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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 04 de agosto 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 pelas edis: Priscila de Oliveira Santa Maria Cardoso (primeira secretária) e 

Franciele Andrade Amaro (segunda secretária). Composta a mesa, a senhora presidente 

solicitou que a primeira secretária, a vereadora Priscila Santa Maria, 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. Em seguida, a senhora presidente solicitou que a 

vereadora Priscila Santa Maria fizesse 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 30 de junho 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 215/2021-GP-PMOP, o 

qual encaminha à apreciação deste Poder o Projeto de Lei nº 005/2021, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar Acordo de Cooperação com o Comando do 

Exército por intermédio da 8ª Região Militar e dá outras providências”. Projeto de Lei 

nº 005/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Acordo de 

Cooperação com o Comando do Exército por intermédio da 8ª Região Militar e dá 

outras providências”. Ofício nº 243/2021-GP-PMOP, o qual encaminha à apreciação 

deste Poder o Projeto de Lei nº 006/2021, que “Dispõe sobre o Sistema Único de 

Assistência Social do Município de Oeiras do Pará e dá outras providências”. Projeto 

de Lei nº 006/2021, que “Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do 

Município de Oeiras do Pará e dá outras providências”. EXPEDIENTES ORIUNDOS 

DO LEGISLATIVO: Ofício nº 064/2021-GP-CMOP, que encaminha a Comissão de 

Finanças, Patrimônio, Fiscalização Financeira e Orçamentária documentações inerentes 

à prestação de contas do exercício financeiro de 2012 de responsabilidade do ex-prefeito 

Edivaldo Nabiça Leão, para devidas análises e posterior parecer. Ofício nº 065/2021-
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GP-CMOP, que encaminha a Comissão de Leis, Justiça e Redação Final para análise e 

posterior parecer, os Projetos de Leis nº 005 e 006/2021, de autoria do Executivo 

Municipal. Ofício nº 011/2021 – COLEJURF – CMOP, de 15 de junho de 2021, o 

qual encaminha com parecer conclusivo o Projeto de Lei nº 004/2021, o qual “Dispõe 

sobre a criação, transformação e extinção de cargo de provimento efetivo do quadro 

permanente de servidores da secretaria municipal de saúde e dá outras providências”. 

Parecer nº 005/2021, sobre o Projeto de Lei nº 004/2021, o qual “Dispõe sobre a 

criação, transformação e extinção de cargo de provimento efetivo do quadro permanente 

de servidores da secretaria municipal de saúde e dá outras providências”. 

Requerimento para constituição de COMISSÃO PROCESSANTE, visando apurar 

suposta infração político-administrativa, em omitir-se na prática de expressa disposição 

de lei, em tese praticado pela excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Oeiras do 

Pará, Sr.ª GILMA DRAGO RIBEIRO. (Decreto Lei nº 201/67 – art. 5º, inciso II). Em 

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

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

como nenhum vereador se inscreveu, 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 desejando boa noite a todos e agradecendo a Deus pela 

oportunidade de poder voltar com as atividades do Legislativo. Disse ainda, que apesar 

desta Casa está em recesso continuou correndo atrás de melhorias para o município. 

Agradeceu, aos nobres pares pelo trabalho que estes vem desempenhando no município. 

Além disso, o orador falou sobre suas visitas a BR422 e ao Rio Caracuru, também falou 

de alguns de seus requerimentos que já foram atendidos, disse ainda, que conversou 

com os secretários de Meio Ambiente e de Infraestrutura a respeito de algumas ações 

que gostaria que fossem realizadas no município. Dando continuidade ao seu discurso, o 

vereador falou sobre a realização de sessões itinerantes no interior do município. Neste 

momento, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso para falar que desde o 

mandato anterior vem se falando sobre as sessões itinerantes. Logo após, o orador 

retomou ao seu discurso, falando sobre as matérias em pauta. Além disso, teceu 

comentários a respeito de algumas publicações feitas no fecebook. Entre elas, uma 
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publicação que falava sobre a Ponte do Macaco, sobre este assunto o vereador falou que 

conversou com alguns moradores do local e amanhã irá conversar com o Secretário de 

