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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 13 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 Roberta Cristiany Alfaia Araújo, 

secretariada pelos edis: Franciele Andrade Amaro (primeira secretária) e Barriga 

(segundo secretário). Composta a mesa, a senhora presidente solicitou que a primeira 

secretária, a vereadora, Franciele Andrade Amaro, 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 Josiel Maciel, Priscila Santa 

Maria e Mara Nahum, suas ausências foram justificadas, o edil Josiel Maciel está a 

serviço do município na capital do estado, a edil Mara Nahum encontra-se doente e a edil 

Priscila Santa Maria tem quinze minutos de tolerância. 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 06 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: Ofício nº 008/2021-CFPFFO-CMOP, o qual 

encaminha com parecer conclusivo nº 003 o “Projeto de Lei nº 007/2021, de 17 de 

agosto de 2021, o qual “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial no valor de R$ 2.600.000,00 no orçamento municipal vigente, define as fontes 

de recursos e dá outras providências”. Parecer nº 003/2021-CFPFFO-CMOP, sobre o 

Projeto de Lei nº 007/2021, de 17 de agosto de 2021, de autoria do Executivo Municipal. 

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

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

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

desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios, após, ele fez a leitura 

de algumas mensagens referentes ao dia das crianças, ele também destacou a importância 
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desta data, depois ele falou sobre o evento realizado pela gestão municipal em 

comemoração ao dia das crianças, além disso, ele falou de sua indignação e insatisfação 

com a gestão, que de acordo com o vereador não consegue administrar o município, disse 

ainda que se fosse para frustrar várias crianças era melhor não ter feito nada. Neste 

momento o vereador Edson Farias tomou a parte no discurso para pedir que a Mesa 

Diretora verificasse para que serve o pequeno expediente. 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 Barriga, o qual iniciou ao seu discurso agradecendo a Deus por 

poder estar mais uma vez nesta Casa de leis tratando de assuntos de interesse do 

município, discutindo e debatendo ideias, após, ele desejou boa noite aos nobres edis, ao 

público presente, aos ouvintes das rádios, desejou melhoras a vereadora Mara Nahum. 

Dando continuidade ao seu discurso, ele falou de sua satisfação em estar vereador ao lado 

dos nobres edis, posteriormente, ele falou da ação realizada pelo vereador Drô Alfaia, da 

ação dos vereadores Franciele Andrade e Osvaldo Alves que está acontecendo esta 

semana no município. Ele também destacou a importância destas ações para a população. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre visitas que fez a algumas 

comunidades do interior, dentre elas a Vila do Uxi-Estrada, falou sobre o convite que 

recebeu da Associação de Mulheres da Vila para fazer um mutirão de limpeza no local 

onde será construída uma praça. Ele ainda agradeceu ao Secretário de Infraestrutura pelo 

apoio para que esta ação pudesse ser realizada, o vereador também falou que levou mais 

três pessoas para ajudar a fazer a limpeza de toda a Vila, disse ainda que irá levar ao 

executivo mais algumas reivindicações daquela comunidade, entre elas a coleta do lixo. 

Na sequência, ele falou a respeito de um projeto de artesanato da Associação de Mulheres. 

Neste momento, o vereador Drô Alfaia pediu a parte no discurso para parabenizar o nobre 

colega pela atenção que ele dá aos moradores da BR422, ele também destacou a 

importância de conversar com a Mesa Diretora sobre as sessões itinerantes, de aproveitar 

esse momento para visitar as comunidades para ver a necessidade de cada uma. Logo 

após, o orador retomou ao seu discurso agradecendo a todos que estão ajudando nesta 

ação. Em seguida, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso para falar que 
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quando existe união as coisas acontecem, ele também comentou sobre as ações realizadas 

pelo orador na Vila do Uxí-Estrada. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando 

que tem se esforçado para atender a população, ele ainda destacou a ajuda das 

comunidades nessas ações. Além disso, ele falou que irá a Belém em busca de mais 

parcerias, falou sobre uma ação que esta Casa está organizando sobre o Outubro Rosa. 

