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Ata da trigésima segunda sessão ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 15 de dezembro 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 

(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 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 ordinária realizada no dia 08 de dezembro 2021, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura da pauta da presente 

sessão: LEITURA DOS EXPEDIENTES: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

LEGISLATIVO: Ofício nº 021/2021-COLEJURF-CMOP, que encaminha já com 

parecer conclusivo, o Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2021, de 03 de novembro de 

2021, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão (PDT), o qual “Fixa a obrigatoriedade 

de prioridade de atendimento preferencial também às pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) em todos os estabelecimentos do município de Oeiras do Pará. 

Parecer nº 010/2021-COLEJURF, sobre o projeto de Lei do Legislativo nº 003/2021, 

de 03 de novembro de 2021, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão (PDT). Ofício 

nº 022/2021-COLEJURF-CMOP, que encaminha já com parecer conclusivo, o projeto 

de Lei do Legislativo nº 004/2021, de 08 de novembro de 2021, de autoria do vereador 

Edson Farias (PL), o qual “Dispõe sobre uma folga anual para todos os servidores 

públicos municipais do município de Oeiras do Pará, no dia de seu aniversário, na forma 

que menciona, e dá outras providências”. Parecer nº 011/2021-COLEJURF-CMOP, 

sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2021, de 08 de novembro de 2021, de 

autoria do vereador Edson Farias (PL). Requerimento nº 006/2021/GVFA/CMOP, de 
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autoria da vereadora Franciele Amaro, a qual requer que o Executivo Municipal promova 

a instalação de luminárias nos postes localizados no canteiro da rua Prefeito Artêmio 

Araújo, entre a trav. Presidente Médici e a trav. Mário Covas, no bairro Marapira, nesta 

cidade, em benefício de nossa população. Indicação nº 004/2021/GVB/CMOP, de 

autoria do vereador Barriga, que indica ao Executivo Municipal, que providencie, 

observando a previsão orçamentária, a construção de uma ponte na altura do ramal que 

liga a PA-379 às comunidades dos Pauladas e do Bacuri, Zona Rural deste município, 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 Drô Alfaia, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite a todos, na 

sequência ele falou que última sessão ordinária do ano é o momento de refletir sobre tudo 

que aconteceu neste ano. Além disso, ele falou sobre as dificuldades que município tem 

passado, falou sobre a carência de água na cidade, ele disse ainda que se a gestão tivesse 

procurado uma maneira de resolver este problema as coisas não chegariam ao ponto que 

está.  Posteriormente, 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 aos nobres edis, ao público presente, aos servidores desta 

Casa, aos ouvintes das rádios. Na sequência, ele falou sobre as críticas que os vereadores 

recebem, no entanto, segundo o orador os vereadores estão desenvolvendo um bom 

trabalho, fazendo seus requerimentos e indicações. Ele disse ainda que este ano foi muito 

produtivo, com várias conquistas. Dando continuidade ao seu discurso, ele agradeceu a 

todos que o ajudaram nas ações que ele realizou no decorrer deste ano, além disso, ele 

falou que tem ajudado na medida do possível as pessoas que o procuram. Em seguida, ele 

agradeceu ao enfermeiro Wagner por ter acompanhado sua avó até Belém, a presidente 

da Câmara de Curralinho e todos os servidores da saúde de Oeiras. Dando continuidade 

ao seu pronunciamento, o vereador fez a leitura e defesa da Indicação nº 

004/2021/GVB/CMOP, de sua autoria, que indica ao Executivo Municipal, que 

providencie, observando a previsão orçamentária, a construção de uma ponte na altura do 
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ramal que liga a PA-379 às comunidades dos Pauladas e do Bacuri, Zona Rural deste 

município, em benefício de nossa população. Na sequência, ele falou que recebeu uma 

cópia de um requerimento feito pelas senhoras Maria de Nazaré da Silva e Lenize Maiane 

da Silva, integrantes do Conselho da Educação, dizendo que existem indícios de 

irregularidades em algumas coisas que estão acontecendo no município. Além disso, ele 