Infraestrutura para tentar resolver este assunto. Neste momento, o vereador Edson 

Farias pediu a parte no discurso, para falar sobre a situação da Ponte do Macaco. Logo 

após, o orador retomou ao seu discurso falando que irá conversar com secretário para 

atender as reivindicações daquela comunidade. Em seguida, o vereador Marcos Paulo 

Leitão também pediu a parte no discurso para falar sobre a questão da trafegabilidade de 

algumas pontes do município e das dificuldades em conseguir madeira legalizada para a 

manutenção dessas pontes. Além disso, ele falou sobre uma conversa que teve com o 

secretário de Meio Ambiente a respeito de algumas apreensões de madeira que 

aconteceram no município nas últimas semanas, segundo o vereador daqui com uns 

quinze dias essa madeira poderá ser liberada para dar andamento a algumas obras que 

são importantes para o município. Logo após, o orador retomou ao seu discurso, falando 

que também conversou com o secretário sobre a questão da madeira. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o orador lamentou o que aconteceu no 

supermercado Atacadão da Farinha, solidarizou-se com a família. Além disso, o 

vereador falou sobre a necessidade de união entre os poderes executivo e legislativo 

para tentar adquirir um carro pipa para o nosso município. Neste momento, o vereador 

Branco Manga, pediu a parte no discurso para reafirmar a necessidade do município em 

adquirir um caminhão pipa, para socorrer a população perante casos de incêndio e, 

também lamentou o que ocorreu com a família do senhor macaco. Ele também, lembrou 

que na gestão anterior havia um caminhão pipa que era alugado para molhar as ruas que 

estavam sendo asfaltadas. Logo após, o orador finalizou seu discurso agradecendo a 

Deus pela oportunidade e desejando boa noite a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Branco Manga, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a 

todos. Na sequência, o orador falou que mesmo durante o período em que esta Câmara 

esteve em recesso os vereadores continuaram desempenhando seu papel. Agradeceu a 

Deus pela oportunidade de poder participar de mais uma sessão e a sua família pelo 

apoio. Além disso, falou sobre algumas visitas que fez ao interior do município, 

também teceu alguns comentários a respeito dos postos de saúde do interior. Dando 

continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre a necessidade de continuar 
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buscando parcerias em busca de melhorias para o município. Em seguida, agradeceu a 

Mesa Diretora pelo apoio que tem dado aos vereadores. Ainda destacou, a necessidade 

de marcar uma agenda com o Governador Helder Barbalho para levar até ele as 

demandas do município de Oeiras do Pará. Na sequência, o vereador falou sobre a pasta 

da educação, da necessidade de avaliar a estrutura física de algumas escolas e das 

dificuldades que os professores enfrentam nas aulas remotas. Continuando seu 

pronunciamento, o orador agradeceu a prefeita Gilma Ribeiro por ter se reunido com a 

comunidade do Pruanã do Meio e por ter assumido o compromisso de reconstruir a 

Ponte do Elzo. Além disso, o vereador teceu comentários sobre as dificuldades em se 

conseguir no município de Oeiras do Pará madeira legalizada para dar andamento as 

obras no município. Mudando de assunto, o orador falou sobre a saúde no município, da 

necessidade de realizar ações de saúde nas comunidades do interior. Ainda falou, sobre 

a possibilidade de unir os trabalhos realizados pelo CRAS Volante com a UBS Fluvial. 

Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre as matérias em pauta. 

Finalizou seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade, também falou que juntos 

os vereadores possam alcançar melhorias para esse município. Logo após, a palavra foi 

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

todos. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou que na eleição anterior 

trabalhou com o deputado Nilson Pinto, em troca desse apoio pediu ao deputado um 

trator ou uma casa de farinha, felizmente depois de dois anos o município foi 

contemplado com a casa de farinha e um micro trator com uma carreta agrícola para 

duas toneladas. Na opinião do orador essa casa de farinha deveria ser instalada na 

