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Ata da Terceira sessão Extraordinária, do segundo período legislativo, da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 16 de setembro do ano de dois mil e vinte 

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

Feliz Pereira, sob a presidência da vereadora Priscila de Oliveira Santa Maria Cardoso, 

secretariada pelos edis: Franciele Andrade (primeira secretária) e Osvaldo Alves 

(segundo secretário). 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 das vereadoras Mara Nahum e Roberta Araújo, que 

justificaram suas ausências, as mesmas estão viajando a serviço do município. 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. Em seguida passou-se para a LEITURA DO 

EXPEDIENTE: EXPEDIENTE ORIUNDO DO EXECUTIVO: Ofício nº 326/2022-

GAB, o qual encaminha para apreciação, discussão e votação, o Projeto de Lei nº 

015/2022, o qual “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar em mais 40% 

sobre o valor total da LOA do município de Oeiras do Pará, referente ao exercício 

financeiro de 2022”. Votação do pedido de tramitação regimental em caráter de urgência 

especial do Projeto de Lei Municipal n° 015/2022. (art. 133 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal). O qual foi aprovado por unanimidade. 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. (art. 161 do Regimento 

Interno), o qual não houve nenhuma inscrição. Concedida a urgência especial para projeto 

ainda sem parecer, será feito o levantamento da sessão, para que se pronuncie a Comissão 

competente (Comissão Permanente de Finanças, Patrimônio, Fiscalização Financeira e 

Orçamentária – Art. 31, inciso I), imediatamente, após o que o projeto será colocado na 

Ordem do Dia da própria sessão. (Parágrafo 3º do art. 133, Regimento Interno). Neste 



 
 

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 
 

momento, a sessão foi suspensa pelo prazo máximo de 30 minutos para a análise da 

Comissão. Retomada a presente sessão, passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Neste 

momento a Presidente chamou o vereador Barriga para Leitura e Defesa do Parecer 

nº 004 /2022, sobre o Projeto de Lei nº 015/2022, o qual “Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar em mais 40% sobre o valor total da LOA do município de Oeiras 

do Pará, referente ao exercício financeiro de 2022”. O qual foi Aprovado por 

Unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 015/2022, o qual “Autoriza a abertura de 

crédito adicional suplementar em mais 40% sobre o valor total da LOA do município de 

Oeiras do Pará, referente ao exercício financeiro de 2022”. 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, 16 de setembro de 2022 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 

Primeiro secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 
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Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

 

 

 

 

 


