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Ata da sexta sessão ordinária, do segundo período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, realizada no dia trinta de março do ano de dois mil e vinte dois. 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. 

Antes do início dos trabalhos, a Presidenta Roberta Araújo, fez alguns esclarecimentos 

sobre a pauta do dia: “neste momento eu gostaria de fazer um esclarecimento. Hoje não 

será votado o afastamento da prefeita denunciada no momento. A denúncia não formulou 

nenhum pedido de afastamento imediato. Portanto aqui será votada a aceitação ou não de 

uma denúncia para fins de esclarecimento. Também não será permitido filmagens neste 

local sem autorização e caso alguém descumpra a solicitação nós pediremos intervenção 

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

ordinária realizada no dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e dois, a qual foi 

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

sessão: LEITURA DOS EXPEDIENTES: EXPEDIENTES ORIUNDOS DE 

OUTRAS ORIGENS: Leitura da Denúncia apresentada em desfavor da Prefeita 

Municipal de Oeiras do Pará, em observância ao Art. 5º, II, do Decreto Lei nº 201/67). 

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 seu discurso 

desejando boa noite a todos, na sequência, ele destacou que trata-se de um dia importante, 

a cidade vivência um clima nada amistoso. E seguiu falando sobre sua visita a algumas 

escolas e um posto de saúde, na segunda-feira, na BR 422, na qual constatou que a escola 
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Raimundo Ribeiro (UXI-Estrada), precisa de reforma e ampliação, o vereador relatou que 

foi bem recebido, mas que no horário da visita estava sem aulas, pois o ônibus escolar 

estava sem combustível e por este motivo, apenas os alunos que residem mais próximo 

foram à escola, mas foram dispensados. Após, o vereador relatou que está entrando com 

requerimento solicitando a ampliação, reforma e climatização da escola.  Em relação ao 

Posto de Saúde, o vereador agradeceu a receptividade e relatou que o posto estava sem 

dentista. O vereador ainda reforçou que a população oeirense que reside na BR 422 é 

grande e necessita de atendimento especializado. Além disso, ele falou que a escola da 

comunidade América, precisa ser reformada e ainda necessita de uma passarela que dê 

acesso da margem da estrada para o espaço da escola. Devido a tempo expedido, os 

demais relatos não puderam ser concluídos. Posteriormente, passou-se para GRANDE 

EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para se pronunciarem sobre assuntos 

do interesse público no prazo máximo de vinte minutos. Logo após, a palavra foi facultada 

ao vereador Barriga, o referido vereador iniciou suas considerações agradecendo a Deus 

pela oportunidade de estar na tribuna, saudou os demais vereadores, as pessoas presentes 

e aos ouvintes das rádios. O vereador iniciou seu discurso reafirmando seu compromisso 

e o seu papel enquanto vereador de fiscalizar e lutar pela população. E ainda, se referiu a 

denúncia colocada em pauta na sessão, a qual necessita ser investigada pelos vereadores, 

mas que primeiro precisa ser votada para prosseguir ou não. O vereador ainda relatou que 

não assinou um pedido de abertura de CPI no começo do mandato da Sra. Gilma, porque 

entendeu que era começo de mandato, que não tinha elementos suficientes. E seguiu seu 

discurso, pautando a situação das escolas da BR-422, mencionada anteriormente pelo 

vereador Drô Alfaia, o vereador afirmou que também estava ciente que não havia aula e 

buscou informações a respeito, e que segundo relatos de pais, a causa seria a falta de 

combustível e que seria a segunda vez no ano que isso havia acontecido. Na ocasião, o 

vereador relatou que entrou em contato com a secretária de Educação, e ela informou que 

já havia solucionado essa situação, mas segundo relatos dos responsáveis pelo transporte 

escolar a informação não era verdadeira. O vereador ainda relatou que as mazelas 

vivenciadas pela população da BR-422, em particular da Comunidade Uxi-Estrada lhe 

causa incomodo, pois tem muita popularidade na região, por isso suas cobranças são mais 
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impositivas. Em seguida, o vereador retomou o assunto da denúncia sobre possíveis 

irregularidades, mas a aceitação de uma abertura de denúncia não é uma condenação, já 

aconteceu em outro governo, ao qual o referido vereador era relator, e ainda que da 

oposição do governo, emitiu parecer concluindo que não havia indício de irregularidade 

por parte do prefeito e foi solicitado o arquivamento. O vereador ainda citou o clima de 

tensão vivenciado pela população em virtude da pauta da sessão e destacou a presença do 

policiamento que deveria estar no dia a dia nas ruas, coibindo as situações de violência. 