PA379 no município de Oeiras porque a produção de farinha em Oeiras não está 

acompanhando a demanda da população da cidade. De acordo com o vereador com a 

implantação desta casa de farinha vai ser possível sanar este problema e ajudar de fato 

os produtores de Oeiras. Na sequência, orador falou sobre a possibilidade de conseguir 

com o doutor Galileu um eletrocardiograma para o município. Dando continuidade ao 

seu discurso, o vereador falou que apesar de ser oposição ao governo, não tem nada 

particular contra a senhora prefeita, a única coisa que lhe interessa é sobre o que diz 

respeito a gestão do município. Além disso, o vereador teceu comentários a respeito de 

alguns problemas existentes no município que no decorrer desses sete meses de governo 
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ainda não foram sanados, entre a questão do empréstimo consignado do Banpará. Na 

sequência, o vereador falou sobre a volta as aulas no município e dos problemas 

estruturais de algumas escolas.  Dando continuidade ao seu pronunciamento, orador 

falou que como oposição recebe várias denúncias, dentre elas, o direcionamento das 

licitações que estão acontecendo, pois, segundo o vereador as empresas que estão 

ganhando as licitações estão tendo alguns privilégios. Em seguida, o orador teceu 

comentários acerca de denúncias de algumas pessoas que foram impedidas de fazer 

protesto durante a vacinação do COVID 19, contra o presidente da república. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre a visita do “Barra Pesada Cametá” ao 

município de Oeiras do Pará e sobre a precariedade da Ponte do Galo. Em seguida, o 

vereador falou sobre os vários ofícios que protocolou solicitando respostas do governo, 

e por não ter obtido resposta, procurou o ministério público e deu entrada nas 

representações. Além disso, o orador falou sobre o pedido do senhor Jalison Carvalho 

Tenório que deu entrada com um Pedido de Comissão Processante perante a Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos. Logo 

após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual iniciou seu discurso 

saudando a todos os nobres pares e pedindo as benções Deus para que os vereadores 

possam ter mais um período legislativo de paz, voltado para o povo de Oeiras. Também 

saudou aos funcionários desta Casa, ao público presente aos ouvintes das rádios. Além 

disso, parabenizou sua filha Mariléia pelo seu aniversário, do mesmo modo, 

parabenizou a todos os profissionais da Educação do município, em especial a equipe da 

direção de ensino e, aos demais funcionários da Secretária de Educação. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador teceu comentários a respeito de alguns 

comentários sobre o recesso dos vereadores. Na sequência, o orador falou sobre sua 

felicidade pela prefeita ter dado atenção a uma luta antiga, que é o fato de Oeiras não ter 

as Armas Municipais. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre os 

constantes ataques aos vereadores em grupos de WhatsApp. Em seguida, o orador teceu 

comentários acerca do discurso do vereador que o antecedeu. Além disso, o vereador 

Edson falou que solicitou um relatório sobre as ações da prefeita Gilma, mas, 

infelizmente não recebeu esse relatório. Posteriormente, o orador falou sobre o Pedido 

de criação de Comissão Processante. Além do mais, o vereador deu informações e 
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esclarecimentos sobre o atraso no envio da Prestação de Contas referentes ao Primeiro 

quadrimestre, cujo prazo expirou em 30/05/2021.  Na sequência, o orador também falou 

sobre os constantes ataques que a senhora prefeita vem sofrendo por parte da oposição. 

Finalizou seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade, também falou da sua 

alegria em estar de volta a este poder para o segundo período do mandato 2021-2024. 

Logo após, palavra foi facultada a vereadora Franciele Andrade, a qual iniciou seu 

discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios, agradeceu a 

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

grande importância para a população de Oeiras do Pará. Dando continuidade ao seu 

discurso, a vereadora falou sobre os assuntos em pauta. Na sequência, a oradora falou 

sobre as coisas que aconteceram na saúde no município de Oeiras no último mês, entre 

elas a telemedicina, o avanço na vacinação da COVID 19. Em seguida, a vereadora 

falou sobre a inauguração da Escola da comunidade do Carará. Além disso, ela falou 

sobre as demais escolas que ficaram em fase de conclusão, dentre elas a escola da Ilha 

do Caí, a escola Lameira Bitencourt no Melancial e a escola Magalhães Barata no 

Castanheiro. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobra as ruas que 

estão sendo asfaltadas no município. Além disso, ela falou sobre a Feira do Pescador e 

do Agricultor que aconteceu em Oeiras do Pará. Em seguida, ela comentou sobre um 

evento que ocorreu no Clube Farol das Estrelas, onde estavam presentes a oradora, o ex-

prefeito Dinaldo Aires, o vereador Osvaldo Alves e o deputado Wanderlan Quaresma, 

neste evento eles tiveram a oportunidade de entregar para o município de Oeiras do Pará 

mais de 110 cheques-moradia do Programa Sua Casa. Além disso, a oradora agradeceu 

ao Governador Helder Barbalho por ter atendido aos pedidos do ex-prefeito Dinaldo 