citou uma reunião que aconteceu nesta Casa com os integrantes do Conselho da 

Educação, posteriormente, ele falou que neste requerimento as duas conselheiras falam 

sobre supostas irregularidades e acusam o senhor Orivaldo, funcionário efetivo do 

município, de receber dinheiro indevidamente, de acordo com requerimento este senhor 

teria sido pago para fazer a manutenção dos ônibus escolares, porém, o segundo as 

conselheiras o trabalho não foi realizado. De acordo com vereador o nome que está no 

contrato é do filho do senhor Orivaldo e, este contrato terminou no dia 31 de dezembro 

de 2020. Ele disse ainda que a família deste senhor irá entrar com um processo contra as 

conselheiras. O vereador ainda aconselhou as senhoras Nazaré e Lenize a procurarem 

orientação jurídica antes de fazer um requerimento. Além do mais, o vereador falou que 

irá entrar com um pedido de afastamento das duas conselheiras. Neste momento, o 

vereador Drô Alfaia pediu a parte no discurso para dizer que o erro das conselheiras deve 

ser reparado. Na sequência, a vereadora Franciele Andrade pediu a parte no discurso para 

prestar alguns esclarecimentos em relação ao contrato, ela disse ainda que a prestação de 

contas referente ao contrato com o filho do senhor Orivaldo já foi aprovada pelo Conselho 

do FUNDEB. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando que os ônibus 

escolares foram retirados do pátio da oficina com autorização da Secretária de Educação, 

a senhora Adelina. Além disso, ele pediu que as senhoras Nazaré e Lenize peçam 

desculpas pelo ocorrido. Finalizou seu discurso desejando boas festas a todos. Logo após, 

a palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, o qual iniciou seu discurso desejando 

boa noite aos nobres edis, ao público presente, aos ouvintes das rádios, a sua família, 

após, ele agradeceu a Deus por poder participar de mais uma sessão. Dando continuidade 

ao seu discurso ele agradeceu a todas as pessoas que o receberam em suas casas no 

decorrer deste ano. Na sequência, ele falou sobre a carência de água no município, além 

disso, ele destacou que algumas providencias já foram tomadas para sanar este problema. 
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Neste momento o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para falar que as redes 

de água do município estão passando por uma manutenção preventiva. Logo após, o 

orador retomou ao seu discurso falando mais um pouco sobre o assunto. Além disso, o 

vereador falou sobre as críticas direcionadas a gestão municipal e aos vereadores nas 

redes socais. Ele ainda destacou que no mandato anterior os vereadores foram em várias 

reuniões na capital do Estado para pedir melhorias a PA379. Neste momento, o vereador 

Barriga pediu a parte no discurso para falar que a luta por melhorias na PA 379 é muito 

antiga. Logo após, o orador retomou ao discurso tecendo alguns comentários em relação 

a alguns pré-candidatos as próximas eleições. Posteriormente, o orador falou que os 

vereadores precisam fazer a sua parte como representantes do povo Oeirense, além disso, 

ele destacou a importância de os vereadores iram a Belém para pedir ao governador 

melhorias para o município de Oeiras do Pará. Neste momento, a vereadora Roberta 

Araújo tomou a parte no discurso para falar que o oficio pedindo uma reunião com o 

governador Helder Barbalho já foi protocolado, que a mesa diretora está aguardando uma 

reposta. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando que tem certeza que os 

vereadores irão conseguir melhorias para o município através do Governo do Estado. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador agradeceu a todos os servidores 

desta Casa pelos serviços prestados, ele ainda agradeceu a sua família e todas as pessoas 

da cidade e do interior que sempre lhe recebem com carinho. Finalizou seu discurso 

