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

de Oeiras do Pará, realizada no dia 15 de setembro 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: Mara Nahum (primeira secretária) e Barriga (segundo secretário). Composta 

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

Nahum, 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, Franciele Andrade, Osvaldo Alves e Priscila Santa Maria, suas 

ausências foram justificadas, a vereadora Franciele Andrade encontra-se na capital do 

Estado a serviço do município e os demais vereadores estão em consultas médicas. 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 01 de setembro 2021, a qual foi aprovada por 

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

DOS EXPEDIENTES: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: Ofício nº 

375/2021-GP-PMOP, o qual encaminha para exame e deliberação dessa Egrégia Casa, 

os projetos abaixo elencados. Projeto de Lei nº 010/2021, o qual “Institui o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Implanta a Política Municipal de 

Resíduos Sólidos, ambos de Oeiras do Pará e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 

011/2021, o qual “Institui a Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos 

Sólidos Urbanos do Município de Oeiras do Pará-PA – TRSU e dá outras providências.” 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 079/2021-GP-CMOP, 

o qual encaminha a Comissão de Leis, Justiça e Redação Final, para análise e posterior 

parecer desta comissão o Projeto de Lei nº 010/2021, o qual “Institui o Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Implanta a Política Municipal de Resíduos 
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Sólidos, ambos de Oeiras do Pará e dá outras providências”. Ofício nº 080/2021-GP-

CMOP, o qual encaminha a Comissão de Finanças, Patrimônio, Fiscalização Financeira 

e Orçamentária, para devidas análises e posterior parecer o Projeto de Lei nº 011/2021, 

o qual “Institui a Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Urbanos do Município de Oeiras do Pará-PA – TRSU e dá outras providências”. Ofício 

nº 005/2021-CFPFFO-CMOP, o qual encaminha com parecer conclusivo nº 002 o 

“Projeto de Lei nº 008/21, de agosto de 2021, o qual autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir, por decreto, crédito adicional especial no valor de R$ 240.732,52, para 

ações emergenciais de apoio ao setor cultural – Lei Aldir Blanc”. Requerimento nº 

002/2021/GVB/CMOP, de autoria do edil Barriga, o qual requer que o Executivo 

Municipal providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza e manutenção 

da estrada vicinal do Melancial à BR – 422, na Zona Rural deste município, em benefício 

dos moradores daquela comunidade e transeuntes. Requerimento nº 

003/2021/GVEF/CMOP, de autoria do edil Edson Farias, o qual requer que o Executivo 

Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, impeça que sejam despejados 

esgotos nas praias em frente da cidade e os canalize para serem despejados com em outro 

local, onde não ocorra contato direto com a população. Indicação nº 

006/2021/GVMPL/CMOP, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão, o qual indica 

a ampliação da ponte da rua Raimundo Vieira localizada no final da rua João XXIII. 

ENTREGA DO PROJETO DE LEI Nº 009/2021 (PPA). Com base no parágrafo único 

do art. 152, do Regimento Interno, a senhora presidente solicitou a 1ª secretária da mesa, 

que proceda a entrega a cada vereador, de cópia do projeto de lei nº 009/2021, o qual 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022-2025 e dá outras 

providências. Para que no prazo de até 10 dias possam apresentar suas emendas, se for o 

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

vereadores para breves comunicações ou comentários, pelo prazo máximo de 5 minutos. 

Em seguida, 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 Barriga, o qual iniciou ao seu 
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discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios e, agradecendo 

a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa de Leis tratando de assuntos 

de interesse público. Em seguida, o orador fez a leitura e a defesa do Requerimento 

n°002/2021/GVB/CMOP, de sua autoria. Além disso, ele também teceu comentários a 

respeito da limpeza e da obra na escola da Vila Melancial, disse ainda, que já encaminhou 

um oficio para a Secretária de Educação pedindo informações sobre as obras na escola e, 

ele foi informado que ela vai ser retomada, pois, os recursos já estavam sendo 

encaminhados para a empresa responsável. Ele também falou que espera contar com o 

voto favorável dos nobres colegas para a aprovação de seu requerimento e que a prefeita 

possa tomar providências em relação a esta situação. Além disso, ele destacou que a Vila 

Melancial fica próxima a BR422, porém, os buracos na estrada e o mato alto dificultam 

a viagem até a vila. Diante destes problemas, o vereador falou que espera que o Secretário 

de Infraestrutura possa resolver esta situação o mais rápido possível. Dando continuidade 

ao seu discurso, o vereador falou a respeito dos decretos baixados por alguns municípios 

proibindo a comercialização de peixes de algumas espécies e do medo da população em 

consumir o pescado. Ele falou ainda sobre a queda nas vendas do pescado em Oeiras. 

