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Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA 

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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 25 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 Santa Maria (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. Constatou-se a ausência do vereador Drô Alfaia, sua ausência foi 

justificada, ele encontra-se em tratamento médico. 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 18 

agosto 2021, a qual foi aprovada por oito votos a favor e uma abstenção.  Em seguida, foi 

realizada a leitura da pauta da presente sessão: LEITURA DOS EXPEDIENTES: 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: 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”. Indicação nº 009/2021/GVEF/CMOP, de autoria do edil Edson Farias, o 

qual indica ao Poder Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão 

orçamentária, a construção de um trapiche público na Vila do Castanheira, em frente à 

igreja da comunidade, garantindo a segurança dos moradores durante o embarque e 

desembarque das embarcações. Indicação nº 001/2021/GVBM/CMOP, de autoria do 

edil Branco Manga, o qual indica ao Poder Executivo Municipal, que providencie, 

observando a previsão orçamentária, a construção de uma nova escola onde se encontra 

atualmente a Escola Municipal Guimarães Rosa, localizada na comunidade São 

Sebastião, no Rio Oeiras, Zona Rural deste município, beneficiando a população daquela 
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comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. Requerimento 

nº 001/2021/GVMPL-CMOP, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão, que requer 

que o Executivo providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza da rua 

Prefeito Artêmio Araújo, a partir do cruzamento com a rua Mário Covas até o balneário 

Marapira, bem como Ramal do Caba, rua Amélia Santiago Monteiro, rua Mário Covas e 

rua Torre da Vivo, localizadas no bairro Marapira, nesta cidade, em benefício de nossa 

população. 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 Edson Farias, o qual iniciou seu 

discurso pedindo esclarecimentos acerca 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. Posteriormente o orador fez a 

leitura e defesa da indicação nº 009/2021/GVEF/CMOP. 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. 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. Dando continuidade ao seu discurso, o orador parabenizou ao 

vereador Edson Farias e Branco Manga pelas suas indicações e ao vereador Marcos Paulo 

Leitão pelo seu requerimento. Posteriormente, o orador falou sobre o trabalho da 

Comissão de Finanças da qual ele é membro. Além disso, ele destacou que é relator de 

uma das matérias que tramita nesta Comissão, que trata do julgamento das contas do ex-

prefeito Edivaldo Nabiça. Além do mais, o vereador perguntou a Mesa Diretora se o ex-

prefeito já havia sido notificado? Neste momento a vereadora Roberta Araújo pediu a 

parte no discurso para falar que ainda não foi possível notifica-lo, pois, ele encontra-se 

viajando. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando sobre o Projeto de abertura 

de crédito especial, que tem como relator o vereador Branco Manga. Dando continuidade 

ao seu pronunciamento, o orador falou sobre uma visita a Vila do Uxi-Estrada, com o 

intuito de ajudar as mulheres daquela comunidade a montar uma associação. Além disso, 

ele agradeceu ao assessor contábil desta Casa Nonato Camarão pela ajuda, a vereadora 

Roberta Araújo pelo apoio e ao professor Miguel pela parceria. Neste momento a 

vereadora Roberta Araújo pediu a parte no discurso para parabenizar ao nobre colega pelo 

trabalho que ele vem fazendo pelas mulheres daquela comunidade. Logo após, o orador 
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retomou ao seu discurso destacando a importância da criação desta associação para a vida 

dessas mulheres. Além disso, ele falou que vai buscar parcerias com alguns deputados 

para conseguir benefícios para o município. Em seguida, o orador falou sobre uma viagem 

que ele fez ao Rio Caracurú, na companhia dos vereadores Marcos Paulo Leitão e Osvaldo 

Alves. Destacou ainda, a importância de visitar as comunidades para ouvir as 

reivindicações da população. Além disso, falou sobre a limpeza dos rios, de uma conversa 

que teve com o Secretário de Meio Ambiente sobre esta questão. Neste momento, o 

vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no discurso para falar que tem se preocupado 

bastante com a atual situação dos rios e igarapés do município, tendo em vista, que alguns 

estão quase fechados. Logo após, o orador finalizou seu discurso desejando boa noite a 

todos e agradecendo a Deus. 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. Após, parabenizou a Secretária de 

Administração Andréia Veiga pelo seu aniversário. Dando continuidade ao seu discurso, 

o vereador agradeceu pelo convite que recebeu para participar do Festival Evangélico. 