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

iniciou o seu discurso desejando boa noite a todos, após, ele desejou feliz natal e feliz ano 

novo a população Oeirense. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que é com 

muita satisfação que encerra seu primeiro ano de mandato no legislativo, ele ainda 

agradeceu a todas as pessoas que o apoiaram nesta caminhada. Em seguida, ele falou 

sobre os gastos com combustíveis na atual gestão. Ainda segundo o orador os ofícios que 

ele protocolou pedindo esclarecimentos sobre este assunto ainda não foram respondidos, 

deste modo, ele procurou o ministério público. De acordo com o vereador a prefeitura 

municipal já foi notificada e tem até o início de janeiro para prestar esclarecimentos ao 

ministério público. Na sequência, o vereador teceu alguns comentários em relação ao 

primeiro ano de governo da atual gestão. Posteriormente, ele falou sobre a retirada de 
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entulhos das ruas da cidade. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador falou 

que muitas prefeituras iram pagar o abono salarial para os professores, entretanto, a 

prefeitura Municipal de Oeiras até o momento ainda não publicou sequer uma nota de 

esclarecimento. Em seguida, ele falou a respeito dos postes que foram colocados a mais 

de um ano no canteiro central da Rua Artémio Araújo e, até agora não receberam 

iluminação. Além disso, ele falou que gostaria de saber onde está sendo investido o 

dinheiro pago para a iluminação pública. Após, ele teceu alguns comentários a respeito 

de algumas atitudes da gestora municipal. Na sequência, ele falou que as famílias 

residentes na PA379 até hoje estão esperando para serem assistidas pela Secretária de 

Agricultura, além disso, ele falou sobre o papa lixo que foi para a manutenção a vários 

meses e até hoje não foi devolvido, ele ainda falou sobre a retroescavadeira. 

Posteriormente, o orador agradeceu ao deputado Miro Sanova, a vereadora Mara Nahum, 

ao senhor Jesus Nahum e a todas as pessoas que ajudaram de alguma maneira para 

conseguir essa obra para a PA379. Em seguida, o vereador falou sobre as conquistas do 

time de futebol feminino Panathynaicos, além disso, ele destacou a falta de apoio da atual 

gestão com o esporte em Oeiras do Pará. Posteriormente, ele falou que já notificou os 

órgãos responsáveis pedindo esclarecimentos em relação a merenda escolar, irá aguardar 

a sindicância para posterior pronunciamento. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. 

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

desejando boa noite aos nobres pares, ao público presente, aos servidores desta Casa, aos 

ouvintes das rádios, agradeceu a Deus. Dando continuidade ao seu discurso ele 

parabenizou a vereadora Franciele Andrade por seu Requerimento, ao vereador Barriga 

por sua Indicação, ao vereador Marcos Paulo Leitão pelo seu Projeto de Lei. Na 

sequência, o vereador falou sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2021, de 08 de 

novembro de 2021, de sua autoria o qual “Dispõe sobre uma folga anual para todos os 

servidores públicos municipais do município de Oeiras do Pará, no dia de seu aniversário, 

na forma que menciona, e dá outras providências. Posteriormente, o orador falou sobre 

um convite que recebeu da Congregação Vale de Vitória. Em seguida, o vereador 

agradeceu pelo convite que recebeu do Conselho Municipal da Educação, para participar 

de uma solenidade de entrega da resolução e autorização de funcionamento das escolas 
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municipais comtempladas. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador falou 

que fez uma visita a Escola Raimundo Arcanjo da Costa para apurar denúncias feitas em 

relação a alguns itens do quite da merenda escolar que estariam fora do prazo de validade. 

De acordo com o orador todos os itens que ele fiscalizou estavam dentro do prazo de 

validade. Porém, ele não descartou a possibilidade de que em outras escolas este fato 

tenha ocorrido, ele disse ainda que espera que caso isso tenha acontecido que seja apurado 

e corrigido. Além disso, ele falou sobre os cursos de qualificação profissional que estão 

sendo ministrados nesta escola, ele também parabenizou a gestão pela iniciativa de trazer 

esses cursos para o município e destacou a importância destes cursos para os servidores 

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

para frisar que a população em geral tem recebido cursos por meio de parcerias com o 

SENAR. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando sobre a obra que ligará a 

PA379 a BR 422, depois, ele fez a leitura de uma pesquisa que fez sobre este assunto. 

Além disso, ele falou sobre o empenho da gestão para trazer benefícios para o município. 

