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Ata da terceira sessão extraordinária, do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, realizada no dia 24 de novembro do ano de dois mil e vinte um, para votação 

em 2º turno do PPA-2022-2025. 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: Priscila Santa Maria (primeira secretária) e Franciele 

Andrade (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 dos vereadores Josiel Maciel e Osvaldo Alves, suas ausências foram 

justificadas, o edil Josiel Maciel irá passar por uma cirurgia e o edil Osvaldo Alves encontra-

se doente. Em seguida, a senhora presidente convidou aos demais edis para fazer uma oração. 

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

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

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

extraordinária realizada no dia 30 de junho de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, a Palavra facultada aos Vereadores para se pronunciarem sobre a matéria em pauta 

pelo prazo máximo de 03 minutos, conforme parágrafo 1º do artigo 149 do Regimento Interno 

da Câmara.  Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Barriga, o qual iniciou seu 

discurso desejando boa noite a todos, após, ele agradeceu a Deus pela oportunidade de poder 

participar de mais uma sessão, além disso, ele falou sobre as divergências de ideias entre os 

vereadores. Posteriormente, ele falou sobre o trabalho da Comissão de Finanças da qual ele 

faz parte. Além do mais, ele parabenizou o vereador Drô Alfaia por ser sensato em suas 

colocações. Na sequência, ele destacou que Plano Plurianual enviado para esta Casa veio com 

alguns erros. Em seguida, o vereador prestou alguns esclarecimentos em relação ao orçamento 

descrito no PPA, além disso, ele citou como exemplo os postos de saúde, ele disse ainda que 

se o recurso descrito no PPA não for suficiente para concluir uma obra, que o executivo pode 

pedir uma abertura de crédito especial para a Câmara Municipal. Finalizou seu discurso 

parabenizando a Comissão de Finanças a assessoria jurídica desta Casa.  Logo após, a palavra 

foi facultada ao vereador Branco Manga, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a 
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todos. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que os vereadores não têm o poder de 

dizer qual será o valor do recurso destinado para cada obra, de acordo com o orador isso cabe 

ao executivo. Além disso, ele falou que ficou triste com o posicionamento do vereador Edson 

Farias, pois, ele estava presente na reunião onde o PPA foi discutido. Além disso, de acordo 

com o orador os postos de saúde são prioridade, entretanto, nem todos os postos estão 

precisando de reparos. Após, ele destacou a importância dos debates entre os edis, disse ainda 

que a divergência de ideias é normal no parlamento. 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, ele falou que a Comissão de Finanças sempre irá fazer o que for 

de sua responsabilidade. Posteriormente, ele citou o discurso do vereador Edson Farias em 

uma sessão anterior, além disso, o orador falou que não irá mudar sua postura. Finalizou seu 

discurso desejando boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson 

Farias, o qual iniciou seu discurso tecendo alguns comentários a respeito do vereador Branco 

Manga. Posteriormente, ele falou ao vereador Drô Alfaia, que veio para esta Casa com 

responsabilidade, disse ainda, que não pode votar em uma matéria que não conhece. Além 

disso, querer que as coisas aconteçam sem ter previsão legal. Após, ele falou que a matéria 

deveria ter sido devolvida para o executivo quantas vezes fossem necessárias, ele ainda falou 

que defende a sua posição. Posteriormente, o vereador falou que vai estar nesta Casa para ver 

as cobranças que serão feitas ao executivo. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso falando que o Plano Plurianual não foi 

imposto aos vereadores, ele foi discutido entre eles. Disse ainda, que este poder não pode criar 

despesas para o executivo. Além disso, ele falou que os vereadores só podem fazer aquilo que 

lhes cabe enquanto legisladores. Logo após, passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: 

VOTAÇÃO EM 2º TURNO DA EMENDA MODIFICATIVA nº 002, de 23 de novembro 

de 2021, sobre o Projeto de Lei nº 009/2021, que dispõe sobre “O Plano Plurianual – PPA 

para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”. A qual foi aprovado por unanimidade. 

VOTAÇÃO DO PARECER nº 004/2021-CFPFFO, sobre “O Plano Plurianual – PPA para 

o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”.  O qual foi aprovado com sete votos 

favoráveis e uma abstenção. VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI nº 009/2021, que dispõe 

sobre “O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”. O 
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qual foi aprovado com sete votos favoráveis e uma abstenção. 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, 24 de novembro de 2021 
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