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Ata da trigésima primeira sessão ordinária, do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 14 de dezembro do ano de dois mil e vinte 

e dois, para eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, para 

o segundo biênio 2023-2024. 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: Priscila Santa Maria (primeira secretária) e Marcos Paulo Leitão 

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

secretário, o vereador, Marcos Paulo Leitão, 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. Todos estavam presentes. 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. Neste momento foi feita a 

apresentação das chapas, inscritas perante a mesa. (Art. 6º, I do Regimento Interno). 

Chapa 1- União pelo Legislativo (Presidente -Roberta Araújo-PMN, Primeiro 

Secretário- Edson Farias-PL, e segunda secretária- Franciele Andrade-MDB.) Chapa 2-

União, força e determinação. (Presidente-Josiel Maciel-PSC, Primeira Secretária- 

Priscila Santa Maria-PSC, Segundo Secretário- Branco Manga-MDB.) Em seguida, a 

palavra foi facultada aos representantes das chapas inscritas. Logo após a palavra foi 

facultada a Vera. Roberta Araújo apresentou sua chapa. Logo após a palavra foi facultada 

ao Ver. Josiel Maciel que fez a apresentação da sua chapa. Dando continuidade, foi feita 

a chamada dos vereadores nominalmente para votação. (Votação aberta art. 6º do 

Regimento Interno). Barriga (Chapa 2), Branco Manga (Chapa 2), Drô Alfaia (Chapa 2), 

Edson Farias (Chapa 1), Franciele Andrade (Chapa 1), Josiel Maciel (Chapa 2), Mara 

Nahum (Chapa 2), Marcos Paulo Leitão (Chapa 1), Osvaldo Alves (Chapa 1), Priscila 

Santa Maria (Chapa 2), e Roberta Araújo (Chapa 1). Neste momento a presidente 

convidou o Ver. Marcos Paulo Leitão para acompanhar os trabalhos de apuração, feito 

pela mesa. (Inciso IV, art. 6º RI). Após, a presidente convidou a Priscila Santa Maria 

(primeira secretária) e Marcos Paulo Leitão (segundo secretário), para que juntos com o 
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edil já escolhido possam fazer a conferência dos votos. Neste momento a Presidente 

Roberta Araújo proclamou a chapa eleita, Chapa 2-União, força e determinação. 

(Presidente-Josiel Maciel-PSC, Primeira Secretária- Priscila Santa Maria-PSC, Segundo 

Secretário- Branco Manga-MDB.) Logo após a Palavra foi facultada aos Vereadores para 

se pronunciarem sobre a matéria em pauta. (Prazo de 05 minutos). Logo após, a palavra 

foi facultada ao vereador Barriga, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite 

a todos, cumprimentou os nobres edis e a todos os ouvintes das rádios. Seguiu seu 

discurso falando sobre a eleição para presidente da câmara municipal e agradeceu a edil 

e atual presidente Roberta Araújo, pela oportunidade e trabalho nesses 2 anos, e 

parabenizou o presidente eleito Josiel Marciel desejando sabedoria e um bom mandato 

nesses 2 anos que estão por vim. Falou sobre sua jornada em relação à política e sobre 

seus posicionamentos, com diversas vitorias com seus candidatos, agradeceu a todos seus 

eleitores, desejou sucesso e prudência ao então candidato eleito Josiel Marciel. E finalizou 

agradecendo e desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Branco Manga, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, 

cumprimentou os nobres edis e a todos os ouvintes das rádios. Seguiu seu discurso falando 

sobre seu posicionamento em relação a eleição para presidente da câmara, e agradeceu a 

atual presidente Roberta Araújo, pelo seu trabalho, e ao então presidente eleito Josiel 

Marciel, desejando que possa trabalhar com dedicação e responsabilidade em prol do 

povo Oeirense. Deixou claro que eleições acontecem e mandatos são transitórios, falou 

sobre seus interesses futuros e desejos para melhorar o município e contribuir com todos 

os edis aqui presente. Finalizou agradecendo, desejando um feliz natal, e um boa noite a 

todos.  Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, que deu início ao seu 

discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis, aos servidores 

desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Aproveitou esse momento para desejar Boa 

Sorte a chapa 2, que ganhou a eleição. Posteriormente, falou da Br-422, disse que os 

vereadores vão sentir resistências para fazer campanha por parte dos moradores, pois os 

mesmos estão desassistidos pelo poder público. Disse que é triste o que acontece naquela 

localidade. Disse que a revolta não vai cair só nas costas da gestora, mas sim dos 

vereadores também. Pediu para o Presidente Eleito, que esteja presente nas inúmeras 
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localidades do municipio. Pediu que a gestão de apoio aos vereadores para que possam 

estar nas localidades visitando. O edil falou ainda, que o Ver. Josiel Maciel tem seu apoio 

e confiança. Após, parabenizou a Vera. Roberta Araújo pelo trabalho desenvolvido nesta 

casa nesses dois anos, disse que não votou na mesma por motivo pessoais, e sim políticas. 