Em seguida, ele falou sobre uma casa que ele estava construído que desmoronou, ele 

ainda agradeceu a todas as pessoas que se solidarizaram com ele neste momento difícil e 

repudiou a todos que tripudiaram diante do acontecido.  Finalizou seu discurso desejando 

um feliz natal e um prospero ano novo a todos. Logo após, a palavra foi facultada a 

vereadora Franciele Andrade, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres 

edis, ao público presente, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus pela oportunidade de 

participar da última sessão ordinária do ano de 2021. Dando continuidade ao seu discurso 

ela falou sobre as conquistas que obteve no decorrer deste ano estando vereadora, ela 

citou como exemplo as famílias atendidas pelo Programa Sua Casa, Consultas médicas 

com especialistas, exames, a oradora disse ainda que para ela isso é motivo de orgulho, 

pois, deste modo, ela está contribuindo com o povo, ela também agradeceu a Deus e as 

parcerias por cada conquista. Posteriormente, ela também agradeceu aos servidores desta 

Casa pela acolhida e a Mesa Diretora pela parceria nos trabalhos. Em seguida, ela fez a 

defesa do Requerimento nº 006/2021/GVFA/CMOP, de sua autoria, o qual requer que 

o Executivo Municipal promova a instalação de luminárias nos postes localizados no 

canteiro da rua Prefeito Artêmio Araújo, entre a trav. Presidente Médici e a trav. Mário 
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Covas, no bairro Marapira, nesta cidade, em benefício de nossa população. Na sequência, 

ela parabenizou aos seus colegas de comissão Marcos Paulo Leitão e Edson Farias pelos 

Projetos de Lei, além disso, ela falou sobre o juramento que os vereadores fizeram de 

lutar pelo povo, ela ainda falou sobre seu compromisso com a população. Neste momento, 

o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para parabenizar a oradora pelo seu 

brilhante trabalho na comissão. Logo após, a vereadora retomou ao seu discurso 

agradecendo ao nobre colega pelas palavras, ela ainda agradeceu a Deus por tudo o que 

ele tem feito em sua vida, ela também desejou que o natal de todos seja abençoado, que 

o ano novo possa trazer prosperidade, saúde, livramento e proteção divina. Finalizou seu 

discurso pedindo que Deus abençoe a todos hoje e sempre. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Josiel Maciel, o qual iniciou seu discurso saudando aos nobres 

edis, aos servidores desta Casa, ao público presente, aos ouvintes das rádios, falou que é 

uma honra está concluindo seu primeiro ano como parlamentar, ele disse ainda que este 

ano foi de muito aprendizado, após, ele agradeceu a Deus, aos seus amigos e aos seus 

familiares. Posteriormente, ele justificou sua ausência em sessões anteriores. Dando 

continuidade ao seu discurso, ele falou sobre o empenho da Secretária de Infraestrutura 

em trazer melhorias para o município. Na sequência, o vereador falou sobre os problemas 

decorrentes da falta de água na cidade, ele disse ainda que estes problemas já estão sendo 

sanados. Em seguida, ele falou que a política em Oeiras do Pará e no Brasil está vivendo 

um momento de extremismo desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, 

ele teceu alguns comentários em relação as constates críticas direcionadas a gestão 

municipal.  Logo após, o vereador falou sobre as obras que já foram realizadas na PA379 

nos últimos anos, além deste assunto ele falou sobre o anuncio das obras de manutenção 

da PA379 pela empresa P.A. Engenharia e Meio Ambiente, ele disse ainda que espera 

que esta empresa seja séria e melhore as condições de trafegabilidade da PA379. Além 

disso, ele falou que espera que em 2022 o governador Helder Barbalho cumpra a sua 

promessa e mande construir as pontes necessárias para integrar a PA 379 a BR 422. Ele 

ainda pediu à população que repense no extremismo político e realmente olhe para o 

município de Oeiras com carinho, o vereador também convidou a população a se vacinar 

contra a COVID 19. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou que irá esperar 



 
 

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 
 
 

8 

 

o resultado da sindicância aberta pela gestão municipal para comentar sobre a merenda 

escolar. Posteriormente, ele agradeceu um convite que recebeu do Conselho Municipal 

de Educação. Além disso, ele falou sobre o empenho do novo Conselho Municipal de 

Educação em regularizar as escolas municipais. Na sequência, ele falou que foi procurado 

por algumas pessoas para falar sobre os 20% da gratificação dos professores que foi 

retirado pela gestão anterior, segundo o orador ele irá procurar a assessoria jurídica desta 