E reafirmou que concorda que em caso de denúncia que está seja apurada, pelos 

vereadores, os quais tem esse papel. O vereador ainda, ressaltou que também compete ao 

legislativo fazer requerimentos ao executivo, sempre sugerindo que seja conforme a 

disposição orçamentária. E concluiu parabenizando aos colegas vereadores que realizam 

seus trabalhos com responsabilidade e afirmou que não acredita que a prefeita cometeu 

irregularidades, mas cabe aos vereadores analisar e votar. Em seguida, a palavra foi 

facultada ao vereador Branco Manga, o vereador saudou a mesa diretora, aos vereadores 

e vereadoras presentes, o público presente e os que ouvem pelas rádios. O vereador 

iniciou seu discurso destacando a independência e autonomia dos poderes, Poder 

Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. E ainda enfatizou que o poder legislativo 

precisa fazer seu trabalho, e está em pauta uma denúncia que precisa ser analisada em sua 

integridade e ele pretende fazer isso, caso seja necessário, pois compreende que é seu 

dever. O trabalho que o vereador desempenha é público e este deve o tempo todo ter 

diálogo com a população, “pois são eles que pagam nossos salários e nós promovemos 

um argumento de promover uma melhoria da população”. O Edil ressaltou que já pôde 

contribuir por meio do seu mandato com o município, exemplificando a conquista da 

UBS Fluvial, no governo do Sr. Dinaldo Aires. O vereador ainda ressaltou que tem uma 

postura pró-ativa para buscar melhorias para o município. E retornando, a denúncia 

apresentada, o vereador ressaltou que acredita no parlamento enquanto espaço 

democrático, e cada um votará de acordo com a sua compreensão sobre a matéria, e que 

este deve ser um processo transparente, caso a denúncia seja aprovada, a sociedade civil 

certamente terá acesso a essas informações. E ainda ressaltou, que a população precisa de 

respostas, dois meses de aula e nós ainda não temos barcos disponíveis para passar os 
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alunos no interior. E pediu, aos edis que se coloquem no lugar de quem precisa de 

transporte escolar, das crianças que necessitam de transporte escolar e não recebem esse 

serviço ou quando recebem não é de qualidade. E ainda afirmou que a gestão tem feito 

seu papel em relação ao transporte escolar, já realizou processo licitatório, mas alguns 

serviços não estão atendendo a população. E finalizou, enfatizando que foi eleito para 

melhorar a vida das pessoas. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, 

desejou boa noite ao público presente e aos ouvintes da Rádio Araticu FM, da Rádio 

Cidade e informou sobre a sua live em suas redes sociais. O vereador irá tratar em sua 

fala da denúncia recebida e relatou que ano passado acompanhou os gastos com 

combustível da gestão no Portal da Transparência e solicitou informações a respeito, no 

entanto não obteve resposta, reiterou o ofício, mas continuou sem resposta e entrou com 

uma representação no Ministério Público, segundo ele o MP notificou a prefeitura, oficiou 

e eles responderam parcialmente as solicitações. O vereador, apresentou alguns dados 

referentes aos gastos de combustível pela Secretaria de Educação em 2021:  31.665litros 

(trinta um mil seiscentos e sessenta e cinco) litros de gasolina, óleo diesel foram 

28.000litros (vinte e oito mil litros) de diesel comum e 15.1250litros (quinze mil cento e 

vinte e quatro) de diesel S10, no total, 43.208litros (quarenta e três mil duzentos e oito) 

litros de óleo diesel. O vereador questionou essa quantidade de combustível, haja vista 

que as aulas aconteceram de forma remota. O vereador ainda relatou que sua solicitação 

de esclarecimento, a respeito do gasto de combustível, referia-se a fluxo de utilização 

desse recurso, mas não lhe foi informado. E continuou sua explanação afirmando que 

foram solicitados outros derivados, como: graxa, óleo lubrificante e outros. Este ainda 

relatou sobre a situação da merenda escolar que está em falta em muitas escolas ou é 

servida em quantidade insuficiente, o que não deveria está acontecendo, haja vista que as 

escolas estão com capacidade de atendimento reduzida, assim como a falta de barqueiros 

no interior para realizar o transporte escolar, ônibus e lanchas quebradas. O vereador 

ainda ressaltou que há denúncia que a prefeita está usando a máquina pública para se 

promover, pois ao realizar seu aniversário, a faixa do aniversário foi confeccionada num 

ambiente público e a comida estava sendo preparada dentro de uma escola. O vereador 

ainda questionou a demora no processo licitatório para a merenda escolar, principalmente 
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em comparação a licitação de marmitex que aconteceu ainda ano passado, assim como a 

de serviços de festa que ela fechou, e assim ele questiona as prioridades do governo. O 

vereador ainda citou outras dificuldades enfrentadas pela população: falta de manutenção 

de infraestrutura urbana (ruas esburacadas), escolas com serviços de reforma sem 

qualidade e legalidade, na área da saúde a ambulancha não está funcionando e por isso 

utilizam lanchas que não são adequadas para o transporte de doentes. O vereador 

agradeceu pela receptividade que recebe da população ao o elogiar seu trabalho. E 

finalizou dizendo que a denúncia sobre o combustível é apenas um fato de muito mais 

