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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 11 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 04 

de junho 2021, a qual foi aprovada por unanimidade.  Em seguida, foi realizada a leitura 

da pauta da presente sessão: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: 

Ofício nº 010/2021-COLEJURF-CMOP, o qual encaminha já com o parecer conclusivo 

nº 004/2021, bem como com a Emenda Substitutiva nº 001/2021, o Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2020, de 20 de julho de 2020, de autoria do Poder Executivo, o 

qual Altera a Lei Municipal nº 466, de 08 de novembro de 2004, que “Reestrutura o 

Regime Próprio de Previdência Social do Município de Oeiras do Pará e dá outras 

providências”. Projeto de Lei Complementar nº 001/2020, de 20 de julho de 2020, de 

autoria do Poder Executivo, o qual Altera a Lei Municipal nº 466, de 08 de novembro de 

2004, que “Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Oeiras 

do Pará e dá outras providências”. Parecer nº 004/2021, sobre o Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2020. Emenda Substitutiva nº 001/2021, sobre o Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2020. Indicação nº 004/2021/GVMN/CMOP, de autoria da 

vereadora Mara Nahum, a qual indica ao Poder Executivo, que providencie observando a 

previsão orçamentária, a instalação do serviço de iluminação pública na Vila do 

Melancial, Zona Rural deste município, em benefício dos moradores daquela comunidade 

e arredores. Indicação nº 008/2021/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias, 
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o qual indica ao Poder Executivo, que providencie observando a previsão orçamentária, 

a construção de um novo cemitério municipal, haja vista que o atual local que serve para 

sepultamento, é o único da cidade e está superlotado para novos enterros. Em seguida, 

passou-se para o PEQUENO EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para 

breves comunicações ou comentários, pelo 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 os presentes, aos ouvintes das rádios e, agradecendo 

a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa de Leis fazendo uso da tribuna 

e discutindo sobre matérias de interesse do município e da população oeirense. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador parabenizou a vereadora Mara Nahum pelo seu 

aniversário, ao vereador Marcos Paulo Leitão e ao assessor jurídico desta Casa Sergio 

Monteiro pelo dia do advogado. Na sequência, o orador falou sobre uma viagem que ele 

e os vereadores Osvaldo Alves, Marcos Paulo Leitão, Branco Manga e Roberta Araújo 

fizeram a Vila do Uxi- Estrada e ao Igarapé Preto. Além dos nobres edis citados 

anteriormente, o orador destacou a presença da senhora prefeita, do vereador Edson Farias 

e de alguns Secretários em uma reunião no Igarapé Preto. Além disso, o vereador falou 

sobre a enfermeira e o médico que iram trabalhar no posto de saúde daquela comunidade. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador falou sobre algumas reclamações 

que recebeu nos últimos dias a respeito da falta de água no município. Por isso, ele 

procurou o Secretário para saber o que estava acontecendo e, ele foi informado que o 

abastecimento de água em Oeiras está comprometido devido a problemas na bomba, 

entretanto, uma nova bomba já foi comprada e chegará ainda esta semana no município. 

Em seguida, o orador falou sobre alguns comentários que vem sendo tecidos a respeito 

da Comissão de Finanças, da qual ele e os vereadores Branco Manga e Drô Alfaia são 

membros. Disse ainda, que gostaria de deixar claro a todos que a Comissão vai dar apenas 

o parecer, quem vai julgar as contas do ex-prefeito Edivaldo Nabiça é Plenária desta Casa 

e não a Comissão. O vereador também destacou, que ex-prefeito Nabiça vai ter a 

oportunidade de vir a esta Plenária apresentar sua defesa, além disso, a Comissão de 

Finanças e a assessoria jurídica desta Casa estão fazendo tudo dentro das leis. Neste 
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momento, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso para reenterrar o que o 

orador havia falado sobre o papel da Comissão. Logo após, o orador retomou ao seu 

discurso falando sobre os comentários que vem sendo feitos nas redes sociais a respeito 

da votação do Projeto das Alíquotas. Também parabenizou ao vereador Marcos Paulo 

Leitão pelo seu empenho em esclarecer a todos como as coisas funcionam. Além disso, o 

orador destacou que este Projeto já deveria ter sido votado na gestão anterior, porém, ele 

foi engavetado. Disse ainda, que fica muito triste com a situação em que o fundo de 

previdência se encontra hoje, ele também lembrou que essa situação já se arrasta por 

vários anos, que a maioria dos prefeitos que passaram pelo município tem sua parcela de 

responsabilidade, pois, de acordo com o vereador desde a época do ex-prefeito Evandro 

este fundo vem sendo lesado. Segundo o vereador somente no mandato do ex-prefeito 

Dinaldo Aires é que o FUNPREV passou a receber os repasses normalmente. Finalizou 

seu discurso pedindo que Deus abençoe a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Branco Manga, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos. 