Casa para rever esta lei e outras leis que estão prejudicando o servidor público. Na 

sequência, ele falou sobre um convite que recebeu da igreja Assembleia de Deus, 

Congregação Vale da Vitória. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre 

a Conferência Municipal de Saúde realizada em Oeiras do Pará. Em seguida, ele falou 

sobre o PPA e a LOA, de acordo com o vereador estes Projetos de Lei norteiam a 

administração pública, a LOA para 2022 e o PPA para um período de quatro anos. 

Posteriormente, ele se solidarizou com os vereadores Mara Nahum e Edson Farias pelos 

últimos acontecimentos. Na sequência, ele desejou feliz natal e que no ano de 2022 a vida 

possa voltar à normalidade, mas, segundo o orador para que isso aconteça é necessário 

que todos se vacinem. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos. Logo após, a 

palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, a qual iniciou seu discurso falando que 

se sente feliz pela oportunidade que Deus lhe concedeu de ocupar uma cadeira nesta Casa, 

com isso, poder representar a população. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora 

falou sobre um assalto que sofreu quando saia de sua residência. Ainda segundo a 

vereadora o município vem passando por uma situação de violência e impunidade. Além 

disso, ela agradeceu ao deputado Miro Sanova que quando soube do acontecido marcou 

uma audiência com a delegada Daniela na Secretaria de Segurança Pública, onde a 

vereadora pôde fazer um boletim de ocorrência. Além do mais de acordo com a oradora 

a falta de iluminação pública e limpeza das vias públicas contribuem para a criminalidade 

na cidade, ela também falou sobre as dificuldades de se registar um boletim de ocorrência 

em Oeiras, mas, ela destacou que é importante fazer o boletim de ocorrência, pois, é 

necessário ter dados concretos para mostrar ao Governo do Estado que Oeiras precisa de 

um delegado e de um efetivo policial maior. Na sequência, ela falou sobre algumas 

críticas que vem recebendo. Além disso, ela falou um pouco sobre seu primeiro ano como 
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vereadora. Posteriormente, ela teceu alguns comentários em relação a atual gestão. 

Depois, a oradora falou que espera que em 2022 o governo aprenda com seus erros do 

primeiro ano de mandato. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela falou sobre 

sua luta por melhorias para a PA379, ela também citou o período em que seu pai foi 

Secretário e as melhorias que foram realizadas na PA379 neste período, ainda segundo a 

vereadora, apesar da gestora municipal não querer que ela fizesse parte das reuniões com 

os representantes da empresa que irá fazer a manutenção na PA379, ela disse que ela fez 

parte desta conquista. Além disso, ela falou que sente indignada com a gestora municipal 

diante desta situação, pois, segundo a oradora ela só está fazendo seu trabalho enquanto 

vereadora. Na sequência, ela citou a uma fala da prefeita municipal no dia posse nesta 

Casa. Finalizou seu discurso desejando feliz natal e um prospero ano novo a todos. Em 

seguida, o vereador Edson Farias tomou a parte no discurso para anunciar que estava 

acontecendo um assalto na cidade de Curralinho. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos 

nobres pares, ao público presente, aos ouvintes das rádios, após, ele agradeceu aos demais 

vereadores e aos servidores desta Casa pelo ano de muito aprendizado. Dando 

continuidade ao seu discurso ele falou sobre o atual cenário político brasileiro, disse ainda 

que acredita na liberdade de expressão. Posteriormente, ele falou sobre seu primeiro ano 

de mandato, ele também destacou os Requerimentos e indicações que ele fez no decorrer 

deste ano, falou sobre os Projetos de Lei que ele foi relator, além disso, ele teceu alguns 

comentários sobre as críticas que recebeu em relação ao Projeto das Alíquotas, ele disse 