coisas irregulares que estão acontecendo no município, na educação é R$ 409.000 

(quatrocentos e nove mil) da educação, mas no geral o valor se aproxima a R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais). Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Edson Farias, iniciou seu discurso saudando os eminentes funcionários desta casa de 

leis, aos ouvintes das rádios e as pessoas presentes e ainda externou o convite para que a 

população esteja presente em outras sessões importantes, como de aprovação da LDO, 

aprovação da LOA, aprovação do PPA, aonde são alocados os recursos destinados ao 

melhoramento da vida dos munícipes.  Em seguida, o vereador se ateve a matéria em 

pauta, este enfatizou que embora faça parte da base do governo, busca se posicionar de 

forma coerente e não se cala diante das suas discordâncias. E ainda, ao reporta-se sobre a 

matéria afirmou que irá se ater aos altos e referindo-se ao texto observa que a denúncia 

apresenta dados de valores, os quais, se afirmam que foram pagos, sem que houvesse 

efetiva contratação, mas consta que realizou-se termos aditivos, no entanto, mais adiante 

o texto detalha esses valores de acordo com os contratos que estão vinculados. O vereador 

apresentou um detalhamento sobre o texto presente na denúncia, e almeja que suas 

informações possam amenizar os boatos a respeito da matéria, ele ainda afirmou, que 

embora não seja da área da contabilidade tem algumas noções, logo ao se tratar de termo 

aditivo este é um mecanismo legal, assim como o contrato trata-se de fornecimento, não 

é um contrato de construção, por exemplo, no qual ele tem que ser executado no valor 

“X” que foi contrato, quando se trata de fornecimento ele tem um teto, mas não significa 

que esse valor será usado no total, portanto, ele afirmou que não houve pagamento de 

1.321.717,50 (um milhão trezentos e vinte e um mil setecentos e dezessete reais e 
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cinquenta centavos) e, sim houveram contratos que somados dão esse valor e que houve 

adesão e assim não houve nenhuma irregularidade. O vereador seguiu afirmando que cabe 

ao poder legislativo julgar ao que consta nos altos da denúncia. Sobre a utilização de 

combustível em período de aulas remotas, o vereador Edson Farias ainda citou outras 

atividades realizadas pela Secretaria de Educação, como: visitas as escolas nas diversas 

localidades da zona rural, visitas de acompanhamento da URI nas escolas para 

implementação do SOME, execução do programa Brasil na escola, entre outras 

atividades. E finalizou sua fala afirmando que a denúncia não o convence, não por estar 

na base do governo, mas pelos vários erros que denúncia apresenta. Logo após, a palavra 

foi facultada ao vereador Josiel Maciel, iniciou seu discurso desejando boa noite a todos 

que fazem presente na Câmara Municipal, ao parlamento desta Câmara e aos ouvintes das 

rádios. O vereador relatou a tensão vivenciada nos últimos dias em decorrência da pauta 

dessa reunião, por meio de mensagens, ligações, conversas de ambos os grupos pessoas 

envolvendo o nome de Deus, pedindo-lhe um posicionamento a favor do povo, mas para 

ele há povo dos dois lados e enfatizou que seu posicionamento será apresentado no 

momento da votação. Continuando seu discurso, o vereador reafirmou que não concorda 

com algumas situações, vivenciadas pela população, as quais vêm relatando há algumas 

sessões, entre elas as aulas em dias alternados, e afirmou que essa condição poderia ser 

revista pela Secretaria Municipal de Saúde, pois com sua experiência como professor, pai 

de aluno e munícipe, o processo educacional está sendo prejudicado. O vereador também 

sinalizou sobre a situação da merenda escolar, se posicionando contrário a situações de 

crianças voltarem da escola sem receber esse alimento, mas compreende que a situação 

deve ser revista, haja vista que o processo licitatório da merenda escolar foi finalizado a 

pouco tempo. O vereador ainda fez breves comentários a respeito das ruas e da PA 379, 

que devido ao tempo chuvoso tem agravado as situações de alagamento e vislumbra que 

as melhorias possam ser realizadas no período de verão. E finalizando seu discurso, 

explicou que está ansioso pela votação para que a situação seja resolvida, se favorável, 

será aberta a CPI e será montada uma comissão para análise, mas se desfavorável será 

arquivada. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, a qual iniciou 

seu discurso solicitando permissão para transmissão da sua live e desejando boa noite aos 
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presentes na plenária, aos ouvintes das rádios e aos amigos que lhes enviaram mensagens. 