Finalizou agradecendo e desejando um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Edson Farias, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, 

cumprimentou os nobres edis, aos servidores desta casa e a todos os ouvintes das rádios. 

Agradeceu a Deus por permitir estar nesta casa. Dando continuidade, falou que só através 

de uma emenda que foi votada pelos nobres pares da Candidatura passada, foi possível 

antecipar as eleições da câmara e assim, liberar os vereadores para fazerem outras 

atividades. Após, parabenizou o Ver. Josiel Maciel pela eleição limpa e transparente. 

Falou sobre alternância no poder. Falou que o mandato é transitório. Após, disse que o 

que espera do Edil Josiel Maciel um trabalho exemplar. Pediu a Deus que abençoe a Nova 

Presidência desta casa. Após, falou à Vera. Roberta que a mesma foi eleita para ser 

vereadora. Por fim, agradeceu e desejou um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada 

a vereadora Franciele Andrade, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite 

a todos, cumprimentou os nobres edis e a todos os ouvintes das rádios. Dando 

continuidade parabenizou os edis pelos seus posicionamentos em relação a última votação 

e agradeceu a atual presidente Roberta Araújo por seus 2 anos de mandato, e ao presidente 

eleito Josiel Marciel sucesso nessa nova etapa. Seguiu falando que o trabalho em prol da 

população continua e finalizou desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada a vereadora Josiel Maciel, que deu início ao seu discurso desejando um boa 

noite a todos, cumprimentou os nobres edis e a todos os ouvintes das rádios. Dando 

continuidade agradeceu primeiramente a Deus depois aos 5 edis e amigos pela confiança 

em seu projeto e palavra, agradeceu a todos presentes. Seguindo seu discurso falou sobre 

seus planos futuros e posicionamentos deixando claro que fara a partir de sua pose o 

possível para ajudar ainda mais a população, será 2 anos de luta intensa. Finalizou dizendo 

que de um garoto que precisava trabalhar e estudar aos 13 anos de idade, a vereador eleito 

a presidente da câmara municipal, agradeceu e desejou um boa noite a todos.  Logo após, 

a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, que deu início ao seu discurso 



 
 

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 
 

4 
 

desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis e a todos os ouvintes das 

rádios. Seguindo falou sobre seu posicionamento em relação a votação para presidente da 

câmara municipal e projetos futuros. Dando continuidade falou também sobre os 

inúmeros requerimentos e indicações que infelizmente não foram atendidos e pediu ao 

presidente eleito Josiel Marciel, que possa fazer um levantamento sobre eles no máximo 

de 6 em 6 meses, e desejou sorte a essa atual chapa composta. Finalizou agradecendo e 

desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Marcos 

Paulo Leitão, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, 

cumprimentou os nobres edis, aos servidores desta casa e a todos os ouvintes das rádios. 

Seguiu falando sobre sua jornada desde o início de seu trabalho como vereador nesta casa, 

e sobre seu posicionamento em relação a essa votação para presidente da câmara 

municipal, agradeceu a edil e atual presidente Roberta Araújo pelo apoio e dedicação. E 

seguiu desejando sabedoria e força ao presidente eleito Josiel Marciel. Finalizou 

agradecendo, desejando um boa noite a todos. Logo após a palavra foi facultada ao 

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

presente, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador 

falou sobre a eleição para a escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Oeiras 

do Pará, após, ele desejou ao futuro presidente deste poder, o vereador Josiel Maciel, 

sabedoria para seguir nessa nova jornada. Em seguida, ele falou sobre o trabalho 

desenvolvido pela atual presidente desta Casa, a vereadora Roberta Araújo. Além disso, 

ele teceu alguns comentários sobre os bastidores da política em Oeiras do Pará. 

Posteriormente, ele agradeceu a sua família pelo apoio, falou sobre as dificuldades em 

estar vereador, ele disse ainda que o parlamente é formado por divergências de ideias. 