Após, ele agradeceu a ex-Secretária de Educação Adelina pelo trabalho realizado a frente 

desta pasta. Além deste assunto, ele também falou sobre o novo Secretário de Educação, 

o senhor Sidiney, disse ainda que espera que dê tudo certo e que ele faça um bom trabalho 

à frente desta Secretaria. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos e pedindo 

que Deus possa abençoar a cada de nós. 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 que os vereadores têm feito tudo que é possível, disse ainda 

que é impossível haver uma gestão que possa suprir as expectativas de todos, ele ainda 

comentou sobre as dificuldades de se administrar um município como Oeiras do Pará, ele 

também destacou que apesar das dificuldades tem visto o empenho e a dedicação da 

gestão em resolver os problemas do município. Além disso, ele teceu alguns comentários 

a respeito do evento do dia das crianças realizado pela prefeitura municipal. Na sequência, 

ele ressaltou a importância de se trabalhar em parceria com a comunidade, disse ainda 

que está à disposição para contribuir com a gestão em busca de melhorias para a 

população. Após, ele falou a respeito do trânsito no município, além disso, ele pediu ao 

Secretário de Infraestrutura que possa verificar a possibilidade de colocar lombadas em 

algumas ruas da cidade e, também faça a limpeza da rua Tiradentes. Posteriormente, o 

vereador falou a respeito de um recurso que a Secretaria de Agricultura, irá receber 

através de uma emenda destinada do governo federal em parceria com a SUDAM. Em 

seguida, o orador agradeceu aos membros da comissão e ao assessor contábil, Nonato 

Camarão pela parceria. Além disso, ele falou sobre um evento que ele deseja fazer no 

município, após, o vereador justificou sua ausência na sessão anterior, ele também 

destacou a importância de aproveitar o ano pré eleitoral para ir em busca de melhorias 
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para a população. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou sobre uma indicação que 

ele fez na gestão anterior, o guarda civil municipal. Posteriormente, ele parabenizou os 

vereadores Franciele Andrade e Osvaldo Alves pela ação que está sendo realizada esta 

semana no município. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra 

foi facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite 

a todos, agradeceu a Deus por estar mais uma vez nesta Casa, saudou aos nobres edis, ao 

público presente.  Dando continuidade ao seu discurso, ele falou a respeito da ação de 

saúde que está acontecendo esta semana no município, uma pareceria do deputado 

Wanderlan Quaresma com o Hospital Rodriguês Landin, com o apoio dos vereadores 

Franciele Andrade, Osvaldo Alves e do ex-prefeito Dinaldo Aires. Na sequência, o 

vereador teceu alguns comentários a respeito das constantes mudanças de Secretários 

neste governo. Além disso, ele desejou boa sorte aos novos secretários; Mikeli Santana, 

Sidney e ao novo pregoeiro. Posteriormente, ele fez a leitura de uma mensagem que ele 

recebeu do Secretário de Cultura, em seguida, o orador teceu alguns comentários sobre 

esta mensagem. Disse ainda que não é de acordo com os ataques que o governo vem 

sofrendo através de pessoas anônimas e de fack News, ele também falou que 

parabenizaria a pessoa que está vendo algo errado e procurasse o ministério público para 

denunciar ou lhe procurasse como vereador para juntos procurarem uma solução judicial, 

ele ainda falou que a vida pessoal do senhor Jairison Ribeiro não lhe diz respeito, apenas 

como Secretário e de forma oficial. Na sequência, ele falou sobre um pedido enviado a 

Secretária Andréia pedindo esclarecimentos sobre o atraso no salário dos funcionários, 

além disso, ele falou que solicitou ao Secretário de Finanças que ele lhe enviasse as notas 

fiscais do que já foi pago, no que foi gasto, atestado e, até o momento ainda não obteve 

resposta. Disse ainda que vem desempenhando seu trabalho como vereador, ele também 

destacou que dentro desta Casa, só ele e a vereadora Mara Nahum traçaram uma linha de 

pensamento, de acordo com o orador os demais edis são donos de seu mandato, que não 

irá julgar as atitudes e decisões dos colegas. Dando continuidade ao seu pronunciamento, 

ele falou que foi procurado por integrantes de uma Associação que existe na PA379, para 

falar que o presidente desta Associação se apossou do trator. Ele disse ainda, que já entrou 

em contato com o representante da SEDAB de Abaetetuba e enviará amanhã uma 
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denúncia para o responsável, ele ainda falou que como técnico em agropecuária jamais 

poderia ficar calado diante desta situação. Posteriormente, ele falou que o Secretário de 

agricultura possui os maquinários para trabalhar, foi realizado um planejamento de 

trabalho, porém, até o momento nada foi feito, de acordo com o vereador vão esperar o 