Dando continuidade ao seu discurso a oradora falou que hoje é uma sessão de suma 

importância para a população e para os legisladores. Ela disse ainda que muitas pessoas 

querem esclarecimentos, outros acham que não é necessário, mas segundo a oradora os 

vereadores têm por obrigação dar esclarecimentos à população. Na sequência, ela 

parabenizou a cidadã que fez a denúncia, de acordo com a vereadora isso demonstra que 

a democracia existe e o povo é fiscalizador, que não é porque os vereadores têm o poder 

de representatividade que o cidadão deixa de exercer a sua função como eleitor e como 

cidadão. Além disso, ela falou que a gestão municipal é a responsável por gerenciar os 

recursos do município e cabe aos vereadores fiscalizar. Posteriormente, ela falou sobre a 

importância desta sessão.  Além disso, ela destacou o reforço policial que foi solicitado 

para esta sessão. A vereadora disse ainda que ela gostaria que isso acontecesse pelo menos 

uma vez no mês, deste modo, talvez a população tivesse a sensação de segurança. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ela falou que denúncia tem a sua legalidade, após, 

ela prestou alguns esclarecimentos em relação a denúncia. E seguiu afirmando que cabe 

aos vereadores e aos cidadãos fiscalizar qual finalidade foi dada a este dinheiro. Após, 

ela continuou sua explanação perguntando se é justo com os alunos que até hoje não estão 

utilizando transporte escolar, com a justificativa de não haver combustível. Na sequência, 

ela falou que não cabe apenas ao Ministério Público averiguar todas as denúncias que 

existem no âmbito municipal, mas, também aos vereadores. Além disso, segundo a 

oradora se a gestão respondesse aos inúmeros ofícios enviados pelos vereadores, ela disse 

que têm certeza que o município não teria chegado a esse caos. Em seguida, ela falou 

sobre alguns ofícios que enviou a Secretaria pedindo alguns esclarecimentos em relação 

ao transporte público. Além disso, ela teceu alguns comentários em relação a empresa 

que ganhou o processo licitatório para o transporte público. Na sequência, a vereadora 

falou que a escola do Uxí-Estrada muito exaltada nessa plenária necessita de melhorias. 

Em seguida, a vereadora reafirmou a necessidade de abrir uma CPI para investigar a 

aplicação de recursos. Ela disse ainda, que os recursos municipais devem ser empregados 

com eficiência. Além disso, ela destacou que é necessário ter prioridade. Posteriormente, 

a vereadora relatou que tem recebido muitos questionamentos de pais de alunos em 
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relação ao transporte escolar, após, ela falou sobre o atraso no pagamento dos barqueiros, 

de acordo com a vereadora é necessário averiguar esta situação. Ainda segundo a oradora 

uma gestão pública responsável é importante para que as coisas funcionem no município. 

Em seguida, ela falou que os vereadores representam os anseios da sociedade e, que estas 

demandas são trazidas a esta Casa através de requerimentos e indicações. Porém, 

é necessário o aval do executivo, o que na sua maioria não acontece. Segundo a oradora 

quando o executivo não dá uma resposta para os vereadores ele deixa de dar resposta 

a sociedade. Na sequência, ela falou que ontem ouviu relatos de que existem pessoas 

querendo jogar os vereadores contra os servidores, ela disse ainda que jamais irá aceitar 

uma situação dessa, que nunca adentrou em uma repartição pública para fazer escândalos, 

ao contrário sempre prezou pelo diálogo. Além disso, ela agradeceu aos servidores que 

vem exercendo seu trabalho da melhor forma possível. Ainda segundo a vereadora em 

um ano de mandato muitos aqui já estariam fadigados com tanta cobrança. Após, ela falou 

que a gestão não irá amedrontar os vereadores, que eles não iram se calar, pois, foram 

emanados pelo povo, e todos os vereadores que ocupam uma cadeira nesta Casa sabe da 

responsabilidade que carrega, sabe o quanto lutou para chegar nesse poder e o quanto 

deseja fazer a diferença. E seguiu seu discurso agradecendo a todo corpo docente desta 

Casa pela ajuda dada aos vereadores. Em seguida, ela falou que todas as denúncias que 

chegam esta Câmara sempre irão ter um olhar técnico, como falado na sessão passada 

pela presidente, que sempre será verificado a legalidade do processo.  Dando continuidade 

ao seu pronunciamento, ela falou que todos os vereadores tem o direito de ver a denúncia 

com antecedência, de dar o seu olhar crítico antes da abertura de um processo.  Além 

disso, ela falou que acredita que todos os vereadores que compõem esta Casa, a assessoria 

jurídica e contábil foi em busca de informações referentes a esta denúncia.  