Além disso, destacou o trabalho realizado pelas igrejas no município, em especial a Igreja 

Assembleia de Deus, também parabenizou a vereadora Priscila Santa Maria pelo seu 

trabalho junto a esta igreja. Posteriormente, o orador teceu comentários acerca de algumas 

situações que estão acontecendo no município. Além disso, ele destacou a chegada dos 

medicamentos em Oeiras, falou ainda, que sempre foi um defensor da pasta da saúde, 

pois, conhece a realidade de muitas comunidades. Dando continuidade ao seu discurso 

ele agradeceu a Secretária de Educação Adelina pela atenção que ela tem com sua pessoa.  

Ele também falou sobre a parte física e a parte pedagógica das escolas. Além disso, o 

vereador falou a respeito do Programa Avança Oeiras. Na sequência, ele teceu 

comentários a respeito do lixão do município. Em seguida, o vereador fez a defesa da 

Indicação nº 001/2021/GVBM/CMOP, de sua autoria. Após, ele falou sobre uma 

conversa que teve com a Secretária de Saúde Mônica Leal a respeito do posto de saúde 

do Pruanã do Meio. Além disso, ele parabenizou aos nobres colegas pela visita a algumas 

escolas do interior. Falou ainda sobre alguns pedidos que ele já fez a alguns Secretários.  

Na sequência, ele agradeceu a Mesa Diretora, também falou do seu desejo de que sejam 

realizadas as sessões itinerantes. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus pela 

oportunidade e 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, aos 
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funcionários desta Casa, ao público presente, aos ouvintes das rádios. Agradeceu a Deus 

pela oportunidade de estar participando de mais uma sessão ordinária. Além disso, 

parabenizou ao vereador Branco Manga pela sua indicação e ao vereador Marcos Paulo 

Leitão pelo seu requerimento. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou que 

algumas reivindicações feitas neste parlamento já foram atendidas, dentre eles a 

iluminação na Vila do Uxí-Estrada. Após, ele agradeceu pelo convite que recebeu para 

participar do Festival Evangélico da Igreja Assembleia de Deus. Além disso, parabenizou 

ao pastor Josué Naua pelo trabalho que ele tem realizado no município. Em seguida, ele 

falou sobre a   Indicação nº 009/2021/GVEF/CMOP, de sua autoria. Posteriormente, o 

vereador teceu comentários acerca da possível perca de seu mandato. Após, ele 

parabenizou ao doutor Gabriel Pinos Sturtz, juiz eleitoral da quadragésima quinta zona 

eleitoral pela sua competência. Além disso, o vereador fez a leitura da sentença do 

processo eleitoral movido por uma candidata a vereadora no município de Oeiras do Pará 

na eleição de 2020. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, palavra foi 

facultada a vereadora Franciele Andrade, a qual iniciou seu pronunciamento desejando 

boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios, 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 falou sobre as matérias em pauta. Posteriormente, ela teceu comentários acerca 

da construção de uma ponte na Rua João XXIII. Além disso, pediu ao Poder Executivo 

que possa dar continuidade a esta obra. Em seguida, a vereadora falou sobre a chegada 

dos medicamentos no município de Oeiras do Pará. Além deste assunto, ela falou que viu 

na página da prefeitura que a gestão conseguiu dois veículos para o município. Após, ela 

teceu comentários acerca das críticas que os poderes executivo e legislativo vem 

recebendo. Falou ainda, que vem desenvolvendo seu trabalho, que já conseguiu muitas 

coisas para o município, entre elas, alguns cheque-moradia do Programa Sua Casa. Dando 

continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre os convênios oriundos de emendas 

parlamentares que ficaram da Gestão Anterior. Na sequência, ela falou a respeito da 

chegada de autoclave para o hospital do município. Posteriormente, a oradora falou sobre 

as oportunidades que se tem quando se parte de um governo. Além disso, ela destacou 

que para ser político é necessário ter paciência, força de vontade, determinação e garra. 