inverno chegar para querer trabalhar. Após, ele deu sua opinião a respeito do Secretário 

de Agricultura, falou de sua insatisfação em ver a frente da Secretária de Agricultura uma 

pessoa que não possui experiência nesta área. Na sequência, ele falou citou uma fala do 

vereador Marcos Paulo Leitão em uma sessão anterior, onde ele falou que as aulas na rede 

municipal iriam começar no dia 18 de outubro, disse ainda que isso não irá acontecer 

porque viu uma publicação da gestão convidando a todos para uma reunião que 

acontecerá no dia 16 de outubro para tratar da volta as aulas. De acordo com o vereador 

as aulas não iram voltar este ano devido a COVID 19, sim pela incapacidade deste 

governo em reformar as escolas e deixa-las aptas para a volta às aulas. Disse ainda que a 

rede de ensino é conjunta, que as aulas não podem voltar apenas para os alunos da cidade, 

ele também falou de sua indignação com a gestão, ele ainda falou que na sua opinião, a 

prefeita brinca de ser governo, que acha que a gestão pública é uma escola. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre a gestão do ex-prefeito Dinaldo 

Aires, disse ainda nunca teve nada contra ele. Além disso, ele falou a respeito das críticas 

que o senhor Dinaldo recebe nesta Casa, destacou que a gestão anterior não pode ter sido 

boa para a pessoa que faz críticas, mas, foi boa para os familiares desta pessoa. 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 aos nobres pares, 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, ele parabenizou aos membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, 

Catedral da Família pela realização do 3° Festival do Açaí, após, ele falou dos eventos 

religiosos realizados no município nos últimos meses, ele também destacou a importância 

de eventos que falem de Deus, que pregam a salvação, que busca harmonia, entre outros. 

Em seguida, o vereador falou sobre o dia 12 de outubro, dia em que é comemorado o dia 

de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e o dia das crianças. Além disso, o 
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vereador falou sobre um evento realizado pela gestão municipal em comemoração ao dia 

das crianças, sobre as críticas destinadas a este evento. Posteriormente, ele falou sobre a 

entrega de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), as famílias em 

condição de vulnerabilidade social do município. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ele parabenizou aos vereadores Franciele Andrade e Osvaldo Alves pela 

a ação que está sendo realizada no município em parceria com o doutor Wanderlan 

Quaresma. Além disso, ele também parabenizou ao vereador Barriga pela ação realizada 

na Vila do Uxí - Estrada. Posteriormente, ele falou a respeito da vistoria realizada no 

Posto de Saúde e na Escola do Rio Arioca. O vereador também destacou a situação 

precária de algumas escolas do município. Na sequência, ele falou sobre alguns cursos 

que estão acontecendo em Oeiras do Pará, uma parceria da Gestão com o SENAR. Além 

deste assunto, o vereador também falou sobre o curso de capacitação de segurança de 

embarcação e de passageiros que está sendo ministrado no município, uma parceria da 

Gestão Municipal com a Marinha do Brasil. Além disso, ele parabenizou a gestão e 

destacou a importância desses cursos para a população. Em seguida, o vereador falou 

sobre a situação do trânsito em Oeiras, disse ainda que este poder já fez seu papel na 

gestão anterior e aprovou a legalização do trânsito no município, o que está faltando é a 

gestão colocar em prática. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre uma 

conversa que teve com a prefeita Gilma Ribeiro, em relação a água no município, sobre 

o débito que ficou da gestão anterior com a empresa que estava fazendo reparos nas redes 

de água, sobre a tentativa da gestão em negociar esta dívida. Disse ainda que torce para 

que esta situação seja resolvida para amenizar o sofrimento da população. Neste 

momento, o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no discurso para falar do 

crescimento da classe empresarial no município, da construção de hotéis, residências é 

necessário que a gestão faça uma fiscalização para saber de onde é retirada a água para 

abastecimento desses locais, tendo em vista, que muitos empresários não pagam imposto, 

que algumas pessoas só querem ganhar e não contribuir. Logo após, o orador retomou ao 

seu discurso falando que este levantamento já está sendo realizado pela SEINFRA, disse 

ainda que é favorável a cobrança da água, porém, que não seja um preço exorbitante, que 

seja algo que a população possa pagar. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus e aos 
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ouvintes. 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. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre o Projeto 

de Lei nº 007/2021, de 17 de agosto de 2021, o qual “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 2.600.000,00 no orçamento 

municipal vigente, define as fontes de recursos e dá outras providências”. De acordo com 

a vereadora, esse crédito adicional é advindo de convênios da gestão anterior, como não 

estava previsto no orçamento municipal é necessária autorização do poder legislativo para 

poder executar o projeto através de processo licitatório. Além disso, a oradora falou que 

para chegar ao valor do projeto, foram necessárias várias emendas parlamentares, após, 

ela prestou alguns esclarecimentos em relação aos convênios e seus respectivos valores. 