Também parabenizou a vereadora Mara Nahum pelo seu aniversário. Após, saudou aos 

funcionários desta Casa, aos professores que se fazem presentes na plenária, aos ouvintes 

das rádios, a sua família. Agradeceu a Deus pela oportunidade de poder participar de mais 

uma sessão ordinária para tratar de assuntos relevantes para o município. Na sequência, 

o vereador falou sobre o Projeto das Alíquotas e da necessidade de tomar decisões 

acertadas neste momento afim de salvar o Fundo de Previdência, tendo em vista, que a 

prefeitura municipal não possui suporte financeiro para pagar os aposentados caso o 

fundo não tenha recursos. Ele também parabenizou a senhora prefeita por estar honrando 

o compromisso e fazendo o repasse corretamente ao FUNPREV e ao vereador Marcos 

Paulo Leitão por ser o relator e, pelo seu empenho em dar ciência sobre este Projeto a 

toda a população e ao ex-prefeito Dinaldo Aires por ter feito os repasses corretamente ao 

Fundo de Previdência. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre uma 

viagem que ele e alguns nobres colegas fizeram a Vila do Uxi Estrada e ao Igarapé Preto. 

Após, o orador parabenizou aos nobres edis Mara Nahum e Edson Farias pelas suas 

indicações. Além disso, ele destacou que cabe aos vereadores apenas indicar a quem 

possui os recursos para executar. Teceu ainda, alguns comentários sobre as críticas que 

os vereadores vêm sofrendo nas redes sociais. Na sequência, o orador parabenizou a ação 
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da Secretaria de Meio Ambiente pela apreensão da madeira. Em seguida, o vereador falou 

sobre aproveitar o período de campanha para buscar parcerias para o município. Além 

disso, ele desatacou que assim como o executivo tem suas obrigações a população 

também tem seus direitos e deveres. Além do mais, o orador destacou que tem feito tudo 

que está ao seu alcance em busca de melhorias para o município. Ainda parabenizou a 

gestão por se fazer presente nas comunidades e por conversar com as categorias. Em 

seguida, fez um pedido a Mesa Diretora desta Casa para pensar na possibilidade de 

realizar as sessões itinerantes, ainda colocou como sugestão o Monte das Oliveiras no Rio 

Itaucu como sede da primeira sessão itinerante. Finalizou seu discurso desejando boa 

noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual iniciou 

seu discurso, desejando boa noite a todos. Parabenizou a vereadora Mara Nahum pelo seu 

aniversário, ao vereador Marcos Paulo Leitão e ao assessor jurídico desta Casa e aos 

advogados da sua família pelo dia do advogado.  Dando continuidade ao seu discurso, o 

orador teceu comentários acerca da notificação que o município recebeu do TCM, devido 

ter ultrapassado os gastos públicos com pessoal. Além disso, o vereador falou sobre o 

número excessivo de temporários no município. Na sequência, o orador falou sobre 

vacinação contra a COVID 19, da comissão de processo administrativo que o Estado está 

criando para apurar quais os funcionários públicos ainda não se vacinaram, saber qual a 

justificativa desses servidores, sob pena de perder seu emprego, tendo como justificativa 

de estar indo contra a imunização em coletividade. Deste modo, o vereador vai pedir a 