Aires, dentre eles, com o Sistema de Abastecimento de Água, três quilômetros de 

asfalto e com o Programa Sua Casa. Também agradeceu ao deputado Vanderlam 

Quaresma, ao ex-prefeito Dinaldo Aires e ao vereador Osvaldo Alves pelo apoio. A 

oradora falou ainda, da necessidade de união entre os poderes em busca de melhorias 

para o município. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus por todas as coisas que já 

aconteceram e por todas as outras coisas que Deus ainda vai fazer a este povo. Logo 

após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, o qual iniciou ao seu discurso 

saudando a todos os presentes, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu 
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discurso, o orador falou da sua satisfação em estar retornando aos trabalhos na Câmara 

Municipal, além disso, ele teceu alguns comentários a respeito de algumas críticas que 

os vereadores receberam no período em que a Câmara esteve em recesso. O orador 

também destacou que construiu uma história de vida no serviço público, como 

agricultor, empresário e construiu um nome a sempre estar pautado a serviço do povo. 

Na sequência, o vereador continuou falando sobre as críticas que alguns vereadores 

recebem por fazerem parte da base do governo. De acordo o vereador estar na base de 

um governo é lutar junto com o governo para trazer melhorias para o município. Em 

seguida, o orador falou sobre algumas ações do executivo, dentre elas a Feira do 

Agricultor. Também destacou o avanço da vacinação contra a COVID 19 no município. 

Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre a volta as aulas no 

município. Na sequência, o orador falou sobre a votação do Projeto de Lei que muda a 

nomenclatura de cargos dos Agentes de Vigilância Epidemiológica. Além disso, falou 

sobre suas viagens durante o mês de julho em busca de parcerias para o município. 

Finalizou seu discurso deixando um grande abraço aos ouvintes das rádios e a todos os 

presentes na plenária desta Casa. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara 

Nahum, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos, além disso, falou que é 

uma honra poder estar de volta aos trabalhos, também agradeceu a Deus e ao povo pelo 

seu primeiro mandato. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora teceu alguns 

comentários acerca de algumas publicações em redes sócias. Em seguida, a vereadora 

falou um pouco sobre o trabalho de um vereador, além disso, ela falou sobre algumas 

viagens que fez no período de recesso desta Casa, entre elas a Vila Castanheira, no 

Melancial, ao Itaucuzinho, ao Anauerá, ao Tapará. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, a vereadora falou sobre o Pedido de criação de Comissão Processante 

que foi protocolado nesta Casa. Na opinião da vereadora é direito do cidadão saber o 

que está acontecendo com as contas públicas. Neste momento, a oradora pediu ao 

vereador Drô Alfaia para falar sobre os valores mensais que saem dos cofres públicos e 

quais as secretarias que efetuam o pagamento para as empresas de contabilidade. Em 

seguida, o vereador Drô Alfaia tomou a parte no discurso falando sobre os contratos do 

executivo com as empresas de contabilidade. Logo após, a oradora retomou seu discurso 

tecendo comentários acerca das justificativas da senhora prefeita sobre o atraso no envio 
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da Prestação de Contas referentes ao Primeiro quadrimestre. Além disso, a vereadora 

pediu mais transparência com os gastos do dinheiro público. Neste momento, o 

vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para perguntar a oradora qual é a tese 

para o pedido de criação de Comissão Processante? O descumprimento legal por não ter 

mandado o balancete contábil ou é o valor que é pago ao escritório de contabilidade? De 

acordo com o vereador Edson Farias é necessário ter um fato determinante. Logo após, 