que sempre procura ajudar seu próximo independente de mandato, que vem exercendo 

seu papel enquanto vereador, sem precisar se expor e sem expor ninguém nas redes 

sociais. Após, ele falou que sempre tratou os demais edis com respeito, mas, infelizmente 

algumas pessoas acabam agindo de forma individual, com isso, acabam desmerecendo a 

luta dos outros, além do mais, ele falou sobre a luta dos vereadores em busca de melhorias 

para o município de Oeiras do Pará, ainda segundo o orador com união é possível 

conseguir muito mais benéficos para Oeiras do que agindo de maneira individual. Neste 

momento o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para dizer que orador é um 

grande parlamentar, um advogado renomado no município. Ele também destacou a 
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importância da união entre os vereadores em prol do povo de Oeiras, sobre acabar com o 

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

Lei do Legislativo nº 002/2021, de 25 de outubro de 2021, de sua autoria, o qual 

“Suspende os prazos dos Processos Administrativos Disciplinares no âmbito municipal 

entre os dias 20 (vinte) de dezembro e 20 de janeiro e dá outras providências”. Em 

seguida, ele falou que o vereador Barriga tem todo direito de usar esta tribuna para colocar 

seu ponto de vista, levando em consideração que houve um documento emitido por um 

conselho, onde ele foi exposto, pois, segundo o vereador Barriga o documento não condiz 

com o que foi tratado na reunião, entretanto, o orador falou que não pode se calar diante 

da fala do nobre edil contra sua colega de profissão e pediu um pouco de respeito em 

relação a algumas palavras. Neste momento, o vereador Barriga pediu a parte no discurso 

para prestar alguns esclarecimentos sobre o assunto. Em seguida, o vereador fez a leitura 

e defesa do Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2021, de 03 de novembro de 2021, de 

sua autoria, o qual “Fixa a obrigatoriedade de prioridade de atendimento preferencial 

também às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todos os 

estabelecimentos do município de Oeiras do Pará. Na sequência, ele falou sobre 

segurança pública, ele disse ainda que na sua opinião apenas aumentar o efetivo policial 

não é o suficiente para garantir a segurança da população. Posteriormente, ele falou sobre 

a merenda escolar, sobre as denúncias de que o feijão distribuído nos quites da merenda 

escolar estava com o prazo de validade vencido ou próximo do vencimento. Finalizou seu 

discurso desejando feliz natal e um próspero ano novo a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual iniciou seu discurso saudando aos nobres 

edis, depois, ele desejou boa noite aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus por poder 

participar da última sessão ordinária do ano. Dando continuidade ao seu pronunciamento, 

ele falou que a luta dos vereadores é diária, ele disse ainda que eles são como para-choque 

do povo, pois, recebem diariamente as reivindicações da população. Na sequência, ele 

falou sobre a carência de água em alguns locais da cidade. Posteriormente, ele falou sobre 

o assalto que está acontecendo no município de Curralinho. Além disso, ele falou sobre a 

carência de segurança pública em Oeiras do Pará e nos municípios vizinhos. Em seguida, 

ele falou que a luta por melhorias na PA379 é antiga, ele disse que a quatro anos alguns 
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vereadores foram até Belém firmar uma parceria com o candidato ao governo do estado 

Márcio Miranda e o deputado Léo Faustino, em troca de uma nova delegacia e de 

melhorias na PA379, que felizmente Oeiras foi agraciada com uma nova delegacia, que 

só falta ter um delegado atuante. Em seguida, ele falou sobre as matérias em pauta nesta 

sessão. Posteriormente, ele falou que é impossível um gestor agradar todo mundo, além 

disso, ele falou sobre a aquisição da UBS Fluvial na gestão do ex-prefeito Dinaldo Aires. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador prestou alguns esclarecimentos 

em relação aos gastos com combustível pela atual gestão. Neste momento, o vereador 

Edson Farias pediu a parte no discurso para falar que os dados citados pelo orador são 

importantes, pois, esclarecem os fatos a população oeirense, além disso, ele falou sobre 

as perseguições que governo municipal vem sofrendo. Logo após, o orador retomou ao 

seu discurso falando mais um pouco sobre o assunto. Em seguida, ele parabenizou a 

gestão pelo aterro das vias públicas e pelos cursos de capacitação ofertados no município. 