Secretária de Saúde que ela responda se no município de Oeiras existe algum servidor 

que por motivo particular ainda não se vacinou, para que possam ser tomadas as medidas 

cabíveis. Após, o orador comentou sobre uma reunião que aconteceu na última quinta-

feira para discutir a volta as aulas no município. Dando continuidade ao seu discurso, o 

vereador falou sobre o pagamento dos servidores e da obrigatoriedade do executivo em 

efetuar esses pagamentos até quinto dia útil de cada mês. Além disso, ele falou que está 

com um oficio pronto solicitando explicações sobre o não pagamento em dia dos 

servidores. Na sequência, ele falou sobre a nota de esclarecimento da gestão sobre a falta 

de água no município, além do mais, ele destacou que esse problema é antigo em Oeiras, 

principalmente nas regiões mais afastadas do centro. Posteriormente, o vereador teceu 

comentários a respeito da iluminação pública no município. Também, destacou a questão 
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do lixo em Oeiras do Pará. Em seguida, ele falou sobre a precariedade de algumas pontes 

e da necessidade de tomar providencias. Além disso, pediu esclarecimentos ao executivo 

acerca de uma empresa que vem fornecendo alguns serviços para o município. Ainda 

falou sobre os gastos da Secretaria de Agricultura e, pediu a gestão responda aos seus 

ofícios. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos e pedindo as benções de Deus. 

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

saudando a todos os nobres pares, também saudou aos funcionários desta Casa, ao público 

presente, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, o orador 

parabenizou a vereadora Mara Nahum pela sua indicação pedindo iluminação pública 

para Vila Melancial na zona rural deste município, além disso, ele falou sobre sua 

indicação pedindo a construção de um novo cemitério no município de Oeiras do Pará. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador teceu comentários a respeito de 

algumas publicações postadas nas redes sócias acerca da votação do Projeto das 

Alíquotas. Além disso, ele esclareceu algumas questões relacionadas ao Projeto de Lei, 

disse ainda, se tratar de uma imposição legal, sob pena de o município ficar sem receber 

repasses federais. Na sequência, o orador falou sobre uma viagem que ele fez na 

companhia dos edis, Osvaldo Alves, Barriga, Branco Manga, Marcos Paulo Leitão e 

Roberta Araújo a BR422. O vereador também destacou que o executivo tem feito o seu 

trabalho, porém, tem tido dificuldades em adquirir madeira legalizada para dar andamento 

em algumas obras. Porém, apesar de todos os problemas as pontes da Raimundo Vieira e 

do Seu Melo já foram construídas. Disse ainda, que há projeção para que sejam 

construídas mais três pontes em alvenaria. Dando continuidade ao seu discurso, o orador 

citou o pagamento de metade do décimo terceiro salário dos servidores municipais. Em 

seguida, o orador teceu comentários acerca de alguns trechos do discurso do vereador que 

o antecedeu. Na sequência, o vereador disse que iria se ater ao Projeto em pauta, além 

disso, falou sobre a atual situação do Fundo de Previdência, disse ainda, que foi muito ao 

FUNPREV para entender o que estava acontecendo, por isso, desde o começo se 

convenceu de que o Projeto que veio da gestão anterior é o melhor para o fundo e não 

para os funcionários, mais é um mal necessário. Finalizou seu discurso dizendo que estar 

vereador é ter compromisso, é ter responsabilidade com o município, é ter que votar não 

pela emoção, mas sim pela razão, disse ainda, que é funcionário público e defende o 
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servidor. Logo após, palavra foi facultada a vereadora Franciele Andrade, a qual iniciou 

seu pronunciamento desejando boa noite a todos os presentes, agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa do povo tratando de assuntos de extrema 

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

vereadora teceu alguns comentários sobre o Projeto das Alíquotas, também parabenizou 

ao presidente do FUNPRV, Pedro Reis, que encaminhou a esta Casa um demonstrativo 

de receitas e despesas do Fundo de Previdência, afim de mostrar a atual situação do Fundo 

de Previdência. Na sequência, a oradora falou que ela e os vereadores Edson Farias e 

Marcos Paulo Leitão (membros da Comissão) conversaram com representantes dos 

conselhos do SINTEPP, do Conselho Municipal de Educação, sobre o projeto em pauta. 

Falou ainda, que a culpa não é dos servidores, nem dos aposentados, mas sim das pessoas 

que não souberam administrar o Fundo de Previdência. Além disso, agradeceu ao assessor 

jurídico Sergio Monteiro pelo apoio. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a 

vereadora falou sobre a situação precária de algumas pontes no município e, das 

dificuldades do executivo em conseguir dar andamento a algumas obras. Além disso, ela 

também falou sobra a falta de água em Oeiras, disse ainda, que esse problema é antigo. 

