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Ata da Trigésima sessão ordinária, do segundo período legislativo da Câmara Municipal 

de Oeiras do Pará, realizada no dia 07 de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, para 

a Votação em 1º Turno da LOA 2023. Às dezoito horas, reuniram-se os vereadores de 

Oeiras do Pará, no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência da vereadora 

Roberta Araújo, secretariada pelos edis: Franciele Andrade (primeira secretária) e Branco 

Manga (segundo secretário). Composta a mesa, a senhora presidente solicitou que a 

primeira secretária, a vereadora, Franciele Andrade, 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 da e Vera. Priscila Santa Maria, a qual encontra-

se na Capital do Estado a serviço do Município. 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, 

submeteu-se a discursão e votação da Ata do dia 30 de novembro de 2022. A qual foi 

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

sessão: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 009/2022-

CFPFFO-CMOP, que encaminha já com o parecer conclusivo nº 005 e emenda 

modificativa nº 001 o Projeto de Lei nº 016/2022, de 28 de setembro de 2022, de autoria 

do Poder Executivo, o qual “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 

MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2023”. Parecer nº 005/2022, sobre o Projeto de Lei nº 

016/2022.Emenda Modificativa nº 001/2022, ao Projeto de Lei nº 016/2022. Em seguida 

para o GRANDE EXPEDIENTE: Palavra facultada aos Vereadores para se para se 

pronunciarem sobre a matéria em pauta. (Prazo máximo de 20 minutos, art. 180, inciso 

V).  Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Barriga, que iniciou o seu discurso 

desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis, os servidores desta casa e 

a todos os ouvintes das rádios. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta casa. 

Após, o edil agradeceu a Assessoria Jurídica e Contábil desta casa. Em seguida falou da 

Comissão de Finanças. que sempre se reuniram, o Ver. Drô Alfaia é o Presidente. A 
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comissão já entregou o parecer sobre a Prestação de contas do Ex-Prefeito Edvaldo 

Nabiça, e que irá para votação. Agradeceu os nobres colegas pelo trabalho, a assessoria 

desta casa, e a toda a equipe desta casa que dá suporte. Finalizou agradecendo e desejando 

um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, que iniciou 

o seu discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis, os 

servidores desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade, agradeceu a 

toda a equipe técnica do Poder Legislativo de Oeiras do Pará, na pessoa do Dr. Sérgio 

Monteiro, o Contador Nonato e a Diretora desta casa, a Dona Elisangela. Parabenizou o 

trabalho da comissão de Finanças, agradeceu ao Presidente da Comissão de finanças, o 

Ver. Drô Alfaia, e o Ver. Barriga. Finalizou agradecendo e desejando um boa noite. Logo 

após, a Presidente Roberta Araújo passou a seguinte ORDEM DO DIA:  Nesse momento 

a Presidente Roberta Araújo chamou o Ver. BRANCO MANGA PARA FAZER A 

LEITURA E DEFESA DA EMENDA MODIFICATIVA E DO PARECER 

005/2022. Neste momento foi aberto para discursão pela Presidente desta casa. Logo 

após, a palavra foi facultada ao Ver. Edson Farias, que deu início ao seu 

pronunciamento, parabenizou a Comissão de Finanças pelo trabalho desenvolvido. Falou 

da coerência quando foi colocado 20% de flexibilização no orçamento. Disse que por 

muito tempo bate nessa tecla de uma flexibilização menor. Disse que já foi criticado, 

como ‘ingerçador’ de prefeito, mas hoje se ver quem estava certo. Finalizou agradecendo. 

Logo após, a palavra foi facultada ao Ver. Marcos Paulo Leitão, que iniciou o seu 

discurso, parabenizando a comissão pelo ótimo trabalho. Disse que este Poder, com essa 

emenda modificativa se fortalece também, quando demonstra que tem preocupação com 

o orçamento do Município, que esse Poder está atuando e não está sendo omisso em 

relação a questão orçamentária. Logo após, a palavra foi facultada a Vera. Roberta 

Araújo, que iniciou o seu discurso, dizendo que essa sessão é uma das mais importantes, 

por se tratar do orçamento do Município. Após, parabenizou toda a comissão, pela 

coerência de todos. Ressaltou o trabalho do contador Nonato e Dr. Sérgio Monteiro. Logo 

após, a palavra foi facultada ao Ver. Drô Alfaia, que iniciou o seu discurso, dizendo que 

a comissão em reunião, sempre deixa claro que estar aqui para somar, e mesmo sendo da 

oposição, não quer o mal de ninguém. Disse que a comissão está sempre de portas abertas 
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para receber os projetos. Disse que a comissão sempre preza pelo princípio da coerência. 

VOTAÇÃO EM 1º TURNO. VOTAÇÃO DA EMENDA MODIFICATIVA nº 001, 

sobre o Projeto de Lei nº 016/2022-LOA. O qual foi aprovado por unanimidade. 

VOTAÇÃO DO PARECER nº 005/2022-CFPFFO, sobre o Projeto de Lei nº 016/2022-

LOA. O qual foi aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI nº 

016/2022, de 28 de setembro de 2022, de autoria do Poder Executivo, o qual “ESTIMA 

A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, 

ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023”. O qual foi 

aprovado por unanimidade. A senhora presidente observando que não havia mais nada a 

ser tratado, encerrou o expediente desta sessão ordinária, da qual eu, 

_______________________, Erlane Xavier Farias, 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, 07 de Dezembro de 2022. 
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