Posteriormente, ela destacou a necessidade de planejamento da Secretaria de Educação, 

após, ela agradeceu a todos os profissionais que contribuíram para educação desse 

município, ela disse ainda que se hoje estamos aqui é porque alguém lá atrás nos 

capacitou. Em seguida, ela falou que esta denúncia tem respaldo do Decreto de Lei 277, 

o artigo tem como objetivo elencar crimes praticados pelos prefeitos de forma 

especializada, e a punir as condutas perante a administração pública. Ainda segundo a 
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vereadora na Constituição Federal está descrito que a administração pública direta ou 

indireta de qualquer poder da União ou do Estado ou do Distrito Federal e dos municípios 

obedece os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Deste modo, é necessário analisar tudo que está dentro desse processo, pois, é 

preciso dar uma resposta aos cidadãos oeirenses. Depois, ela falou que o patrimônio 

público e os cofres públicos têm que ser resguardados com carinho, com zelo e com muita 

atenção, porque é de lá que muitos benefícios saem para o município. Após, ela agradeceu 

a contribuição de todos que vem lhe ajudando a fazer um mandato participativo. E 

finalizou seu discurso desejando boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou sua fala desejando boa noite aos 11 

vereadores eleitos democraticamente, as pessoas presentes e aos ouvintes das rádios. 

Após, o vereador explanou sobre o contexto vivenciado nos últimos dias, mas que não se 

acovardou, ele disse ainda que perdeu algumas relações interpessoais por conta de sua 

postura. Ele ressaltou ainda que tem várias observações referentes a volta às aulas, a 

merenda, transporte escolar, saúde, que são temas importantes e que ele acompanha de 

perto por visitar as localidades do município, mas nessa sessão irá se ater a denúncia. E 

seguiu em seu discurso afirmando que há uma tentativa de confundir as pessoas, pois, a 

denúncia refere-se a pagamento de combustível com valores financiados pelo FUNDEB, 

e não há referências a respeito da merenda escolar. O vereador afirmou que a denúncia 

está protocolada há mais de 10 dias na Câmara e coube a cada vereador pedir acesso a 

ela. Posteriormente, o orador afirmou que não poder fazer um julgamento meramente 

político sem se atentar a alguns pontos da denúncia. Como destacou: Segundo esse artigo, 

qualquer vereador ou mesmo qualquer cidadão podem formular denúncia contra o 

prefeito, sendo certo que o julgamento será de índole eminentemente política com relativa 

influência de critérios técnicos e objetivos em relação a essa denúncia, segundo o decreto 

de lei já mencionado várias vezes nesta Casa faz-se necessário que essa denúncia seja 

feita por um eleitor. Porém, de acordo com o orador os vereadores também podem fazer 

essa denúncia e, na denúncia que foi protocolada nesta Casa de leis, há uma menção ao 

título de eleitor. A denunciante narra que ela é uma eleitora, inclusive consta o número 

do título de eleitor na denúncia. No entanto, não consta o comprovante de quitação 
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eleitoral, o que é um requisito também necessário para dá prosseguimento a denúncia. Na 

sequência, ele falou que iria fazer uso de documentos do gabinete da presidente desta 

casa, dos quais ele teve acesso. Posteriormente, ele falou sobre um ofício encaminhado à 

Secretaria de Educação pedindo esclarecimentos em relação ao gasto com combustível. 

Após, ele falou que teve acesso a alguns documentos que podem justificar o uso de 

combustível. Em seguida, o orador falou que contratos de aquisição não podem ser 

aditivados, que essa é uma vedação expressa da Lei de Licitações 8.666, que estava em 

vigor quando este contrato foi feito. Ele disse ainda que não foi realizado novos contratos 

e, que não foram feitos aditivos. Porque a própria denúncia não traz nos seus documentos 

anexo de nenhum aditivo, o que houve foi a utilização do registro de uma tabela de preços 

da gestão passada. Que foi usada por estar na validade para esses novos contratos. 

Segundo o orador ele não está sendo leviano nem dizendo nenhuma inverdade, ele apenas 

está se atendo ao que está na denúncia. Ele disse ainda que a denúncia não faz nenhuma 

menção ao termo contrato aditivo. Há uma menção a contratos com numeração do 

governo passado. Na sequência, ele fez a leitura um parágrafo da denúncia. Conforme 

atestam as notas de empenho e os relatórios de despesa por credor em anexo foram 

efetuados pagamentos nos meses de janeiro e agosto de 2021 pela Secretaria Municipal 

de Educação, momento em que não havia aula no município, o que deixou do objetivo do 

contrato firmado com empresas, ou seja, viabilização no transporte escolar. Em seguida, 

o orador falou que transporte escolar é uma coisa e contrato para manutenção para da 

Secretaria de Educação é outra. Posteriormente, ele falou sobre a luta que a mãe da 

vereadora Roberta Araújo teve ano passado para buscar os alunos para que eles fossem 

matriculá-los e para entregar os encartes pedagógicos na casa de cada aluno. Ele disse 

ainda que crê que a presidente irá disponibilizar para os nobres pares a resposta do oficio 

enviado a Secretaria de Educação. Após, ele citou mais um trecho da denúncia, onde é 

mencionada a contratação da prestação de serviço, além disso, o combustível usado não 

teria sido entregue. Dando continuidade à sua explanação, o vereador falou que toda 

denúncia deve ser instruída com provas, é o momento que se tem para indicar as provas 

que você quer produzir e quais as testemunhas que você quer arrolar. Em seguida, ele 

disse que tem certeza que não foi a pessoa que fez a denúncia que colocou 
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a regular instrução do procedimento nos moldes previstos no decreto Lei 201 com a 

produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive com o depoimento das partes. 

