° 004/2022-GVMN-CMOP, de autoria da vereadora Mara 
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Nahum. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação da Indicação 

nº004/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa Maria. O qual 

foi aprovado por unanimidade. Votação da Indicação nº 004/2022-GVDA-CMOP, de 

autoria do vereador Drô Alfaia. 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, _______________________, Erlane Xavier Farias, 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, 30 de novembro de 2022. 
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