Diante desta situação, ele pediu ao executivo que veja uma maneira legal de ajudar os 

vendedores de peixe do município, até as coisas melhorarem. Neste momento, o vereador 

Edson Farias pediu a parte no discurso para dar sua opinião sobre este assunto. Logo após, 

o orador retomou ao seu discurso tecendo mais alguns comentários sobre este tema. Em 

seguida, o orador falou sobre uma visita que ele e o vereador Marcos Paulo Leitão fizeram 

a Rua Raimundo Vieira, esquina com a Rua João XXIII, no igarapé do Laranjal. Ele 

também falou sobre a necessidade de construir um porto para embarque e desembarque 

neste igarapé. Além disso, ele pediu que o poder executivo olhe com carinho para aquela 

comunidade. Neste momento, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso para 

tirar algumas dúvidas sobre a construção deste porto. Logo após, o orador retomou ao seu 

discurso dando mais detalhes sobre este assunto. Em seguida, o vereador Marcos Paulo 

Leitão também pediu a parte no discurso para falar que durante a visita eles foram muito 

cobrados em relação a conclusão da Ponte da Rua João XXIII. Além disso, ele pediu ao 
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executivo que possa dar agilidade no processo licitatório para que essa obra possa ser 

retomada. Após, o orador retomou ao seu pronunciamento tecendo mais comentários 

sobre este assunto. Posteriormente, ele falou sobre uma ação que ele irá fazer na Vila do 

Uxí-Estrada, com o apoio da deputada Renilse Nicodemos e do poder executivo 

municipal. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. 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. Agradeceu a Deus 

pela oportunidade de poder participar de mais uma sessão ordinária. Dando continuidade 

ao seu pronunciamento, ele falou sobre a necessidade de promover ações que 

desenvolvam o município. Disse ainda que é favorável aos requerimentos e indicações 

dos nobres colegas. Na sequência, ele parabenizou a Igreja Assembleia de Deus pelo 

vigésimo Festival Evangélico realizado no município. Após, ele falou sobre as demandas 

do município, da contribuição que cada gestor deixa após um mandato. Falou ainda que 

o município está crescendo, com isso, as demandas vão aumentando. Destacou ainda a 

necessidade de os poderes executivo e legislativo fazerem a sua parte enquanto 

representantes do povo oeirense. Além disso, ele ressaltou a importância de aproveitar a 

eleição para deputados para buscar parcerias para o município. Posteriormente, ele falou 

sobre uma ação que deseja realizar na Arena de Eventos no dia 20 de novembro.  Dando 

continuidade ao seu discurso ele falou sobre as dificuldades em atender todas as pessoas 

que ligam para os vereadores e secretários do município. Além disso, ele destacou o 

trabalho que enfermeira Mônica Leal vem fazendo na pasta da saúde.  Neste momento, o 

vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para dizer que na sua opinião as críticas 

que a Secretária Mônica Leal vem recebendo são injustas, pois, de acordo com o vereador 

ela é uma das melhores Secretárias que Oeiras já teve, por isso, merece o respeito de 

todos. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando que cada Secretário faz o que 

é possível para atender a todos que os procuram. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o vereador falou sobre uma visita que ele fez no dia 07 de setembro a 

BR422, nas comunidades do Marambira, Pau de Rosa, Costeira e no Igarapé Preto. Após, 

ele falou sobre uma reunião que ele participou em São Sebastião da Boa Vista para tratar 
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da implantação de um Hospital Regional no Marajó. Finalizou seu discurso desejando 

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

iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os nobres pares, aos funcionários desta 