a oradora retomou ao discurso falando que o fator determinante foi pela não 

apresentação da prestação de contas trimestral a Câmara Municipal. Os valores pagos as 

empresas de contabilidade não estão em julgamento, segundo a oradora ela citou os 

valores a título de esclarecimento a sociedade. Em seguida, a oradora mencionou que 

anteriormente ela, os vereadores Drô Alfaia e Edson Farias deram entrada nesta Casa 

com um pedido de abertura de CPI. Disse ainda, que os cidadãos têm direito de exigir 

que o executivo apresente prestação de contas e, quando esse direito é negado na 

opinião da oradora a sociedade não está sendo representada. Neste momento, o vereador 

Drô Alfaia pediu a parte no discurso para falar que na sua opinião o povo e os 

vereadores estão sendo desrespeitados. Além disso, o vereador destacou os inúmeros 

ofícios que já encaminhou ao executivo pedindo esclarecimentos e não obteve resposta. 

Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando que gostaria de deixar claro a 

sociedade que todos os vereadores estão trabalhando, porém, alguns com causas 

diferenciadas. Finalizou seu discurso agradecendo a todos e pedindo aos cidadãos que 

continuem mandando suas demandas, pois, segundo a oradora só assim será possível 

construir o melhor para a sociedade. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os 

presentes e aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou 

sobre as críticas que os vereadores receberam devido ao período de recesso. Além disso, 

o vereador destacou que apesar desta Casa estar em recesso teve um mês muito 

produtivo, pois, ainda no dia 30 de junho fez um protocolo junto ao Campos da UFPA 

Ananindeua e no dia 06 de julho já no recesso o orador foi atendido pelos professores 

Deibsom Costa e Alcir Favacho, neste oficio o vereador pedia a implantação das 

Licenciaturas de Química e de Física no município. Existe ainda uma conversa 

encaminhada na Secretaria de Educação para que o município possa vim ofertar o curso 
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de Serviço Social. O orador também destacou a necessidade de os vereadores 

fortalecerem a Universidade no município. Na sequência, orador falou sobre uma 

conversa que ele e a vereadora Roberta Araújo tiveram com o Gerente Regional do 

Banpará, o senhor Luís Flexa. Logo após, o vereador falou sobre uma visita que fez a 

Secretaria de Infraestrutura, pois, a trafegabilidade das ruas do município é algo que tem 

lhe incomodado. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador teceu comentários 

acerca de algumas postagens envolvendo seu nome. Ele também falou sobre as 

denúncias de supostas ordens superiores para os técnicos responsáveis pela aplicação 

das vacinas contra o COVID 19, não administrarem as doses em pessoas que fazem o 

uso de placas em protesto ao governo. Além disso, o vereador também destacou a 

importância da vacinação, da livre manifestação do pensamento, do respeito com o seu 

trabalho e com este parlamento. 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 a todos os presentes, aos ouvintes das rádios, parabenizou 

sua esposa pelo seu aniversário, agradeceu a Deus por ter lhe dado saúde, a sua família. 

Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre o período de recesso desta 

Casa e das lutas diárias dos vereadores. Na sequência, o orador falou sobre algumas 

viagens que fez ao interior do município durante o mês de julho. Além disso, falou 

sobre o deputado Wanderlan Quaresma e sobre a entrega dos cheques moradia do 

Programa Sua Casa. Neste momento, a vereadora Franciele Andrade pediu a parte no 

discurso para destacar a importância da parceria com o deputado Wanderlan Quaresma 

principalmente na área da saúde. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando 

que nunca tinha visto o Governo do Estado tão presente no município. O vereador 

também destacou o empenho da prefeita Gilma Ribeiro em busca de melhorias para o 

nosso município. Em seguida, o orador falou sobre alguns comentários postados em 

redes sócias a respeito dos vereadores. Na sequência, orador falou que na sua opinião é 

inaceitável que uma pessoa suba na tribuna desta Casa para falar que a gestão é 

incompetente, que não faz nada. Ele disse ainda, que a oposição hoje parece de cunho 

pessoal. Além disso, o vereador falou que nunca viu um prefeito tão presente na vida do 