Além do mais, a oradora agradeceu ao deputado Priante pela ajuda que ele deu ao 

município de Oeiras do Pará. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela falou sobre 

a ação que está acontecendo no município, uma parceria da oradora, do vereador Osvaldo 

Alves, do ex-prefeito Dinaldo Aires com o deputado Wanderlan Quaresma. Neste 

momento, o vereador Osvaldo Alves pediu a parte no discurso para prestar mais alguns 

esclarecimentos sobre esta ação. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando 

mais um pouco sobre este assunto. Além disso, ela falou sobre a ação que foi realizada 

pelo vereador Drô Alfaia em parceria com o deputado Galileu, sobre a ação realizada pelo 

vereador Barriga em parceria com a deputada Renilse Nicodemos. Posteriormente, a 

vereadora falou que tem ido busca de parcerias para o município. Além deste assunto, ela 

falou de sua felicidade ver as casas que estão sendo construídas com os cheques do 

Programa sua Casa. Neste momento, a vereadora Roberta Araújo pediu a parte no 

discurso para parabenizar a nobre colega por sua ação e para falar que esteve fazendo uma 

visita ao Ramal do Caba e, viu que várias casas estão sendo construídas com o benefício 

do cheque- moradia. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando que tem 

orgulho de poder contribuir para a realização do sonho da casa própria. Em seguida, o 

vereador Drô Alfaia pediu a parte no discurso para parabenizar a oradora pelos cheques-

moradia, além disso, ele destacou a importância de a gestão ver uma maneira de ajudar 

as pessoas que moram em palafitas na beira dos rios, com isso, tirar essas pessoas da 
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situação de vulnerabilidade social. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando 

sobre o Projeto Minha Casa Vida, do governo federal e da possibilidade de os vereadores 

através de seus deputados conseguirem parcerias para que este projeto possa ser 

implantado em Oeiras. Posteriormente, ela falou sobre a reunião que irá acontecer na 

Escola Raimundo Arcanjo da Costa para falar sobre o retorno das aulas presenciais, além 

disso, ela citou algumas situações que devem ser analisadas antes de se tomar uma decisão 

sobre este assunto. Após, a vereadora falou sobre os cursos do SENAR que estão 

acontecendo no município, sobre o curso de segurança da Marinha. Dando continuidade 

ao seu discurso, a oradora citou um trecho do discurso do vereador Edson Farias em 

relação ao débito que ficou da gestão anterior com a empresa que estava fazendo reparos 

nas redes de água do município, de acordo com a oradora esta dívida não existe, disse 

ainda que irá investigar esta situação. Neste momento, o vereador Barriga pediu a parte 

no discurso para falar que também desconhece esta dívida, tendo em vista, que o serviço 

realizado no abastecimento da Rua do Tarquito foi pago e, o serviço no Poço de Jacó não 

foi realizado. Em seguida, a oradora finalizou seu discurso desejando boa noite a todos e 

agradecendo a Deus pela oportunidade. 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, ele falou a respeito da ação que está acontecendo no município, 

uma parceria do deputado Wanderlan Quaresma com os vereadores Franciele Andrade e 

Osvaldo Alves. Além disso, ele falou o quanto esta Câmara tem sido atuante trazendo 

parcerias importantes para o município, disse ainda que ele e a vereadora Roberta Araújo 

também estão em busca de uma ação para Oeiras através do deputado Orlando Lobato. 