Na sequência, ele falou sobre as pessoas que utilizam as redes sociais para incitar a 

violência contra os vereadores, ele ainda lamentou o que aconteceu com Câmara de 

Portel, após, ele fez a leitura de um documento enviado pelo TCM com as sansões que os 

municípios que não se adequarem a emenda constitucional 118/2019 irão sofrer. 

Finalizou seu discurso desejando um feliz natal e um prospero ano novo a todos. Logo 

após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, a qual iniciou seu 

discurso desejando boa noite aos nobres edis, depois, ela agradeceu a Deus. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ela também agradeceu aos pastores pelo apoio dado 

aos oeirenses no decorrer desta pandemia, ela disse ainda que a igrejas são um serviço 

essencial, além disso, ela falou de sua indignação contra um decreto municipal onde as 

pessoas tem que mostrar carteira de vacinação para entrar nas igrejas do município, de 

acordo com a vereadora a Constituição Federal diz que é inviolável a liberdade de culto, 

deste modo, ela pediu que este artigo seja suprimido do decreto. Na sequência, ela falou 

sobre a EMFORME, após, ela agradeceu a prefeita Gilma Ribeiro, ao Secretário de 

Educação pelo apoio para que este evento possa ser realizado e, ao pastor Josué Naua por 

ter abraçado este projeto. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela citou um trecho 

do discurso do vereador Drô Alfaia em relação a coleta de entulho das ruas, além disso, 
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ela prestou alguns esclarecimentos em relação a este assunto. Na sequência, ela falou 

sobre a carência de água em Oeiras do Pará, sobre as obras que estão sendo realizadas 

nos abastecimentos para melhorar o fornecimento de água na cidade. Posteriormente, ela 

falou que se sente feliz em estar vereadora, além disso, ela falou sobre suas conquistas 

como vereadora no decorrer deste ano, citou como exemplo: uma emenda parlamentar de 

quase um milhão e a vinda do DETRAN Itinerante para a Oeiras. Em seguida, ela falou 

sobre sua trajetória até chegar a esta Casa. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou 

sobre o Auxílio Brasil, após, ela parabenizou o Presidente Jair Bolsonaro pela mudança 

do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, pela posse do novo ministro do STF. Na 

sequência, ela agradeceu aos seus companheiros de luta e ao executivo municipal. 

Finalizou seu discurso desejando feliz natal e ano de 2022 abençoado. Logo após, a 

palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, a qual iniciou seu discurso desejando 

boa noite a todos os presentes, aos ouvintes as rádios. Dando continuidade ao seu 

discurso, ela agradeceu a Deus pelo seu primeiro ano de mandato, a sua família e aos seus 

amigos pelo apoio, depois ela parabenizou seu Amigo Roberte pela passagem de seu 

aniversário. Na sequência, ela parabenizou aos vereadores Edson Farias e Marcos Paulo 

Leitão pelos Projetos em pauta nesta sessão e por suas atuações neste parlamento. Em 

seguida, ela se solidarizou com o que aconteceu com a vereadora Mara Nahum e sua 

família e com as demais pessoas que também sofreram algum tipo de violência. Além 

disso, ele falou sobre um oficio que foi protocolado na Secretaria de Segurança Pública 

do Estado, falou sobre a falta de segurança no município, ela ainda destacou que a 

segurança pública é dever do estado. Ela também reafirmou o compromisso desta Casa 

de cobrar do estado que aumente o contingente policial do município, que a promessa de 

enviar uma lancha para Oeiras seja cumprida, ela disse ainda que espera que os vereadores 

consigam falar com o governador. Neste momento o vereador Edson Farias pediu a parte 

no discurso para dizer que a reunião com o governador já está confirmada, além disso, 

ele falou que a luta por melhorias no policiamento em Oeiras do Pará é antiga. Logo após, 

a oradora retomou ao seu discurso falando sobre os quites da merenda escolar, disse ainda 

que espera que tudo seja apurado, além disso, ela parabenizou a postura da prefeita Gilma 