A vereadora ainda falou sobre a questão do lixo no município e, da necessidade de cada 

um dar a sua contribuição.  Neste momento, o vereador Edson Farias pediu a parte no 

discurso para falar que se cada cidadão fizer a sua parte nós teremos uma cidade, um 

estado, um país melhor. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando sobre a 

necessidade de aproveitar o período de verão fazer a manutenção das ruas do município. 

Na sequência, a oradora parabenizou a vereadora Mara Nahum pelo seu aniversário. 

Finalizou seu discurso pedindo que Deus nos abençoe. Logo após, a palavra foi facultada 

ao vereador Josiel Maciel, o qual iniciou ao seu discurso saudando a todos os presentes, 

aos advogados pelo seu dia, em especial ao colega Marcos Paulo Leitão. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador fez um breve relato sobre a história da Festividade 

de Nossa Senhora da Assunção em Oeiras do Pará. Na sequência, o vereador teceu 

comentários acerca do Projeto da Alíquotas. Além disso, ele falou sobre algumas 

publicações postadas nas redes sociais denegrindo a imagem dos vereadores. Após, o 

orador fez a leitura de uma planilha enviada pelo presidente do FUNPREV a esta Casa 

sobre as receitas e despesas do Fundo de Previdência. Dando continuidade ao seu 
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discurso, o orador falou sobre as indicações do vereador Edson Farias, a qual pede a 

construção de um novo cemitério no município de Oeiras do Pará e, da vereadora Mara 

Nahum pedindo iluminação pública para Vila Melancial na zona rural deste município. 

Após, o vereador falou sobre a questão da segurança pública no município de Oeiras do 

Pará. Em seguida, ele teceu alguns comentários acerca da precariedade das pontes do 

município e, das dificuldades em conseguir madeira legalizada.  Finalizou seu discurso 

desejando boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara 

Nahum, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos ouvintes das rádios e a todos 

os presentes na plenária, após, agradeceu a todos pelas felicitações pelo seu aniversário. 

Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora teceu comentários acerca do Projeto das 

Alíquotas que irá ser votado nesta sessão. Também, falou sobre algumas publicações nas 

redes sociais. Na sequência, a vereadora falou sobre uma reunião que aconteceu na última 

quinta-feira para falar sobre o retorno das aulas no município. Além disso, de acordo com 

a vereadora a prefeita Gilma Ribeiro faltou com educação ao se dirigir a sua pessoa. Neste 

momento, o vereador Drô Alfaia pediu a parte no discurso para fazer algumas 

ponderações sobre o comportamento da senhora prefeita. Logo após, a oradora retomou 

ao seu discurso dizendo que hoje tudo se resolve na base da conversa e com educação. 

Ela disse ainda, que preza muito por seu profissionalismo e que não se importa com a 

vida pessoal de ninguém. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre a 

necessidade de realizar um concurso público em Oeiras do Pará. Também falou sobre os 

sucessivos saques ao FUNPREV nas gestões anteriores. Além disso, ela citou algumas 

mazelas existentes no município que já se arrastam por anos. A vereadora ainda destacou 

que esta Câmara é uma das mais atuantes, com muitas indicações. Em seguida, ela falou 

sobre a sua indicação pedindo iluminação pública para a Vila Melancial, disse ainda, que 

espera que a gestão municipal atenda aos pedidos dos vereadores. Finalizou seu discurso 

agradecendo a todos os presentes, também pediu que a população continue 

acompanhando o trabalho dos vereadores. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso saudando a todos os presentes, aos 

ouvintes das rádios, também parabenizou a vereadora Mara Nahum pelo seu aniversário. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador falou sobre uma viagem a BR422 

que ele fez na companhia dos edis Barriga, Branco Manga, Edson Farias, Osvaldo Alves 
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e Roberta Araújo. Na sequência, o orador destacou a importância de a população 

acompanhar o trabalho dos vereadores para se informar de maneira correta sobre as 

matérias importantes que são discutidas nesta Casa. Além disso, ele falou sobre as fake 

News que tem se espalhado neste mandato. Após, o orador fez a leitura de uma mensagem 

que ele recebeu de um grupo de WhatsApp. Posteriormente o orador teceu comentários 

acerca das críticas que os vereadores vêm recebendo nas redes sociais. Ele também 

destacou a seriedade do trabalho de todos os vereadores. Dando continuidade ao seu 

discurso, o vereador falou sobre uma ação realizada a dois anos atrás, onde ele e doutor 