As partes são: a denunciante Luma Cristiana do Carmo Tenório e Dilma Drago Ribeiro. 

Posteriormente, ele falou que não existe nenhum documento assinado pela prefeita, que 

não há testemunha pessoal.  Ele disse ainda que presa pela verdade e pelo nome desta 

Câmara, que não está nesta Casa para agradar a A ou a B, que não está aqui para ser 

injusto. Se o procedimento viesse instruído de uma forma séria ele votaria sim para poder 

apurar a denúncia. Mas, segundo o vereador ele não irá colocar em cheque o nome desta 

Casa por vontade de A ou B, para depois fazer esta Câmara passar vergonha tendo um 

procedimento anulado pela justiça. Além disso, ele falou que acredita que os vereadores 

estão aqui para fazer o melhor pelo povo de Oeiras do Pará. Em seguida, ele falou que a 

três semanas atrás quando estava saindo da Câmara uma pessoa o parou e disse que sabia 

que não era fácil, mas, pediu que ele continuasse fazendo o seu trabalho. Segundo o 

vereador isso lhe deu a força que ele precisa naquele momento para sair de casa, encarar 

os olhares muitas vezes ruim de pessoas que nem o conhecem. Além disso, ele citou as 

acusações levianas que circulam nos grupos relacionadas aos vereadores.  Ele disse ainda, 

que os vereadores são pessoas de caráter, pessoas que tem seriedade e que ele tem certeza 

que querem o melhor pra Oeiras do Pará. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Osvaldo Alves, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite aos nobres edis, ao 

público presente, aos ouvintes das rádios, após, ele parabenizou ao edil Marcos Paulo 

Leitão pelo seu discurso, depois, ele agradeceu a Deus por esse momento. Dando 

continuidade ao seu discurso, ele falou que tomou ciência da denúncia para poder ter 

propriedade no que iria falar. Ele disse ainda que por ser da base do governo deseja fazer 

tudo correto, por isso, ele procurou seu advogado, o doutor Machado para pedir alguns 

esclarecimentos em relação a denúncia, para ter propriedade na hora de falar sobre o 

assunto, além disso, ele falou que solicitou a diretora desta Casa alguns documentos 

referentes a esta denúncia, porém, segundo o orador ele não sabe dizer se os demais edis 

tiveram esse cuidado. Posteriormente, ele falou que este assunto tem sido assunto muito 

debatido no nosso município, que existem pessoas induzindo o povo ao erro. Além disso, 

ele destacou que este momento é muito difícil para os vereadores. Ainda segundo o orador 
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existem pessoas tentando induzir e intimidar os vereadores para tomarem uma decisão 

injusta. Após, ele falou que tem dificuldade em leitura, porém, procurou se inteirar sobre 

o assunto. Depois, ele falou que está denúncia é invasiva e, não se baseia em provas. Ele 

disse ainda que ninguém irá intimidá-lo. Em seguida, ele falou sobre o período em que a 

senhora Lindalva Pinheiro esteve prefeita do município de Oeiras do Pará. Ainda segundo 

o vereador nesse período o município passou por momentos de aflição, de incertezas e 

instabilidade, devido a algumas pessoas que assumiram cargos importantes no município. 

Depois, ele falou que são essas mesmas pessoas que hoje estão por trás dessa denúncia, 

pessoas estas que saquearam o município.  Além disso, ele falou que qualquer pessoa de 

Oeiras do Pará que pensar em apoiar esse projeto está apoiando um golpe, que estas 

pessoas querem a chave da prefeitura outra vez. Após, ele falou que essa mesma denúncia, 

foi protocolada no Ministério Público, se tiver alguma coisa irregular a justiça vai agir. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador prestou alguns esclarecimentos 

em relação a denúncia. Após, ele afirmou mais uma vez que estão tentando induzir as 

pessoas ao erro.  Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada a vereadora Priscila Santa Maria, que iniciou seu discurso saudando a mesa 

constituída e aos presentes na plenária. E seguiu seu discurso relatando que está se 

sentindo acuada pelo contexto que a pauta dessa sessão tem causado. E continuou 

relatando que a pauta dividiu durante três semanas as opiniões dos parlamentares. A 

vereadora fez alguns esclarecimentos sobre a matéria e pontuou que a denúncia não é em 

relação ao combustível da gestão passada, a denúncia é bem clara, foram aditivados 

contratos da gestão passada, mas que os gastos se referem à gestão atual. Na sequência, 

ela falou sobre a situação de crianças que saem de suas casas muito cedo da manhã para 

se deslocarem até a escola, e em muitos casos não se alimentam antes de sair e quando 

chegam na escola não recebem merenda escolar. Após, ela pediu respeito aos vereadores, 

