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Ata da quinta sessão ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, realizada no dia 23 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. 

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

realizada no dia 16 de março de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 

foi realizada a leitura da pauta da presente sessão: LEITURA DOS EXPEDIENTES: 

EXPEDIENTES ORIUNDOS EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 084/2022-GP-PMOP, que encaminha o Projeto de Lei nº 004/2022, o qual 

“Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal dos 

Direitos do Idoso – CMDI, a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá 

outras providências”, para acurada análise desta Casa Legislativa. EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 005/2022-COLEJURF-CMOP, que 

encaminha já com parecer conclusivo nº 003/2022, o Projeto de Lei do Executivo nº 

002/2022, de 07 de março de 2022, o qual “Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar, 

com encargos, uma área de terra da gleba patrimonial do município de Oeiras do Pará à 

Equatorial Energia Pará e dá outras providências”. Parecer nº 003/2022-COLEJURF-

CMOP sobre o Projeto de Lei nº 002/2022, de 07 de março de 2022. Ofício nº 018/2022-

GP-CMOP, que encaminha a COLEJURF, para devidas análises e posterior parecer, os 

seguintes projetos: Projeto de Lei do Executivo nº 004/2022, de 21 de março de 2022, 

o qual “Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal dos 

Direitos do Idoso – CMDI, a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá 
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outras providências”. Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2022, de 21 de março de 

2022, o qual Prevê o Programa “Direito na Escola”, junto às escolas municipais do 

Município de Oeiras do Pará. Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2022, de 22 de março 

de 2022, o qual “Dispõe sobre a isonomia das premiações para atletas homens e mulheres 

nas competições esportivas financiadas por recursos públicos do Município de Oeiras do 

Pará.” Indicação nº 003/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel, o 

qual indica que o Poder Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão 

orçamentária, a reforma da Creche Municipal Pró-Infância Eloize Fernanda, localizada 

na rua Hugo Lopes, bairro Santa Maria, nesta cidade, em benefício do alunado, corpo 

técnico, administrativo e docente. 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 os 

presentes, aos ouvintes das rádios, após, o orador falou sobre algumas reclamações que 

recebeu em decorrência da falta de água em alguns bairros da cidade, além disso, ele falou 

sobre uma carta convite enviada a uma empresa para cavar mais um poço no 

abastecimento do poço de Jacó. Posteriormente, ele fez alguns questionamentos em 

relação ao valor orçado para perfuração deste poço, em torno de 148,000,00 mil reais, 

ainda segundo o orador o ex-prefeito em seu último ano de mandato fez uma carta convite 

para perfuração de um poço com as mesmas características no valor de 49,000,00 mil 

reais, além disso, de acordo com o vereador foi a mesma empresa que ganhou a licitação, 

após, ele falou de sua indignação diante desta situação, ele ainda falou que esta carta 

convite estava direcionada a empresa que ganhou o processo, tendo em vista, que as 

outras duas empresas participantes nunca cavaram poços. 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, após, 

ele agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão. Dando continuidade ao seu 

discurso, o orador falou sobre os questionamentos de uma moça em relação a uma 
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denúncia que não entrou em pauta nesta sessão, além disso, ele falou que não cabe a ele 

esta questão, que ela deveria fazer cobranças a presidente desta Casa, ele disse ainda que 

se a moça se sentiu prejudicada que procure a justiça. Na sequência, ele falou sobre a 

Indicação nº 003/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel, o qual 

indica que o Poder Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão 

orçamentária, a reforma da Creche Municipal Pró-Infância Eloize Fernanda. Em seguida, 

ele pediu ao executivo que olhe com carinho a situação da escola do Muquem, que 

construa um anexo na escola e que regularize a situação da mesma. Além disso, ele 

agradeceu as professoras da escola pela acolhida. Depois, ele falou que a visita que ele e 

os vereadores Branco Manga e Marcos Paulo Leitão fizeram a escola da Nova América 

surtiu efeito, pois, segundo o orador a Secretária de Educação mandou uma equipe da 

SEMED até o local para tentar resolver o problema dos morcegos. Além disso, ele falou 

que espera que este problema seja resolvido. Dando continuidade ao seu pronunciamento, 

ele falou sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 002/2022, de 07 de março de 2022, o 

qual “Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar, com encargos, uma área de terra da 

gleba patrimonial do município de Oeiras do Pará à Equatorial Energia Pará e dá outras 

providências. Após, ele falou que seu voto é contrário a este projeto, depois, ele citou três 

pontos que na sua opinião são prejudiciais para o Oeiras do Pará: demissão das pessoas 

que trabalham na Guscor em Oeiras, aumento no custo da energia elétrica, instabilidade 

no fornecimento de energia. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a 

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

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

ouvintes das rádios, a sua família, após, ele agradeceu a Deus por poder participar de mais 

uma sessão. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou que não pode ficar contra 

o povo e a favor da gestão, que irá votar em tudo que for melhor para a população de 

Oeiras do Pará. Em seguida, ele falou sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 002/2022. 

