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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 18 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 pelos edis: Franciele Andrade Amaro (primeira secretária) e Drô Alfaia 

(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, Mara Nahum, 

Josiel Maciel, Priscila Santa Maria e Osvaldo Alves, justificando a ausência dos edis: 

o vereador Josiel Maciel teve um compromisso inadiável no horário da sessão, as 

vereadoras Mara Nahum e Priscila Santa Maria encontram-se na capital do Estado a 

serviço do município e o vereador Osvaldo Alves encontra-se doente. Em seguida, a 

senhora presidente convidou os demais edis para fazer uma oração. Efetuada a 

chamada dos edis e havendo quórum regimental, a senhora presidente “invocando a 

proteção de Deus e em nome do povo Oeirense” declarou oficialmente abertos os 

trabalhos da presente sessão. Logo após, a presidente submeteu a discussão e votação, 

a ata da sessão ordinária realizada no dia 11 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 319/2021-GP-PMOP, de 17 de agosto de 2021, que 

encaminha para enxame e deliberação desta Egrégia Casa, os seguintes projetos de 

Leis: 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”. Projeto de Lei nº 008/2021, de 17 de agosto de 2021, o qual 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir, por decreto, crédito adicional especial no valor 

de R$ 240.732,52, para ações emergenciais de apoio ao setor cultural – LEI ALDIR 

BLANC”. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 



 
 

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 
 

071/2021-GP-CMOP, o qual encaminha para análise e posterior parecer da 

Comissão de Finanças Patrimônio Fiscalização Financeira e Orçamentária, os 

seguintes projetos de leis: 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”. Projeto de Lei nº 008/2021, de 17 de agosto de 

2021, o qual “Autoriza o Poder Executivo a abrir, por decreto, crédito adicional 

especial no valor de R$ 240.732,52, para ações emergenciais de apoio ao setor 

cultural – LEI ALDIR BLANC”. Ofício nº 014/2021-COLEJURF-CMOP, o qual 

encaminha já com o parecer conclusivo o Projeto de Lei nº 005/2021, de 21 de junho 

de 2021, de autoria do Poder Executivo, o qual “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, de 21 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, o qual “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”. Parecer nº 

006/2021, sobre o Projeto de Lei nº 005/2021, de 21 de junho de 2021, de autoria 

do Poder Executivo. Ofício nº 015/2021-COLEJURF-CMOP, o qual encaminha já 

com o parecer conclusivo o Projeto de Lei nº 006/2021, de 08 de julho de 2021, de 

autoria do Poder Executivo, o qual “Dispõe sobre o Sistema único de Assistência 

Social do Município e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 006/2021, de 08 

de julho de 2021, de autoria do Poder Executivo, o qual “Dispõe sobre o Sistema 

único de Assistência Social do Município e dá outras providências”. Parecer nº 

007/2021, sobre o Projeto Lei nº 006/2021, de autoria do Executivo Municipal. 

Projeto de Resolução nº 002/2021, de 12 de agosto de 2021, que “Revoga os 

Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º e acrescenta o Parágrafo único ao Art. 138 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal, e dá outras providências”. Requerimento nº 

001/2021/GVEF/CMOP, de autoria do edil Edson Farias, o qual requer que o 

Executivo Municipal, promova concurso público, obedecendo ao rito legal, para 

criação dos Símbolos Municipais de Oeiras do Pará, quais sejam a Bandeira, Hino e 
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o Brasão oficial do município. 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 Branco Manga, o qual iniciou seu discurso 

desejando boa noite a todos. Após, saudou aos funcionários desta Casa, aos ouvintes 

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

mais uma sessão ordinária. Na sequência, o orador falou sobre as eleições para 

deputados e da necessidade de aproveitar esse momento para ir em busca de parcerias 

para o município. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre dar 

continuidade as visitas ao interior do município, realizar algumas ações através de 

parcerias, principalmente na área da saúde. Além disso, ele lembrou que na gestão 

anterior foram realizadas ações em algumas localidades, entre elas na comunidade 

de São Sebastião. Porém, atualmente a pandemia tem impossibilitado essas ações. 

Ainda assim, o orador disse que tem buscado formas de trazer melhorias para a 

população.  Em seguida, o orador agradeceu a alguns professores que lhe mandaram 

mensagens de apoio na semana anterior, devido a votação do Projeto das Alíquotas. 