Falou ainda, sobre a necessidade de não desistir das coisas que se almeja. Que seu objetivo 

é conseguir o melhor para o povo. Após, a vereadora agradeceu pelo convite que recebeu 

do Festival Evangélico da Igreja Assembleia de Deus. Finalizou seu discurso agradecendo 
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a Deus por tudo que tem feito em sua vida. 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 discurso, o vereador justificou sua ausência na 

sessão ordinária anterior. Posteriormente, ele parabenizou aos vereadores Edson Farias e 

Branco Manga pelas suas indicações.  Além disso, ele falou a respeito da internet que foi 

implantada na Escola da Vila do Castanheira. Ele ainda destacou a necessidade de ter 

uma estrutura adequada nas escolas do município para volta as aulas presenciais. Após, 

ele parabenizou ao vereador Marcos Paulo Leitão pelo seu requerimento. Dando 

continuidade ao seu discurso, ele falou sobre a atual situação dos rios do município de 

Oeiras do Pará e da necessidade de fazer uma limpeza nos mesmos. Além disso, ele teceu 

comentários acerca do estado de algumas ruas e pontes do município.  Ele também 

mencionou a obra da Rua João XXIII, disse ainda, que espera que a empresa responsável 

pela obra faça um serviço de qualidade. Pois, de acordo com o orador a Ponte da Avenida 

XV de Novembro já está se deteriorando. Neste momento, a vereadora Franciele Andrade 

pediu a parte no discurso para esclarecer que a empresa que está construindo a Ponte da 

João XXIII não é a mesma que construiu a Ponte da Avenida XV de Novembro. Ela ainda 

destacou que a empresa responsável pela obra deve fazer a manutenção da mesma durante 

cinco anos. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando a respeito do desejo da 

gestão em construir novas pontes no município. Neste momento, a vereadora Priscila 

Santa Maria pediu a parte no discurso falando que é de muita valia a preocupação do 

orador, além disso, ela destacou a dificuldade de concluir algumas obras devido ao 

elevado custo dos matérias de construção. Logo após, o orador retomou ao seu discurso 

tecendo comentários a respeito da alta no preço dos bens de consumo. Na sequência, o 

vereador comentou que espera que o novo asfalto tenha durabilidade. Segundo o vereador 

todas as gestões que passaram pelo município deixaram sua contribuição, porém, ainda 

falta muito a se fazer. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele parabenizou a 

presidente Roberta Araújo pelo seu trabalho. Posteriormente, ele agradeceu pelo convite 

que recebeu da Igreja Assembleia de Deus, falou ainda, do grande respeito e admiração 

que tem pelo pastor Josué Naua e do belo trabalho que ele vem desenvolvendo no 

município. De acordo com o orador o município precisa de eventos que ajudem os jovens 

a buscar caminhos. Dando continuidade ao seu discurso, ele destacou carência de 

emprego no município, falou ainda, da necessidade de promover o desenvolvimento do 

mesmo. Além disso, ressaltou a importância de abrir a estrada. Neste momento, o 

vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para dar sua opinião a respeito da abertura 



6 
 

da estrada. Logo após, o orador retomou ao seu discurso tecendo mais alguns comentários 

a respeito deste assunto. 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 a todos os presentes, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu 

discurso, a vereadora justificou sua ausência na sessão anterior. Posteriormente, ela falou 

sobre a PA379. Além disso, ela destacou que já deixou uma solicitação junto ao governo 

do Estado pedindo a manutenção da PA379 do km1 até o km 35 no Rio Arioca. Falou 

ainda que também é a favor da abertura da estrada, entretanto, ela disse que sabe que é 

um investimento alto, tem a questão do custo benefício, além de outros fatores que 

precisam ser analisados. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a vereadora teceu 

comentários acerca do lixão do município de Oeiras do Pará. Após, ela fez a leitura de 

um ofício enviado ao Secretário Benedito Pereira Coelho. Além disso, de acordo com a 

oradora ela solicitou que o Secretário de Infraestrutura providenciasse a limpeza da Rua 