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

de estar participando de mais uma sessão ordinária neste poder. Dando continuidade ao 

seu discurso, ele falou sobre o recebimento de uma cópia do PPA (Plano Plurianual), 

também destacou a importância deste plano, pois se trata do planejamento do governo a 

médio prazo. Disse ainda que gostaria que a senhora presidente convidasse o assessor 

contábil do executivo para dar alguns esclarecimentos em relação a este Projeto. Na 

sequência, ele parabenizou aos edis Barriga e Marcos Paulo Leitão pelos seus 

requerimentos. Falou ainda que o legislativo vem cumprindo seu papel, propondo, 

requerendo do executivo e, espera que a prefeita tenha recursos para atender esses 

pedidos. Posteriormente, ele parabenizou a senhora prefeita pela reunião que eles tiveram 

no SINTEPP com a direção da ADEPARÁ em Oeiras, falou ainda sobre importância 

desta reunião. Após, ele também parabenizou aos membros da Igreja Assembleia de Deus 

pela realização do 20° Festival Evangélico. Além disso, ele falou sobre o convite que 

recebeu para participar do evento Oeiras Exalta ao Senhor no dia 17 de setembro, que 

será promovido pela administração. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou 

sobre a vinda de uma linha Catamarã, da empresa Bom Jesus para o município. 

Entretanto, não foi possível continuar com esta linha, pois, de acordo com o orador o 

município ainda não possui mercado para o transporte executivo. Em seguida, o vereador 

fez a leitura e defesa do Requerimento n°003/2021/GVEF/CMOP, de sua autoria, o 

qual requer que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, impeça 

que sejam despejados esgotos nas praias em frente da cidade e os canalize para serem 

despejados em outro local, onde não ocorra contato direto com a população. Neste 

momento, a vereadora Roberta Araújo pediu a parte no discurso para parabenizar o edil 

Edson Farias pelo seu requerimento e para falar que já existe um projeto para a área citada 

pelo orador. Logo após, o orador retomou ao seu discurso tecendo mais alguns 

comentários sobre a orla da cidade. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus. Logo 
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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. Falou 

ainda, que é imenso prazer fazer parte desse parlamento. Dando continuidade ao seu 

discurso, o orador falou sobre o 20° Festival Evangélico promovido pela Igreja 

Assembleia de Deus. Além disso, ele falou a respeito do convite que recebeu para 

participar do Evento Oeiras Exalta ao Senhor/ Setembro Amarelo. Além deste assunto, o 

orador citou alguns males que tem afetado a população relacionados a saúde. Após, ele 

falou sobre o roubo da moto da vereadora Roberta Araújo. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ele falou sobre o recebimento do PPA 2022 a 2025 (Plano Plurianual), 

falou ainda, que é de suma importância os vereadores sentarem com a acessória contábil 

do município para tirarem suas dúvidas em relação a este plano. Na sequência, ele falou 

que Oeiras vem crescendo, com isso, de acordo com o orador algumas mazelas vão se 

criando como: tráfico de drogas, consumo de drogas, bebidas alcoólicas, roubos, furtos. 

Além disso, ele destacou a vinda das pessoas do interior para cidade. Após, ele falou a 

respeito da Arena de Eventos. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador falou 

sobre as cobranças que tem recebido em relação ao retorno das aulas. Em seguida, ele 

parabenizou a Secretária de Saúde pelo brilhante trabalho frente a pasta da saúde. Ele 

ainda teceu comentários a respeito das críticas que vem sendo direcionadas a Secretária 

Mônica Leal. Posteriormente, ele falou sobre as comemorações do Dia 07 Setembro no 

município. Além disso, o vereador falou sobre as manifestações pré e pró governo federal, 

também destacou o direito a democracia. Em seguida, ele falou sobre a produção de açaí 

no município, da necessidade de criar um selo, uma identidade para o nosso açaí. Ele 

também ressaltou que o executivo deveria cobrar imposto para esse açaí sair do 

município, pois, de acordo com o orador só quem ganha são os atravessadores, o 

município não arrecada nada com essa produção.  Dando continuidade ao seu discurso, 

ele falou sobre os projetos oriundos do executivo. Também pediu que a Secretaria de 