Ele também destacou que o Projeto foi aprovado por unanimidade. Neste momento, 

o vereador Barriga pediu a parte no discurso para esclarecer questionamentos de 

algumas pessoas em relação ao Projeto das Alíquotas. Posteriormente, o vereador 

Edson Farias também pediu a parte no discurso para tecer comentários acerca das 

pessoas que vem criticando o trabalho dos vereadores nas redes sociais. Logo após, 

o orador retomou ao seu discurso reiterando a fala do vereador Edson em relação as 

críticas direcionadas aos vereadores. Além disso, ressaltou que a função de vereador 

é requerer e indicar, cabe ao executivo executar. Dando continuidade ao seu discurso, 

o orador falou sobre a agricultura familiar no município. Disse ainda, que espera que 

Oeiras avance e cresça em todas as áreas. Após, o vereador falou sobre o conserto da 

retroescavadeira. Falou ainda, que tem feito tudo que está ao seu alcance para 

contribuir com o município. Na sequência, ele falou sobre uma conversa que teve 
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com a Secretária de Educação a respeito da volta as aulas presenciais no município. 

Além disso, ele falou sobre a situação dos barqueiros. Finalizou seu discurso 

agradecendo a todos, disse ainda, que está à disposição para ajudar o município, 

também agradeceu a Mesa Diretora pelo apoio que tem dado aos vereadores. Logo 

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

desejando boa noite a todos, parabenizou a vereadora Priscila Santa Maria pelo seu 

aniversário, pediu as benções de Deus. Dando continuidade ao seu discurso, o 

vereador falou sobre um relatório da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. 

Além disso, ele teceu comentários acerca do desvio de função de alguns maquinários 

e sobre o alto gasto de combustível desta Secretaria. Também falou sobre a falta de 

investimentos na agricultura nas gestões anteriores e da sua tristeza pelo fato de a 

referida Secretaria não possuir um prédio próprio. Após, ele falou que futuramente 

irá solicitar para o Secretário de Agricultura o cronograma de atividades para o 

período do verão. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou sobre uma pesquisa 

que realizou no Portal da Transparência. Além disso, ele destacou a importância de 

o executivo dar esclarecimentos a respeito do alto gasto de combustível nos últimos 

meses.  Além disso, o vereador falou que solicitou para o Secretário de Finanças as 

notas fiscais que foram pagas desde o dia primeiro de janeiro e até o momento não 

obteve resposta. Deste modo, o orador falou que fica difícil realizar seu trabalho de 

fiscal. Em seguida, ele teceu comentários sobre algumas situações relacionadas a 

saúde, entre elas a transferência de um paciente, falou ainda sobre a necessidade de 

valorizar os profissionais do município. Dando continuidade ao seu pronunciamento, 

ele falou sobre o Projeto das Alíquotas, disse ainda, que votou contra o Parecer do 

vereador Marcos Paulo Leitão, pois, não era o que ele esperava. Porém, votou pela 

aprovação do Projeto, tendo em vista, que o município poderia sofrer sanções caso o 

Projeto não fosse aprovado.  Na sequência, o vereador falou sobre sua angustia em 

ficar pedindo esclarecimentos e não ser atendido, além disso, ele falou sobre a 

precariedade das pontes do município. Finalizou seu discurso desejando boa noite a 

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

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



 
 

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 

 

5 
 

e ao público presente, aos ouvintes das rádios. Disse ainda, que se sente feliz quando 

as pessoas disponibilizam de seu tempo para ouvir as sessões e quando comentam 

sobre os assuntos discutidos no parlamento. Dando continuidade ao seu discurso, o 

orador falou sobre a Festividade de Nossa Senhora da Assunção. Em seguida, ele 

falou sobre as matérias em pauta, entre elas o Projeto de Lei nº 008/2021, de 17 de 

agosto de 2021. Além disso, teceu comentários acerca das críticas que os vereadores 

receberam nas redes sociais devido a votação do Projeto das Alíquotas. Ele ainda 

falou sobre a situação em que o fundo de previdência se encontra hoje. De acordo 

com o vereador este fundo é lesado constantemente. Disse ainda, que a Mesa Diretora 

deveria ajuizar uma queixa crime sobre alguns comentários postados nas redes 

sociais para essas pessoas provarem o que estavam dizendo, pois, cabe o ônus da 

prova a quem acusa.  Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador 

destacou atenção que Gestão tem dado as comunidades do interior, além disso, ele 

falou sobre uma ação realizada na UBS da Vila Uxi-Estrada, onde foi disponibilizado 

atendimento com médico psiquiatra e realização de exames de ultrassom. Ele 

também lembrou que 2017 fez um requerimento pedindo que a prefeitura criasse uma 

sala de atendimento com um psiquiatra e um psicólogo para atender a população. Ele 

ainda citou que em anos anteriores o município teve altos índices de suicídio. Deste 

modo, o vereador parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro por trazer um médico 

psiquiatra para atender a população. Posteriormente, o orador falou sobre a 

construção dos cemitérios da Vila do Uxi-Estrada e Igarapé Preto. Em seguida, o 

orador fez a leitura e a defesa de seu Requerimento nº 001/2021/GVEF/CMOP. 