Honório Bastos e, também pediu esclarecimentos acerca do caminhão do lixo e da 

caçamba do PAC. Na sequência, a vereadora fez um requerimento verbal pedindo que 

seja construído um porto de embarque e desembarque as margens do Rio Marapira, 

localizado na Rua Amélia Santiago. Após, a oradora destacou a importância das políticas 

públicas para o município. Em seguida, ela falou a respeito de uma mensagem que 

recebeu no WhatsApp falando sobre o transporte escolar. De acordo com a vereadora ela 

foi em busca de informações sobre esta questão, no entanto, ela foi informada que até o 

momento ainda não existe edital para contratação do transporte escolar, além disso, ela 

destacou que as aulas na rede estadual de ensino já começaram, que o governo do estado 

possui um convenio com o município para o transporte desses alunos. Deste modo, ela 

ressaltou a necessidade de dar andamento aos processos licitatórios com o objetivo de 

sanar as demandas para a volta as aulas na rede municipal de ensino. Dando continuidade 

ao seu discurso, a oradora falou sobre a Rua Aluízio Tiago. Além disso, ela destacou a 

necessidade de executivo colocar metas para resolver os pleitos da sociedade. Finalizou 

seu discurso agradecendo a todos. 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. Dando continuidade ao seu pronunciamento, 

o orador falou que os vereadores têm feito seus trabalhos fazendo seus ofícios, seus 

requerimentos, suas indicações com o objetivo de que as coisas andem. Posteriormente, 

ele falou sobre uma visita que ele fez a Secretaria de Meio Ambiente, nesta visita ele 

constatou que a madeira que foi apreendida já se encontra no município e possivelmente 
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será usada para fazer alguns reparos e construções de algumas pontes. Além disso, ele 

ressaltou a necessidade da CPL dar andamento nos processos licitatórios para que essas 

obras não dependam de madeira apreendida e que pontes de concreto também possam ser 

construídas. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre as viagens que 

fez pelo interior do município na companhia dos edis Barriga e Osvaldo Alves. 

Posteriormente, ele parabenizou ao vereador Barriga pelo trabalho que tem realizado na 

Vila do Uxi-Estrada. Além disso, ele falou sobre a necessidade de fazer parcerias para 

levar ações para mais localidades. Neste momento, o vereador Barriga pediu a parte no 

discurso para reenterrar o discurso do orador sobre as ações no interior. Logo após, o 

orador retomou ao seu discurso tecendo mais alguns comentários a respeito das ações ao 

interior do município. Na sequência, ele fez a leitura e defesa do Requerimento nº 

001/2021/GVMPL-CMOP, de sua autoria. Em seguida, a vereadora Priscila Santa Maria 

pediu a parte no discurso para falar que também já fez um requerimento pedindo a limpeza 

da Rua da Torre da Vivo. Além disso, ela destacou as cobranças da população em relação 

as ruas. Logo após, o orador retomou ao seu discurso tecendo comentários a respeito da 

carência de iluminação pública em algumas ruas do município.  Dando continuidade ao 

seu discurso, o vereador falou sobre a questão do lixão de Oeiras do Pará. Neste momento, 

a vereadora Roberta Araújo pediu a parte no discurso para destacar que este assunto afeta 

diretamente na saúde da população, ela também falou que já foram feitos vários 

requerimentos e indicações sobre este tema. Logo após, o orador retomou ao seu discurso, 

destacando a necessidade de aumentar a fiscalização em torno do lixão para que as 

pessoas não joguem lixo de maneira irregular. Além disso, ele falou sobre a escola que 

está sendo construída próximo ao lixão. Na sequência, o vereador prestou alguns 

esclarecimentos acerca da compra de medicamentos do município de Oeiras do Pará. 

Neste momento, a vereadora Priscila Santa Maria pediu a parte no discurso para dar mais 

explicações sobre o processo de compra dos medicamentos. Logo após, o orador retomou 

ao seu discurso tecendo mais alguns comentários sobre os medicamentos. Finalizou seu 

discurso agradecendo 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, agradeceu a Deus pela oportunidade de poder participar de mais uma sessão, 

parabenizou ao vereador Marcos Paulo Leitão e a Secretária de Administração pela 

passagem de seus aniversários. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre 

algumas visitas que fez ao interior, entra elas ao Rio Murujucá, Rio Caracurú. Além disso, 

ele parabenizou ao vereador Barriga pelo trabalho que ele tem realizado a comunidade do 
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Uxi-Estrada. Posteriormente, ele falou a respeito da construção da Ponte da Rua João 

XXIII. Após, o orador parabenizou ao Governador Helder Barbalho e ao deputado 

Wanderlan Quaresma pela entrega de 110 cheques, através do Programa sua Casa. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento o vereador falou sobre a questão do transporte 

escolar no município. Em seguida, ele parabenizou aos edis Edson Farias, Branco Manga 

pelas suas indicações e ao edil Marcos Paulo Leitão pelo seu requerimento. Após, ele 

agradeceu pelo convite que recebeu para participar do Festival Evangélico da Igreja 