Meio Ambiente trabalhe em parceria com a Infraestrutura afim de organizarem a coleta 

de caroços de açaí na cidade. Na sequência, o orador falou mais uma vez da necessidade 

de sentar com as pessoas que elaboram o PPA para verificar algumas situações. 
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Posteriormente, o vereador deixou seus sentimentos a família Miranda, pelo falecimento 

da senhora Nery. Finalizou seu discurso agradecendo a todos.  Logo após, a palavra foi 

facultada a vereadora Mara Nahum, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite a 

todos, falou ainda que é muito bom está de volta aos trabalhos nesta Casa de Leis, 

agradeceu a Deus pela oportunidade concedida e agradeceu a população por se fazerem 

presentes em seu mandato. Dando continuidade ao seu discurso, a oradora falou sobre o 

20° Festival Evangélico da Igreja Assembleia de Deus. Além disso, ela também falou 

sobre a visita do deputado Miro Sanova ao município. Disse ainda, que pediu ao deputado 

que possa levar as demandas do município ao governo do estado. Na sequência, ela falou 

que no dia 31/08/2021 pediu esclarecimentos ao Secretário Benedito Coelho acerca do 

lixão a céu aberto. Ela também falou que solicitou a limpeza da Rua Honório Bastos, mas, 

infelizmente não foi atendida. Além disso, ela falou de sua felicidade por esta Casa ter 

recebido o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Posteriormente, ela 

disse que gostaria de poder ter autonomia de para executar, porém, isso não cabe aos 

vereadores, eles podem apenas requer e indicar, cabe ao poder executivo executar. Após, 

a oradora teceu alguns comentários a respeito da manutenção das ruas e pontes do 

município no decorrer desses quase nove meses de mandato. Falou ainda que cabe a 

gestora municipal dar esclarecimentos a sociedade sobre porque as ruas não estão sendo 

limpas, não estão sendo aterradas e as pontes não estão passando por manutenção. A 

oradora disse ainda que os vereadores estão sendo cobrados diariamente por estes 

serviços. Além disso, ela falou sobre o aumento no número de furtos no município, da 

dificuldade que os policiais têm em adentrar algumas ruas devido a precariedade das 

mesmas. Posteriormente, a oradora fez um convite a gestora municipal Gilma Ribeiro, ao 

Secretário de Infraestrutura e aos nobres edis para irem visitar alguns locais da cidade 

afim de conhecerem as demandas do município. Além disso, de acordo com a oradora os 

vereadores têm sido atuantes, porém, no decorrer desses oito meses e meio de mandato 

pouco trabalho vem sendo realizado pela gestão. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento a oradora teceu alguns comentários acerca dos pregões eletrônicos que 

estão em andamento no município e também sobre algumas empresas que participam 
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desses pregões. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela falou a respeito da 

ambulancha do município. Na sequência, a oradora falou que vem fazendo seu trabalho, 

após, finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso saudando a todos os nobres 

pares, aos servidores desta Casa, ao público presente, aos ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o orador falou sobre alguns expedientes em pauta 

que foram encaminhados pelo poder executivo, no qual ele destacou o Projeto de Lei 

n°010/2021, o qual “Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

Implanta a Política de Resíduos sólidos, ambos de Oeiras do Pará e dá outras 

providências. Além disso, ele teceu alguns comentários acerca da situação do lixo no 

município. Da necessidade de a população também dar a sua parcela de contribuição para 

solucionar este assunto. Falou ainda, o quanto seria importante se o município 

conseguisse implantar um aterro sanitário, entretanto, de acordo com o vereador os custos 

desse projeto são muito elevados se levarmos em consideração que Oeiras não arrecada. 