Após, o vereador teceu comentários acerca dos servidores concursados de Oeiras, 

principalmente do último concurso que não passaram pela avaliação do período 

probatório.  Além disso, o orador disse que gostaria de saber se teve decreto de posse 

desses funcionários concursados. Se teve, de que forma isso aconteceu?  Disse ainda, 

que quando chegou a esta Casa em janeiro de 2009 achou que poderia resolver todos 

os problemas.  Finalizou seu discurso pedindo a Deus que nos ilumine e que nos dê 

uma semana abençoada. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Marcos 

Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os nobres edis, 
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ao público presente, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre o Projeto das Alíquotas que foi 

aprovado na sessão anterior. Além disso, teceu comentários acerca da repercussão 

desta votação nas redes sociais, ele também pediu desculpas pelo modo como se 

posicionou em uma rede social. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o 

orador citou um trecho do discurso do vereador Drô Alfaia, no qual ele falou sobre a 

transferência de uma paciente para Cametá, falou ainda a respeito do aumento no 

número de acidentes de trânsito e da falta de sinalização nas ruas do município de 

Oeiras. Em seguida, ele falou que pediu informações a assessoria jurídica desta Casa 

sobre esta matéria, teve como retorno a lei municipal 656 de 30 de setembro de 2019, 

a qual dispõe sobre a municipalização do trânsito e transportes terrestres no âmbito 

do município de Oeiras do Pará. Segundo esta lei é necessário criar um departamento 

de trânsito no município, porém, para que isso aconteça é necessário que seja 

realizado o concurso público. O orador falou ainda sobre a necessidade de cada 

munícipe dar a sua contribuição para ajudar município de Oeiras. Neste momento, o 

vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para dizer que os vereadores que 

aprovaram esta lei fizeram sua parte, entretanto, o executivo não colocou em prática. 

Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando sobre o Projeto de Lei nº 

005/2021 o qual “Dispõe sobre o Sistema único de Assistência Social do Município 

e dá outras providências”. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Em seguida, 

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

Roberta Araújo convidou a vereadora Franciele Amaro (por ser a relatora do Projeto) 

para LEITURA E DEFESA DO PARECER. Logo após, a senhora presidente abriu 

para discussão o Parecer. Em seguida, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, 

o qual iniciou seu discurso falando da importância do projeto e declarando ser 

favorável à sua aprovação.  Posteriormente, a palavra foi facultada ao vereador 

Marcos, o qual iniciou ao seu discurso parabenizando a relatora pelo parecer e 

destacando a importância de aprovar este projeto. Votação do Parecer nº 006/2021, 

sobre o Projeto de Lei nº 005/2021, de 21 de junho de 2021, de autoria do Poder 

Executivo. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 
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005/2021, de 21 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, o qual “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”. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Logo após, a senhora presidente Roberta Araújo 

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

E DEFESA DO PARECE. Em seguida, a senhora presidente abriu para discussão o 

Parecer. Votação do Parecer nº 007/2021, sobre o Projeto Lei nº 006/2021, de 

autoria do Executivo Municipal. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do 

Projeto de Lei nº 006/2021, de 08 de julho de 2021, de autoria do Poder Executivo, 

o qual “Dispõe sobre o Sistema único de Assistência Social do Município e dá outras 

providências”. O qual foi aprovado por unanimidade Leitura e votação do Projeto 

de Resolução nº 002/2021, de 12 de agosto de 2021, que “Revoga os Parágrafos 1º, 

2º, 3º e 4º e acrescenta o Parágrafo único ao Art. 138 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal, e dá outras providências”. Este projeto foi retirado de pauta, por 

não haver quórum para votação. Neste momento a senhora presidente Roberta Araújo 

abriu para discussão o Requerimento do vereador Edson Farias. Votação do 

Requerimento nº 001/2021/GVEF/CMOP, de autoria do edil Edson Farias. 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, 18 de agosto de 2021 
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