Assembleia de Deus. 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. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre 

o Festival Evangélico da Igreja Assembleia de Deus. Além disso, ela destacou o trabalho 

social das igrejas no município. Na sequência, a oradora falou sobre Os 100 anos da 

CGADB em Belém do Pará. Posteriormente, ela citou uma reunião da qual ela participou, 

para tratar de um projeto da Igreja Assembleia de Deus sobre cidadania. Após, ela falou 

a respeito uma visita que fez ao DETRAN. Além disso, a vereadora falou que fez um 

oficio pedindo a visita do DETRAN ao município. Ela disse ainda, que este oficio já foi 

respondido e que o DETRAN vai estar em Oeiras de 24 a 27 de setembro. Ela disse ainda, 

que também fez um oficio pedindo um curso para os moto-taxistas. Dando continuidade 

ao seu discurso, a vereadora teceu comentários acerca do lixão do município. Além disso, 

ela falou sobre o Plano de Resíduos Sólidos. Neste momento, o vereador Josiel Maciel 

pediu a parte no discurso para destacar mais alguns pontos em relação ao lixão. Na 

sequência, a vereadora Roberta Araújo também pediu a parte no discurso para falar que 

a Câmara Municipal já recebeu e-mails de alguns órgãos cobrando o referido projeto. 

Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando dos danos que este lixão tem 

causado a saúde das pessoas que moram nas proximidades. Além disso, a vereadora pediu 

que os Secretários de Infraestrutura e de Meio Ambiente venham até esta Casa para dar 

informações acerca do Plano de Resíduos Sólidos. Dando continuidade ao seu discurso a 

vereadora falou sobre a necessidade de os munícipes também fazerem a sua parte. 

Posteriormente, ela falou sobre uma reunião que teve com os senhores Ademir França e 

Marcelo Nogueira para falar sobre as obras em andamento no município. Finalizou seu 

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

vereadora Roberta Araújo, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres 

edis, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus por poder 
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participar de mais uma sessão. Após, parabenizou os vereadores Priscila Santa Maria, 

Marcos Paulo Leitão e a Secretária de Administração, Andréia Veiga, por estarem 

completando mais um ano de vida. Dando continuidade ao seu discurso a oradora 

parabenizou aos vereadores que fizeram indicações. Na sequência, ela falou sobre a 

chegada dos medicamentos ao município de Oeiras do Pará. Além disso, ela falou a 

respeito da vacinação do COVID 19 no interior do município. Em seguida, a vereadora 

teceu comentários acerca da iluminação pública em Oeiras do Pará. Posteriormente, ela 

fez a leitura de um oficio enviado a Secretaria de Infraestrutura.  Após, ela parabenizou 

aos servidores da SEINFRA pelo trabalho realizado em nossa cidade. Neste momento, a 

vereadora Priscila Santa Maria pediu a parte no discurso para pedir a população que possa 

ser gentil com esses servidores. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando 

que irá fazer um oficio pedindo a limpeza do Rio Urubuena que dá acesso ao Rio 

Aracaerú.  Dando continuidade ao seu pronunciamento, oradora falou sobre uma reunião 

com o gerente regional do BANPARÁ, onde ela pediu esclarecimentos acerca dos 

empréstimos consignados dos servidores públicos do município e, ela foi informada que 

esta dívida já foi sanada. Neste momento, o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte 

no discurso para reenterrar a fala da oradora sobre este assunto. Logo após, a vereadora 

finalizou seu discurso pedindo as benções de Deus e desejando boa noite. Logo após, a 

vereadora Roberta Araújo reassumiu a presidência da Mesa e, em seguida, passou-se a 

seguinte ORDEM DO DIA: 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”. 

Em seguida, a primeira secretária Priscila Santa Maria fez a leitura do Projeto de 

Resolução nº 002/2021. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação da Indicação 

nº 009/2021/GVEF/CMOP, de autoria do edil Edson Farias. Votação da Indicação nº 

001/2021/GVBM/CMOP, de autoria do edil Branco Manga. Votação do Requerimento 

nº 001/2021/GVMPL-CMOP, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão. Todas as 

indicações e requerimentos foram aprovados 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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Oeiras do Pará, 24 de agosto de 2021 
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Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 
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