Ribeiro por ter aberto uma sindicância para apurar os fatos. Posteriormente, ela 
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parabenizou a equipe do IGPA que está no município ministrando um curso. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ela falou sobre o trabalho que está sendo realizado 

nas ruas da cidade pela Secretaria de Infraestrutura. Neste momento, o vereador Edson 

Farias pediu a parte no discurso para falar que alguns vereadores buscam o diálogo. Logo 

após, a oradora retomou ao seu pronunciamento falando que cada pessoa tem seu modo 

de cobrar. Neste momento, a vereadora Priscila Santa Maria pediu a parte no discurso 

para contribuir com o discurso da nobre colega. Logo após, a oradora retomou ao seu 

discurso falando sobre o recadastramento 4.0 SIS RGP que está sendo realizado pela 

Colônia Z50. Na sequência, ela agradeceu a todas as pessoas que a ajudaram no decorrer 

deste ano como presidente desta Casa, além disso, ela falou que a Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará está com todas as suas contas em dia, ela disse ainda que na próxima 

sessão ela irá prestar contas de tudo que foi adquirido de bem permanente para esta Casa. 

Finalizou seu discurso agradecendo a todos, que ano novo seja repleto de coisas boas. Em 

seguida, a presidente Roberta Araújo reassumiu a presidência e passou-se a seguinte 

ORDEM DO DIA: Neste momento a presidente Roberta Araújo chamou a vereadora 

Franciele Andrade, por ser a relatora do projeto para fazer a leitura e defesa do parecer 

Nº 010/2021. Votação do Parecer nº 010/2021-COLEJURF-CMOP, ao projeto de Lei 

do Legislativo nº 003/2021, de 03 de novembro de 2021, de autoria do vereador Marcos 

Paulo Leitão (PDT). O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei 

do Legislativo nº 003/2021, de 03 de novembro de 2021, de autoria do vereador Marcos 

Paulo Leitão (PDT), o qual “Fixa a obrigatoriedade de prioridade de atendimento 

preferencial também às pessoas com transtorno do Espectro Autista (TEA) em todos os 

estabelecimentos do município de Oeiras do Pará. O qual foi aprovado por unanimidade. 

Leitura e defesa do parecer Nº 011/2021 pela relatora, a vereadora Franciele Andrade. 

Votação do Parecer nº 011/2021-COLEJURF-CMOP, ao projeto de Lei do Legislativo 

nº 004/2021, de 08 de novembro de 2021, de autoria do vereador Edson Farias (PL). O 

qual foi aprovado por unanimidade Votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 

004/2021, de 08 de novembro de 2021, de autoria do vereador Edson Farias (PL), o qual 

“Dispõe sobre uma folga anual para todos os servidores públicos municipais do município 

de Oeiras do Pará, no dia de seu aniversário, na forma que menciona, e dá outras 
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providências”. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento nº 

006/2021/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora Franciele Amaro. O qual foi aprovado 

por unanimidade. Votação da Indicação nº 004/2021/GVB/CMOP, de autoria do 

vereador Barriga. O qual foi aprovado por unanimidade. Após, passou-se para a 

ESCOLHA DA COMISSÃO REPRESENTATIVA. Em observância ao art. 39 e seus 

incisos I, II e III do Regimento Interno. A Comissão terá (três) membros efetivos e (dois) 

suplentes. A presidente da Câmara é presidente nata da Comissão. Logo após, a senhora 

presidente perguntou se algum nobre vereador gostaria de fazer parte da comissão. Em 

seguida, foi realizada uma votação para a escolha dos membros. A qual ficou assim 

constituída: Presidente Roberta Cristiany Alfaia Araújo, Priscila Santa Maria, Osvaldo 

Alves (membros efetivos) e Drô Alfaia, Josiel Maciel (suplentes). 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, 15 de dezembro de 2021 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 

Primeiro secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 
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Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)____________________________________   

 

 

ESCOLHA DA COMISSÃO REPRESENTATIVA. Em observância ao art. 39 e seus 

incisos I, II e III do Regimento Interno. A Comissão terá (três) membros efetivos e (dois) 

suplentes. A presidente da Câmara é presidente nata da Comissão. 

 

 

 