porque eles foram eleitos para representá-los. Que os vereadores sentam com a prefeita e 

conversam, alguns vão aos gabinetes dos secretários, afim de conversar sobre onde é 

possível melhorar. Mas, às vezes os edis não são escutados. No final, algumas pessoas 

dizem que os vereadores se vendem, ela disse ainda que ela não precisa disso. Que quando 

perdeu a eleição por oito votos foi fazer bolos para vender, imagina hoje que tem um 
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salário de vereadora. Mas, de acordo com a oradora existem pais de família que dependem 

dela para comer e que precisam do seu emprego. Posteriormente, ela falou sobre como 

tem sido esses últimos dias, falou sobre a pressão que os vereadores vêm sofrendo. Além 

disso, ela falou que cabe aos edis votarem segundo a sua consciência. Ainda segundo a 

vereadora, dignidade não se vende e ela não irá cruzar os braços diante do caos que 

estamos vivendo. Em seguida, ela pediu a senhora prefeita que faça gestão, que pare um 

pouquinho para arrumar a casa, pois, ninguém arruma a casa se não parar dentro dela, 

além disso, ela falou que é necessário sentar com a Secretária de Educação, pois, segundo 

a vereadora a educação no município está um caos, existem lugares que não tem barco 

escola, não tem merenda, lugares que os morcegos estão tomando conta. Após, ela 

continuou sua explanação falando que existem secretários que vivem viajando, não 

cumprem seu horário de trabalho. E seguiu falando que ás vezes não tem remédios no 

hospital, que isso é uma vergonha. Mas, ela disse que não está aqui para julgar ninguém 

e nem para impor nada, ela apenas deseja respeito com esta Casa. Dando continuidade ao 

seu discurso, ela falou que tem certeza que nas últimas semanas muita coisa mudou, 

Secretários que não atendiam aos vereadores passaram a atender. Posteriormente, ela 

parabenizou a Secretária Mikely por sempre lhe atender, ela disse ainda que isso demostra 

respeito. Depois, ela falou que recebeu uma oração do seu esposo antes de sair de casa. 

Posteriormente, ela falou sobre o dia em que a prefeita Gilma Ribeiro foi até a sua casa. 

Depois, ela falou que não está vereadora porque gosta de ser política, mas, sim porque 

ama fazer o bem para as pessoas. Entrando essa denúncia ou não, ela disse que espera que 

a gestão municipal junto com todos que estão aqui, continuem dando o seu melhor. Após, 

ela parabenizou a todos que vieram para esta Câmara, que hoje a gestão está de parabéns 

porque tem equipes torcendo para que dê tudo certo, que Deus abençoe a todos, além 

disso, ela destacou os excelentes profissionais do município e seguiu pedindo que Deus 

nos dê dias melhores para que possamos continuar fazendo a diferença em Oeiras do Pará. 

Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, a qual iniciou seu 

discurso desejando boa noite a todos os vereadores, em nome da mesa diretora, a qual 

afirmou seu orgulho em dividi-la com duas mulheres. Em seguida desejou boa noite aos 

presentes e relatou sua felicidade em receber durante essas quatro semanas, o maior 
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público presente, dos últimos, 01 ano e 03 meses da Câmara. Também agradeceu aos 

ouvintes da Rádio Araticu. Em seguida, a presidenta seguiu com seu discurso falando 

sobre suas preocupações com a integridade física das pessoas, por isso a necessidade de 

policiamento solicitada pela mesa diretora do legislativo. A vereadora, ainda, parabenizou 

o público presente por terem seguido com ordem durante toda a sessão e desejou que 

assim siga até final da reunião e pediu respeito aos vereadores e aos seus votos, afirmando 

que os votos serão baseados naquilo que cada vereador buscou se inteirar de uma forma 

ou quem não buscou esse aprofundamento também vai ter o seu posicionamento. A 

presidente seguiu seu discurso respondendo a um questionamento sobre o policiamento 

disponível hoje em decorrência desta plenária, os quais não estão no cotidiano do 

município e ressaltou que os vereadores já solicitaram por muitas vezes mais 

policiamento para o município. Tanto o legislativo quanto o executivo já fizeram essas 

solicitações. No entanto, as demandas não foram atendidas ainda, e ainda agradeceu a 

Policia Militar por ter atendido o ofício dessa Casa de Leis. A presidenta continuou 

falando sobre o medo ao redor de sua família, por ser Presidenta deste poder e pelo papel 

que desempenha para a execução dos trabalhos. E em conformidade as suas 

competências, colocou a matéria em votação após passar por todos os ritos que a matéria 

exige. E agradeceu ao Doutor Sérgio (advogado da Câmara), a diretora Elisângela Araújo 

pelo trabalho desenvolvido. Com objetivo, de buscar informações sobre a matéria, a 

vereadora informou que solicitou, por meio de ofício, esclarecimentos sobre a denúncia 

e a solicitação foi atendida. A vereadora informou que diante as informações recebidas, 

buscou comparar com o cotidiano vivenciado pela comunidade escolar durante o ano de 

2021, por meio de busca ativa dos alunos, entrega de merenda escolar e muitas outras 

atividades desenvolvidas pela escola. A vereadora ressaltou que teria muitos pontos para 

tratar, mas que deseja seguir para a votação, motivo pelo qual as pessoas estão esperando. 