Samuel ajuizaram um mandado de injunção, afim de provocar o executivo para que 

houvesse uma correção nos salários dos servidores do município. Na sequência, ele falou 

sobre a trajetória que percorreu até se tornar vereador. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o vereador fez a exposição de um relatório que veio do FUNPREV 

dando ciência da atual situação do Fundo de Previdência. Além disso, ele destacou os 

sucessivos desvios que o Fundo de Previdência sofreu nos últimos anos. Disse ainda, que 

espera que todos entendam que o que se está fazendo hoje é para salvar uma aposentadoria 

futura. O vereador também destacou que só o concurso público não resolve o problema, 

apenas ameniza a situação. Deste modo, é necessário aprovar o Projeto e realizar um 

concurso. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada 

ao vereador Osvaldo Alves, o qual iniciou seu discurso saudando a todos os presentes, 

aos ouvintes das rádios, parabenizou a vereadora Mara Nahum pelo seu aniversário. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador falou sobre uma viagem que fez 

a BR422 na companhia dos nobres edis Barriga, Branco Manga, Marcos Paulo Leitão e 

Roberta Araújo. Além disso, o orador destacou o carinho que a comunidade do Uxi –

Estrada tem pelo vereador Barriga. Neste momento o vereador Barriga pediu a parte no 

discurso para agradecer o apoio dos demais vereadores. Logo após, o orador retomou ao 

seu discurso falando que eles também visitaram o Igarapé Preto e, nesta visita além dos 

vereadores também estavam presentes a prefeita Gilma Ribeiro e alguns secretários. 

Dando continuidade ao seu discurso, o ele falou sobre o Projeto das Alíquotas e, da atual 

situação financeira do Fundo de Previdência. Em seguida, o orador parabenizou os 

vereadores Edson Farias e Mara Nahum pelas suas indicações. Após, o orador falou de 

uma viagem da diretora do Departamento de Terras a BR422, ele disse ainda, que nesta 
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visita foram mapeados alguns cemitérios clandestinos nas localidades do Igarapé Preto, 

Costeira e Uxi-Estrada. De acordo com vereador a senhora prefeita Gilma Ribeiro, o 

Secretário de Infraestrutura e o jurídico do executivo, estão empenhados em legalizar 

esses cemitérios. Em seguida, ele falou sobre uma conversa que teve com a prefeita, onde 

ela lhe confidenciou que planeja construir algumas pontes de concreto, devido à 

dificuldade em conseguir madeira legalizada para realizar manutenção das pontes. Neste 

momento, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para reiterar o que o orador 

falou sobre a madeira, além disso, destacou que já existe no município uma serraria 

legalizada, inclusive o vereador apresentou o proprietário da mesma a senhora prefeita, 

porém, o senhor Marcelo está encerrando as atividades da sua serraria. Logo após, o 

orador retomou ao seu discurso, tecendo comentários a respeito da falta de água no 

município. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. 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. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre o Projeto das 

Alíquotas, falou ainda, das dificuldades de votar este projeto. Além disso, ela ressaltou 

que hoje irá votar neste projeto com a esperança e com a garantia de que a gestora 

municipal irá realizar o concurso público, que futuramente este projeto retorne para esta 

Casa Leis e volte ao teto máximo para votação. Na sequência, ela falou sobre a indicação 

da vereadora Mara Nahum pedindo energia elétrica para a Vila Melancial, zona rural 

deste município, porém, a oradora ressaltou que a energia desta localidade não é 

legalizada, deste modo, não se pode induzir a prefeitura ao erro, é necessário que a energia 

seja legalizada. Disse ainda, que infelizmente essa situação se repete por outras 

comunidades do município. Além disso, de acordo com a vereadora existem muitos 

problemas a serem resolvidos, mas aos poucos o município está andando. Finalizou seu 

discurso pedindo que Deus os abençoe e lhes dê sabedoria para conduzir os trabalhos e 

que tudo corra na devida paz. 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, parabenizou a vereadora Mara Nahum pelo seu aniversário, ao vereador 

Marcos Paulo Leitão e ao assessor jurídico desta Casa Sergio Monteiro, pelo dia do 

advogado. Dando continuidade ao seu discurso a oradora destacou a importância desta 
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sessão, devido a votação do Projeto das Alíquotas. Neste momento a vereadora Priscila 