povo ribeirinho como a prefeita Gilma Ribeiro. Que durante esses sete meses de 

governo muitas ações já foram realizadas, entre elas o CRAS Volante, Feira do 
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Agricultor, entidades do Governo no município, inauguração de escolas, postos de 

saúde. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre a construção da 

Ponte da Rua XV de Novembro, no mandato passado pelo ex-prefeito Dinaldo Aires, 

também falou sobre as dificuldades em se conseguir madeira legalizada para a reforma e 

construção novas de pontes. Na sequência, o vereador falou sobre a mudança de 

nomenclatura nos cargos dos Agentes de Vigilância epidemiológica para Agentes de 

Combate a Endemias. Além disso, parabenizou a Secretária de Saúde, ao coordenador 

dos Agentes de Endemias e a prefeita Gilma Ribeiro. 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 a todos os presentes, aos 

ouvintes das rádios. Em seguida, a oradora fez a leitura de um versículo da Bíblia em 

agradecimento a Deus pelo primeiro semestre de trabalho. Dando continuidade ao seu 

discurso, a vereadora falou sobre a perda da sua avó paterna. Em seguida, a oradora 

falou sobre uma visita do deputado Ângelo Ferrari ao município de Oeiras que 

aconteceu no dia 29/07/21. Além disso, a vereadora falou sobre a visita do deputado 

Eder Mauro em sua residência em Belém do Pará. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, a vereadora citou um grande evento que aconteceu na Igreja 

Assembleia de Deus nos últimos dias. Ela também parabenizou ao pastor Josué Naua 

pelo trabalho grandioso que tem realizado neste município. Na sequência, a vereadora 

falou sobre a banda Som de Adoradoras e de uma apresentação que elas iram fazer em 

Belém no dia 17 de agosto no Centenário da Convenção da Igreja Assembleia de Deus. 

Em seguida, a oradora parabenizou ao Presidente da República pelo anúncio de reajuste 

no Programa do Governo Federal Bolsa Família, de acordo com a oradora esse aumento 

irá agregar renda para o município. Além disso, a vereadora também falou sobre o 

avanço na vacinação contra o COVID 19, também ressaltou que apesar deste avanço 

ainda se faz necessário cumprir os protocolos. Dando continuidade ao seu discurso, a 

oradora falou um pouco de como é estar vereadora e das lutas diárias que eles 

enfrentam. Finalizou seu discurso agradecendo a todos e pedindo que Deus abençoe este 

município. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, a qual 

iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios, 

agradeceu a Deus por estar mais uma vez na tribuna em sessão. Dando continuidade ao 



 

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 

 

11 
 

seu discurso a oradora agradeceu a vereadora Mara Nahum por ter falando em seu 

discurso que todos os onze vereadores trabalham, deste modo, defendeu a todos os 

vereadores. Em seguida, a oradora pediu esclarecimentos a nobre edil sobre uma 

pergunta que ela fez em seu pronunciamento onde ela falou que não estava sendo 

cumprido? Neste momento, a vereadora Mara Nahum tomou a parte no discurso falando 

que na Lei Orgânica o artigo 52 dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de contas 

trimestrais a Câmara dos vereadores e a sociedade em geral, porém, a atual gestora deu 

entrada na sua prestação de contas até no TCM apenas no mês 07, fato que configura 

infração da lei. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso, falando que todo trabalho 

realizado por esta Casa é feito com muita seriedade. Além disso, a oradora agradeceu a 

toda a equipe do Legislativo pela competência e pela responsabilidade que todos tem 

levado com o nome da Câmara Municipal. Com isso, a oradora falou que espera ter 

respondido a pregunta da nobre edil. Neste momento, a vereadora Mara Nahum tomou a 

parte no discurso para fazer a leitura do artigo 52 a título de esclarecer a todos os seus 

questionamentos. Além disso, a vereadora Mara falou que na sua opinião a presidente 

desta Casa está fazendo a sua parte. Logo após, a vereadora Priscila Santa Maria, 

também pediu a parte no discurso para falar que não cabe a vereadora Mara Nahum 

exigir algo que está na Lei. Logo após, a oradora falou que o que cabe ao executivo ela 

irá aguardar, pois, ela acredita que não é necessário ir atrás de nada, a documentação 