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

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

saudando a mesa constituída, após, ela agradeceu ao seu pai, ao seu esposo e aos seus 

amigos presentes na plenária pelo apoio. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a 

vereadora falou que é uma honra fazer parte pela segunda vez da Mesa Diretora desta 

Casa como 1° secretária, após, ela agradeceu ao vereador Josiel Maciel por acreditar em 

seu trabalho e para ajudá-lo a presidir a Mesa Diretora nesta nova legislatura. Em seguida, 
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ele agradeceu aos edis Branco Manga, Barriga e a sua mãe, depois, ela fez a leitura de um 

versículo da bíblia. Posteriormente, ela parabenizou a presidente Roberta Araújo pelos 

trabalhos prestados a esta Casa, além disso, ela destacou que apesar das divergências de 

ideias, ela a considera uma amiga, além disso, a oradora agradeceu a prefeita Gilma 

Ribeiro. Logo após, ela falou que a mudança de presidente não significa que esta Casa 

esteja mudando para a oposição, ela disse ainda que está à disposição para ajudar a 

senhora prefeita, que não mudou de lado, que continua fazendo parte da base do governo. 

Dando continuidade ao seu discurso, a oradora agradeceu a diretora desta Casa a senhora 

Elisângela Araújo, ao assessor jurídico, Sérgio Monteiro e aos servidores desta Casa pelos 

serviços prestados a este poder. Em seguida, ela falou sobre conversas que teve com o 

edil Josiel Maciel antes da eleição para presidente desta Câmara. Além disso, ela 

agradeceu a todos que lhe apoiaram nesta eleição. Finalizou ao seu discurso pedindo que 

Deus abençoe a todos. Logo após a palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, a 

qual iniciou seu discurso parabenizando ao vereador Josiel Maciel pela vitória, ela disse 

ainda que sabe do trabalho que o nobre colega pretende desenvolver nesta Casa. Em 

seguida, ela falou que sai da presidência desta Casa de cabeça erguida, que o resultado 

desta eleição não é o reflexo do seu trabalho dentro desta Câmara, que dentre os onze 

vereadores deste poder foi a menos votada, teve apenas 307 votos, mas, conforme a 

permissão do senhor se tornou presidente deste poder. Posteriormente, ela falou sobre as 

dificuldades que enfrentou quando se tornou presidente desta Casa, além disso, ela 

agradeceu a cada servidor desta Câmara pelos serviços prestados a este poder durante 

esses dois anos. Posteriormente, ela falou sobre as benfeitorias realizadas a esta Câmara 

durante seu mandato como presidente. Depois, ela agradeceu a mesa diretora, composta 

pelas vereadoras Priscila Santa Maria e Franciele Andrade, além disso, ela destacou o 

apoio que recebeu da vereadora Franciele no decorrer do seu mandato, ela disse ainda que 

veio para esta sessão sabendo que iria perder a eleição, além disso, ela agradeceu ao 

vereador Edson Farias por ter aceitado fazer parte da sua chapa, aos vereadores Osvaldo 

Alves e Marcos Paulo Leitão pela parceria. Em seguida, ela falou que sai desta Casa 

orgulhosa do trabalho que desenvolveu no decorrer destes dois anos, que seu trabalho 

como vereadora irá continuar e que trabalhou de maneira transparente. Posteriormente, 
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ela agradeceu a sua família, ao seu namorado Calebe e aos seus amigos pelo apoio, depois, 

ela agradeceu aos nobres colegas que lhe delegaram votos nesta eleição para presidente 

mesmo sabendo que a sua chapa iria perder a eleição, após, ela também agradeceu a 

prefeita Gilma Ribeiro pela oportunidade, pela confiança e apoio. Finalizou seu discurso 

agradecendo a todos. Em seguida, a vereadora Roberta Araújo reassumiu a presidência 

desta Casa e comunicou que haverá uma sessão extraordinária na próxima sexta-feira. 

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, 

Mara Nahum e Barriga. Posteriormente, a presidente convidou a todos para participarem 

da posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oeiras do Pará para o biênio de 

2023/2024 que ocorrerá no dia 02 de janeiro de 2023 no Salão Plenário Rosa Feliz Pereira, 

conforme a resolução e emenda 001/2018 da Lei Orgânica. 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, 14 de dezembro de 2022 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 

Primeiro secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 
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Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)____________________________________  