Santa Maria tomou a parte no discurso para pedir a prorrogação desta sessão por mais 

uma hora, pois, de acordo com o Regimento Interno no artigo 138 inciso 1º, a prorrogação 

das sessões poderá ser determinada pelo plenário por proposta do presidente ou 

requerimento verbal do vereador pelo tempo estrito necessário, jamais inferior a quinze 

minutos a conclusão da votação de matérias já discutidas. Em seguida, a senhora 

presidente Roberta Araújo colocou em votação o pedido da vereadora. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Logo após, a vereadora Roberta Araújo deu continuidade ao 

seu discurso falando das dificuldades de se votar um projeto como este, que vai mexer 

com a vida de tantas pessoas.  A oradora também ressaltou que hoje todos os vereadores 

estão nesta Casa para votar com responsabilidade. Dando continuidade ao seu discurso, a 

vereadora falou, que infelizmente apenas 40% do município foi comtemplado com o 

Programa Luz Para Todos, disse ainda, que a gestão tem buscado parceria com o Estado 

para tentar organizar e regularizar algumas coisas. Na sequência, ela falou sobre a 

precariedade de algumas pontes e das dificuldades do executivo em fazer a manutenção 

destes locais devido a carência de madeira legalizada. Logo após, a oradora teceu 

comentários acerca das críticas que os vereadores vêm recebendo nas redes sociais por 

causa desta votação. Por isso, a oradora convidou os nobres pares para fazer queixa crime 

contra algumas postagens e publicações, ela disse ainda, que irá pedir para a assessoria 

jurídica desta Casa preparar o documento para os vereadores que quiserem assinar. Neste 

momento, o vereador Drô Alfaia pediu a parte no discurso para pedir que a população 

saiba diferenciar e respeitar politicamente cada um. Ele também falou, que discorda da 

oradora quando ela diz que esta Casa está aberta para prestar esclarecimentos à população, 

pois, de acordo com o vereador até hoje a prestação de contas ainda não está disponível. 

Logo após, a oradora retomou ao seu discurso, dizendo que se vier um cidadão pedir 

informações ele será respondido, independe de qual seja o assunto. Em seguida, o 

vereador Edson Farias pediu a parte no discurso, para dizer que o Regimento Interno 

ampara que a Mesa Diretora tome essa iniciativa, falou ainda, que muitos pensam que a 

internet é terra sem lei, no entanto, existe lei e cabe o ônus da prova quem acusa. Logo 

após, a oradora retomou ao seu discurso esclarecendo algumas situações envolvendo seu 

nome. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a oradora falou sobre uma viagem 
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que ela fez na companhia dos nobres edis Barriga, Branco Manga, Marcos Paulo Leitão 

e Osvaldo Alves a Vila do Uxi-Estrada e ao Igarapé Preto. Além disso, a vereadora 

parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro e a Secretária Mônica Leal pelas ações na área da 

saúde nas comunidades do interior. Ela ainda falou sobre o médico Paulo Mergulhão que 

vai estar no município atendendo como psiquiatra. Neste momento, a vereadora Priscila 

Santa Maria pediu a parte no discurso para falar sobre a necessidade de ter um médico 

psiquiatra em Oeiras e, das dificuldades em conseguir um CAPS para município. Em 

seguida, a oradora finalizou seu discurso pedindo que Deus possa abençoar 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 004/2021/GVMN/CMOP, 

de autoria da vereadora Mara Nahum. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação da 

Indicação nº 008/2021/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias. A qual foi 

aprovada por unanimidade. Neste momento, a senhora presidente Roberta Araújo 

convidou o vereador Marcos Paulo Leitão (por ser relator do Projeto) para LEITURA E 

DEFESA DO PARECER E DA EMENDA. Logo após, a senhora presidenta abriu para 

discussão a Emenda Parlamentar. Votação da Emenda Substitutiva nº 001/2021. A qual 

foi aprovada por unanimidade. Votação do Parecer nº 004/2021, sobre o Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2020, de autoria do Executivo Municipal. O qual foi aprovado 

por oito votos a favor e dois contra. Neste momento, a senhora presidente abriu para 

discussão o Parecer sobre Lei Complementar. Votação do Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2020, de 20 de julho de 2020, de autoria do Poder Executivo, o 

qual Altera a Lei Municipal nº 466, de 08 de novembro de 2004, que “Reestrutura o 

Regime Próprio de Previdência Social do Município de Oeiras do Pará 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. 
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