tem que ser enviada a esta Câmara. Além do mais, a vereadora destacou que o que 

compete a ela como presidente desta Casa está tudo de acordo com a lei. Dando 

continuidade ao seu discurso, a oradora esclareceu que apesar desta Casa está em 

recesso todos os vereadores continuaram trabalhando. Além disso, ela também falou 

sobre as atribuições do TCM. E, reafirmou seu compromisso de fazer tudo que é correto 

dentro desta Casa, pois, o nome desta Casa merece respeito. Na sequência, a vereadora 

falou que quando recebeu a diretoria e a presidência desta, também recebeu algumas 

dividas, que já foram pagas e, posteriormente irá fazer a prestação de contas dessas 

dividas, para mostrar para a população onde o dinheiro desta Casa está sendo investido. 

Em seguida, a oradora agradeceu a todos os servidores desta Casa, pelo excelente 

trabalho prestado a Câmara Municipal de Oeiras do Pará, com isso, foi possível atingir 

99% dentro do TCM, com todas as metas cumpridas. Posteriormente, a vereadora falou 
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sobre as matérias em pauta, entre elas, a votação do projeto de Lei referente aos Agentes 

de Vigilância Epidemiológica. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a oradora 

falou sobre algumas ações que realizou durante o mês de julho, dentre elas, uma visita a 

Ponte do Galo e uma reunião com Gerente Regional do Banpará. Na sequência, ela 

falou sobre a implantação da telemedicina em nosso município. Posteriormente, a 

oradora fez a leitura de um oficio enviado a esta Casa convidando a todos os vereadores 

para uma reunião para falar sobre o retorno das aulas, a merenda escolar e o transporte 

escolar. Neste momento, o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no discurso, para 

falar de sua preocupação com o retorno das aulas e, da importância de todos 

comparecem a reunião para dar suas contribuições. Logo após, a oradora retomou ao 

seu discurso, reiterando a importância dessa reunião para a educação no município. 

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: Neste momento, a senhora presidente Roberta Araújo convidou a vereadora 

Franciele Amaro (por ser relatora do Projeto) para Leitura e defesa do parecer. 

Votação do Parecer nº 005/2021, sobre o Projeto de Lei nº 004/2021, o qual “Dispõe 

sobre a criação, transformação e extinção de cargo de provimento efetivo do quadro 

permanente de servidores da secretaria municipal de saúde e dá outras providências”. O 

qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 004/2021, o qual 

“Dispõe sobre a criação, transformação e extinção de cargo de provimento efetivo do 

quadro permanente de servidores da secretaria municipal de saúde e dá outras 

providências”. O qual foi aprovado por unanimidade. Neste momento o vereador 

Marcos Paulo Leitão tomou a parte no discurso para pedir que em respeito ao parágrafo 

1º do artigo 139 do Regimento Interno desta Casa, a prorrogação desta sessão, tendo em 

vista, que foram retiradas da pauta algumas matérias por conta do tempo da sessão que 

deve ser de apenas quatro horas. Em seguida, a senhora presidente Roberta Araújo 

colocou em votação o pedido do vereador. O qual foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida, a senhora presidente convidou a primeira secretária para fazer a leitura do 

Requerimento para constituição de Comissão Processante. Logo após, a senhora 

presidenta abriu para discussão. Neste momento, a vereadora Mara Nahuma tomou a 

parte no discurso para falar sobre a legalidade do pedido da criação da Comissão 
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Processante e do poder que os vereadores têm no deferimento ou não deste pedido. 

Logo após, o vereador Drô Alfaia tomou a parte no discurso para colocar seu 

posicionamento em relação ao pedido da criação da Comissão Processante.  Votação do 

Requerimento para constituição de COMISSÃO PROCESSANTE, visando apurar 

suposta infração político-administrativa, em omitir-se na prática de expressa disposição 

de lei, em tese praticado pela excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Oeiras do 

Pará, Sr.ª GILMA DRAGO RIBEIRO. (Decreto Lei nº 201/67 – art. 5º, inciso II. Por 

dois votos a favor e oito contra, o requerimento será arquivado. 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, 04 de agosto de 2021 
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