Dando continuidade ao seu discurso, ele falou sobre uma visita que ele e o vereador 

Barriga fizeram a Rua Raimundo Vieira. Além disso, ele destacou a importância de os 

vereadores irem em lócus para ver o que a população está passando, também falou sobre 

o direito a trafegabilidade, da necessidade de o poder executivo olhar com carinho para 

as pessoas que morram nas zonas periféricas do município. Após, ele falou sobre um 

pedido que ele fez ao Secretário de Infraestrutura pedindo a manutenção de algumas ruas 

do bairro do Marapira. Na sequência, o vereador fez a leitura e defesa da Indicação 

n°006/2021/GVML/CMOP, de sua autoria, o qual indica a ampliação da ponte da rua 

Raimundo Vieira localizada no final da rua João XXIII. Em seguida, o vereador Barriga 

pediu a parte no discurso para falar sobre a visita que fez com o vereador Marcos Paulo, 

sobre alguns pedidos que recebeu da população e também destacou a importância de 

solucionar essas demandas. Logo após, o orador continuou seu discurso falando sobre 

trafegabilidade e, pediu mais uma vez que o Secretário de Infraestrutura possa tomar 

providencias em relação a Rua Artémio Araújo. Posteriormente, o orador pediu ao 

vereador Edson Farias presidente da COLEJURF que ele possa ser relator do Projeto de 
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Lei n°010/2021. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador teceu alguns 

comentários acerca do Projeto Plurianual enviado pelo executivo a esta Casa de Leis. 

Finalizou seu discurso agradecendo a Deus. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora 

Roberta Araújo, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres edis, aos 

ouvintes das rádios, parabenizou o vereador Edson Farias pela passagem de seu 

aniversário. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre o 20° Festival 

Evangélico realizado pela Igreja Assembleia de Deus. Após, ela falou sobre as 

comemorações de 07 de setembro no município. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento a oradora falou sobre uma reunião que aconteceu na ADEPARÁ para 

falar sobre a produção de açaí do município. Na sequência, ela falou sobre uma viagem 

que ela fez na companhia dos edis Barriga, Branco Manga, Drô Alfaia e Marcos Paulo 

Leitão até São Sebastião da Boa Vista para tratar de assuntos referentes a construção de 

um Hospital Regional que possa atender os municípios de Limoeiro do Ajurú, Curralinho, 

São Sebastião da Boa Vista, Muaná e Oeiras do Pará. Posteriormente, ela parabenizou o 

vereador Edson Farias pelo Requerimento n°003/2021/GVEF/CMOP. Em seguida, a 

oradora falou sobre uma ação que aconteceu no Rio Aracaerú na Escola Santino dos 

Santos Araújo. Ela também agradeceu a toda a equipe que trabalhou neste evento. Disse 

ainda que espera que outras ações como essa possam ser realizadas no município. Dando 

continuidade ao seu discurso a vereadora falou sobre o recebimento do Plano Plurianual. 

Disse ainda que em nome da Mesa Diretora ela estará oficiando a gestão, para que seja 

enviado a esta Casa um assessor contábil para prestar esclarecimentos sobre este Plano. 

Além disso, ela pediu aos nobres edis para que eles possam se dedicar a estudar este 

documento. Em seguida, a vereadora falou sobre o evento Oeiras Exalta ao Senhor/ 

Setembro Amarelo. Finalizou seu discurso desejando 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 da Indicação nº 002/2021/GVB/CMOP, de 

autoria do edil Barriga. Votação do Requerimento nº 003/2021/GVEF/CMOP, de 

autoria do edil Edson Farias. Votação da Indicação nº 006/2021/GVMPL/CMOP, de 

autoria do vereador Marcos Paulo Leitão. Todas as indicações e requerimentos foram 
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aprovados por unanimidade. Neste momento a senhora presidente convidou o vereador 

Barriga, por ser relator do Projeto, para fazer a leitura e defesa do parecer. Em seguida, 

a senhora presidente abriu para discussão. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora 

Mara Nahum, a qual destacou a importância deste projeto de Lei para as pessoas que 

trabalham com cultura no município. Após, a palavra foi facultada ao vereador Barriga, 

o qual prestou mais alguns esclarecimentos acerca deste Projeto. Posteriormente, a 

palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, a qual reforçou a importância deste 

Projeto de Lei. Votação do Parecer nº 002/2021- CFPFFO, sobre o Projeto de Lei nº 

008/2021. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 008/21, 

de agosto de 2021, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir, por decreto, 

crédito adicional especial no valor de R$ 240.732,52, para ações emergenciais de 

apoio ao setor cultural – Lei Aldir Blanc”. 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, 15 de setembro de 2021 
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