Na sequência, o vereador falou sobre a iluminação pública do município, disse ainda que 

este tema é recorrente, por isso, ele falou que procurou a empresa que é responsável pela 

manutenção deste serviço para pedir alguns esclarecimentos. De acordo com o vereador, 

o responsável pela empresa informou que eles são responsáveis apenas pela implantação 

das lâmpadas, a responsabilidade pela compra do material é da gestão. Ele ainda destacou 

a importância deste serviço para a população. Além disso, ele falou que carência de 

iluminação pública contribui para o aumento nos índices de violência, ele também 
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destacou que o efetivo policial é pequeno no município. Posteriormente, ele falou sobre 

a situação da água no município, falou sobre qual é o papel do vereador. Em seguida, ele 

falou sobre a possibilidade de os vereadores se unirem para ir até Belém conversar com 

um candidato ao senado, a fim de conseguir uma emenda parlamentar para aumentar as 

redes de água do município. Além disso, ele falou da necessidade de a população 

contribuir de maneira responsável, que o executivo tenha transparência com os gastos 

públicos. Na sequência, o orador citou um trecho do discurso do vereador Drô Alfaia em 

relação a volta as aulas, além disso, ele prestou alguns esclarecimentos em relação a este 

assunto, convidou aos nobres pares para participar de uma reunião que acontecerá dia 16 

de outubro para tratar do retorno das aulas presenciais, ele destacou a importância de 

todos participarem para saber como está o andamento deste retorno, fazer cobranças em 

relação ao andamento das obras de algumas escolas que ficaram em construção da gestão 

anterior e saber o que foi feito até agora em relação a planejamento e projetos. Disse ainda 

que existe dinheiro em conta, porém, precisa ser empregado de forma legal. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ele falou que foi procurado por uma servidora da 

Secretária de Assistência Social para falar sobre a possibilidade de o município implantar 

o estatuto do idoso, de acordo com o orador Oeiras do Pará é carente de políticas públicas 

para as pessoas idosas. Além deste assunto, ele também falou sobre a importância de 

discutir mais campanhas relacionadas as crianças, principalmente em relação a 

sexualidade, que os poderes possam assumir a responsabilidade de proteger nossas 

crianças. Finalizou seu discurso agradecendo 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 a todas as crianças pelas 

comemorações do dia 12 de Outubro. Após, ele solidarizou-se com a família de uma 

criança que caiu de um açaizeiro e acabou falecendo. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ele parabenizou aos membros da Igreja do Evangelho Quadrangular da 

Catedral da Família, pela realização do Festival do Açaí. Posteriormente, o orador falou 

sobre ação que está acontecendo em Oeiras do Pará, ele também agradeceu a Deus, ao 

deputado Wanderlan Quaresma, a vereadora Franciele Andrade, ao senhor Dinaldo Aires, 

ao senhor Valdinei, a prefeitura municipal, ao senhor Flávio Alves e a todos os envolvidos 
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nesta ação. Além disso, ele falou sobre o trabalho do deputado Wanderlan Quaresma no 

município. Na sequência, ele falou sobre o Projeto de Lei nº 007/2021, de 17 de agosto 

de 2021, disse ainda que este projeto trata-se de receita que não estava prevista na LOA, 

deste modo, precisa de autorização desta Casa de Leis. Em seguida, o vereador falou a 

respeito dos cursos que estão sendo ministrados no município, uma parceria da prefeitura 

municipal com SENAR e o Grupo Marajó. Além disso, ele destacou a presença do estado 

no município e busca da gestão por melhorias para o povo de Oeiras. Após, ele falou 

sobre as entregas de cestas de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), para famílias em condições de vulnerabilidade social. Além disso, o vereador 

destacou que estes alimentos são produzidos por agricultores familiares na zona rural 

deste município, deste modo, contribuindo com a economia e o desenvolvimento de 

Oeiras do Pará. Na sequência, ele falou sobre o curso da Marinha do Brasil, que está 

realizando no município. Posteriormente, ele pediu a gestão municipal que olhe com 

carinho para os morados da Avenida XV de Novembro, bairro Marituba. Finalizou seu 

discurso agradecendo a Deus por este momento e desejando boa noite a todos. Em 

seguida, passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Neste momento a presidente Roberta 

Araújo convidou o vereador Branco Manga por ser o relator da matéria para LEITURA 

E DEFESA DO PARECER Nº 003/2021. Votação do Parecer nº 003/2021-CFPFFO-

CMOP, sobre o Projeto de Lei nº 007/2021, de 17 de agosto de 2021, de autoria do 

Executivo Municipal. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei 

nº 007/2021, de 17 de agosto de 2021, o qual “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

abrir crédito adicional especial no valor de R$ 2.600.000,00 no orçamento municipal 

vigente, define as fontes de recursos e dá outras providências”. 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, 13 de outubro de 2021 
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