Antes de concluir ela reafirmou que está pronta para enfrentar as situações adversas que 

seu cargo exige, mas com a certeza de que deve cumprir suas responsabilidades, 

independente se cada decisão agradará aos eleitores seus ou de cada vereador. E afirmou 

que está com a consciência limpa e tranquila e que tem opinião própria. E mais uma vez, 

ao concluir, reforçou que a denúncia não se refere ao afastamento da prefeita, igual foi 



 
 

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 
 

15 
 

reproduzido pela cidade, mas que trata-se de um rito que está em pauta para seguir seus 

tramites e ser votado. Ao encerrar desejou boa noite e agradeceu. Em seguida, a presidente 

Roberta Araújo reassumiu a presidência e passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: 

Votação da denúncia apresentada em desfavor da prefeita municipal de Oeiras do Pará. 

Neste momento, a presidente Roberta Araújo informou que a votação será nominal, 

aberta, sujeita a maioria simples, de acordo com o art. 5º segundo o Decreto de Lei 

número 201/67. A presidenta esclareceu que os vereadores e vereadoras devem votar 

SIM, para aceitar a denúncia e NÃO para recusá-la. E assim ocorreu a votação: Vereador 

Barriga, optou por declaração de voto, e votou SIM, para que os vereadores possam 

cumpri o papel de investigar os responsáveis, caso existam, pois observou que em 

algumas falas entendeu que poderiam haver irregularidades por ex-secretária e ex-

secretário, e ainda solicitou que cada vereador vote consciente e respeite cada decisão. 

Vereador Branco Manga, votou SIM e também solicitou declaração de voto e enfatizou 

que na sua condição de vereador deve fazer seu papel, no sentido de analisar a denúncia, 

e entende que a mesma não tem intenção de prejudicar a prefeita, mas de se fazer cumprir 

o que compete ao poder legislativo, enquanto poder independente. Vereador Drô Alfaia, 

votou SIM e também solicitou a justificativa de voto, afirmando que a denúncia tem 

validade legal e é possível observar por meio de solicitação de despesa, ordem de compras 

e que tem a ciência da gestora da pasta da educação de 2021 e da gestora municipal. E 

ainda reforça que seu voto é para que este poder realize suas atribuições. Vereador Edson 

Farias, votou NÃO e declarou seu voto, baseado, segundo ele, no que está nos altos da 

denúncia e por ter acompanhado no ano de 2021 a rede pública municipal na entrega de 

encarte, de casa em casa, distribuição de kit, entre outras ações. Vereadora Franciele 

Andrade, votou NÃO e solicitou declarar seu voto, primeiramente desejou boa noite aos 

presentes, e justificou seu voto afirmando que não iria se intimidar, e que a sua decisão 

cabe a ela, enquanto parlamentar, enquanto representante do povo. Vereador Josiel 

Maciel, votou NÃO, e fez sua declaração de voto, afirmando que não aceita intimidações 

de pessoas que queiram impor as suas condições e reforçou que é responsável por seu 

mandato, e lutou por ele e que após 20 anos na vida pública se candidatou e pretende fazer 

seu mandato da melhor forma possível. Vereadora Mara Nahum, votou SIM e declarou 
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que todos eles na condição de vereadores e esta casa legislativa, tem a incumbência de 

fiscalizar, é inaceitável não haver uma justificativa formal da gestão para a utilização dos 

gastos, com combustível e graxa. E afirma que seu posicionamento é em defesa da 

população e cumprimento do seu papel de fiscalizar. Vereador Marcos Paulo Leitão, 

votou NÃO e em sua declaração de voto reforçou seu compromisso com as pessoas e que 

tem lutado desde que assumiu esse mandato, cumprindo suas atribuições. Vereador 

Osvaldo Alves, votou NÃO e declarou que seu voto se baseia em manter a estabilidade 

administrativa do município de Oeiras do Pará, para evitar o que aconteceu no período da 

Sra. Lindalva, e assim combater pessoas oportunistas e evitar que a Câmara Municipal 

perca tempo, dinheiro e esforço no processo para fazer a vontade das pessoas que estão 

por trás dessa denúncia. Vereadora Priscila Santa Maria, ABSTENÇÃO. Com cinco 

votos NÃO, quatro SIM e uma ABSTENÇÃO. A senhora presidente observando que não 

havia mais nada a ser tratado, encerrou o expediente desta sessão ordinária, da qual eu, 

___________________________________________________, Najara Mayla do 

Socorro Veiga Costa Amaro, 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, 30 de março de 2022. 
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