Após, ele falou que seu voto é contrário a este projeto, pois, não é a favor da doação dessa 

terra a uma empresa privada, além disso, ele destacou que este projeto não irá trazer 

benefício para o município. Neste momento, o vereador Barriga pediu a parte no discurso 

para falar que a equatorial deveria trazer algum benefício para Oeiras, como a construção 
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de uma creche ou um ginásio no bairro onde deseja se instalar. Logo após, o orador 

retomou ao seu discurso falando que os vereadores estão nesta Casa para defender os 

direitos da população de Oeiras do Pará, além disso, ele falou que a prefeita deveria 

consultar a população oeirense, afim de saber qual a opinião da população em relação a 

este projeto. Neste momento, o vereador Josiel Maciel pediu a parte no discurso para 

contribuir com o discurso do nobre colega. Logo após, o orador retomou ao seu discurso 

reafirmando sua posição contrária a este projeto. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o orador falou que entrou para a vida pública com a finalidade de buscar 

melhorias para a população de Oeiras do Pará. Posteriormente, ele falou sobre a 

necessidade de a Secretária de Infraestrutura criar um plano de ação para fazer melhorias 

nas ruas de Oeiras do Pará, após, ele falou que na sessão anterior pediu verbalmente para 

que fosse construído lombadas na rua Honório Bastos, pois, algumas pessoas andam em 

alta velocidade nesta rua, além disso, ele destacou os constantes alagamentos em algumas 

ruas da cidade, depois, ele falou sobre a necessidade de parar de jogar lixo nas margens 

da rua Honório Bastos e também de fazer uma limpeza no local. Na sequência, ele falou 

sobre algumas cobranças que recebeu em relação a uma empresa que presta serviços para 

o município, que ganhou licitações em eventos, merenda escolar e lanchas, além disso, 

ele falou que como vereador o mínimo que ele pode fazer é investigar este assunto, pois, 

de acordo com o orador ele não pode ser omisso. Deste modo, ele falou que irá entrar 

com um pedido de instauração de uma CPI para investigar estes fatos. Além deste assunto, 

ele também citou uma outra denúncia que foi feita a esta Casa, que por questões 

regimentais não entrou em pauta nesta sessão, mas, provavelmente irá entrar em pauta na 

próxima sessão. Após, ele agradeceu ao assessor jurídico Sergio Monteiro, pelos serviços 

prestados a esta Câmara. Posteriormente, ele falou sobre os boatos que circulam pelas 

ruas, ele disse ainda que não se preocupar com estes boatos, pois, segundo o orador ele 

tem a sua consciência tranquila. Ele disse ainda que a sua família é a sua base. Finalizou 

seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô 

Alfaia, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos 

ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre as obras 

na Escola Milhomem Tavares, além disso, ele falou que fica muito triste em saber que os 
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maquinários do município estão sendo utilizados pela empresa responsável pela obra, 

citou como exemplo, a caçamba do PAC 2, que ao invés de estar ajudando os agricultores 

da PA379, está sendo utilizada para recolher entulho na obra da escola. Na sequência, ele 

falou sobre um cidadão que chegou acidentado do interior, além disso, ele destacou que 

o município não possui lancha de resgate especializada e ambulância para fazer o 

transporte de pacientes. Ele disse ainda que isso é uma falta de respeito com os pacientes. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou que gostaria de saber da 

nutricionista do município como é que está sendo formulado o cardápio da merenda 

escolar? Segundo o orador na escola do Uxí-Estrada estavam servindo sopa de feijão com 

ossada, além disso, ele falou que ainda viu ossada licitada na merenda escolar, ele disse 

ainda que se existe verba porque não se compra merenda de qualidade? Após, ele citou 

uma outra escola onde não havia merenda e os professores deram pupunha de lanche para 

os alunos. Neste momento a vereadora Priscila Santa Maria, tomou a parte no discurso 

pediu para a plateia não se manifestar, pois, o regimento não permite. Logo após, o orador 

retomou ao seu discurso falando que o dinheiro na conta do município não vale nada se 

não for empregado em prol da população, após, ele falou que este governo não consegue 

gerir o recurso público. Em seguida, ele falou sobre uma nota referente a material de 

construção no valor de 170,000,00 mil reais, ele disse ainda que irá oficiar a prefeitura 

para saber qual foi este material e onde ele foi aplicado. Posteriormente, ele falou que o 

município chegou ao fundo do poço, pois, de acordo com o orador não há nem material 

de limpeza nos prédios públicos, porém, ainda segundo o vereador notas fiscais estão 

sendo tiradas com esses materiais. Na sequência, ele falou sobre o elevado gasto com 

combustível nesta gestão, além disso, ele disse que existem ambulâncias na estrada que 

estão paradas devido à falta de combustível. Posteriormente, ele falou sobre uma denúncia 

que foi protocolada nesta Casa Leis referente aos gastos com combustível pela pasta da 

educação em 2021, após, ele falou que neste ano os ônibus e lanchas da educação não 

funcionaram devido a pandemia. Depois, ele teceu alguns comentários relacionados a 

senhora prefeita. Além disso, ele falou que os vereadores têm o dever de legislar em prol 

da população. Ele disse ainda que os vereadores não estão nesta Casa para condenar 

inocentes, que ele não pede para nenhum edil fazer nada de errado, todos são conscientes 
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do que é certo ou errado, além do mais, segundo o orador existe uma grande cobrança por 

parte da população para saber onde este combustível foi gasto, os vereadores têm o dever 

de dar uma resposta para a população. Na sequência, ele pediu aos nobres colegas que 

pensem na população antes de tomar qualquer decisão. Logo após, a palavra foi facultada 

ao vereador Edson Farias, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite aos nobres 

pares, aos servidores desta Casa, ao público presente, aos ouvintes das rádios, após, ele 

agradeceu a Deus por poder participar de mais uma sessão. Dando continuidade ao seu 

discurso, ela falou sobre o sistema de governo brasileiro, o republicano presidencialista. 

Em seguida, o orador falou sobre as matérias em pauta nesta sessão, dentre elas o Projeto 

de Lei do Executivo nº 004/2022, Projeto de Lei do Executivo nº 002/2022, Projeto 

de Lei do Legislativo nº 003/2022, Indicação nº 003/2022/GVJM/CMOP, de autoria 

do vereador Josiel Maciel. Na sequência, ele prestou alguns esclarecimentos em relação 

ao parágrafo 1° do Projeto de Lei do Executivo nº 002/2022, que fala sobre o total da 

área que o executivo pretende doar a Equatorial Energia Pará, após, ele falou sobre os 

benefícios que a implantação desta subestação de energia irá trazer para o município, 

além disso, ele falou que quem tem o domínico da terra é o município e cabe a ele doar 

com a autorização da Câmara. Além do mais, segundo o orador a gestão anterior 

encaminhou alguns projetos de lei fazendo a concessão de uso, inclusive para o hoje 

vereador Alessandro França Alfaia. Posteriormente, ele falou que quando estiver próximo 

a vinda da energia de Tucuruí, ele sugere que a gestão faça uma audiência pública para 

que a Equatorial explique para a população de Oeiras do Pará seus objetivos, pois, de 

acordo com o vereador não adianta ter uma subestação sem ter uma boa transmissão. 

Depois, ele falou que a gestão tem a autonomia de doar, porém, precisa do aval da 

Câmara, caso a Câmara não aprove ela deve justificar o motivo. Ainda segundo o orador 

o projeto preenche os requisitos legais. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus. Logo 

após, a palavra foi facultada a vereadora Franciele Andrade, a qual iniciou ao seu 

discurso desejando boa noite aos nobres edis, ao público presente, agradeceu a Deus pela 

oportunidade de participar de mais uma sessão ordinária. Dando continuidade ao seu 

discurso, ela falou sobre as matérias em pauta nesta sessão, dentre elas: Projeto de Lei 

do Legislativo nº 002/2022, Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2022, a Indicação nº 
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003/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel e o Projeto de Lei do 

Executivo nº 004/2022. Em seguida, ela falou que esteve no bairro Nova Oeiras, ela disse 

ainda que pode ver a situação que bairro se encontra em decorrência das chuvas, além 

disso, segundo a oradora existem soluções alternativas que podem amenizar este 

problema, como a abertura de valas. Deste modo, ela pediu que a Secretária de 

Infraestrutura olhe com carinho e atenção para as necessidades da população. Na 

sequência, ela falou sobre a infestação de morcegos em algumas escolas do interior do 

município, ela disse ainda que este problema é antigo, que a escola e o posto de saúde da 

comunidade do Carará passaram por este problema, que a solução encontrada pela gestão 

foi a retirada do forro e posterior limpeza do local. Após, ela pediu a Secretária de Saúde 

que verifique a situação dos morcegos, tendo em vista, que esses animais podem 

transmitir doenças para ser humano. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou que a 

problemática da água é antiga no município, ela disse ainda que o ex-prefeito Dinaldo 

Aires conseguiu recursos através do Estado para dar continuidade a um antigo sistema de 

abastecimento de água que ficou parado desde a gestão do ex-prefeito Edivaldo Nabiça, 

porém, até o momento ainda não foi concluído, segundo a oradora ela irá até o local para 

pedir informações sobre esta obra, além disso, ela falou que este sistema não irá resolver 

o problema, mas, vai amenizar a situação. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a 

oradora falou sobre os 110 cheques moradia destinados ao município através do Programa 

sua Casa, após, ela falou que já esteve várias vezes na COAB em busca de informações 

sobre o Programa sua Casa, depois, ela agradeceu ao governador Helder Barbalho, ao 

deputado federal Priante, ao deputado federal Wanderlan Quaresma, ao ex-prefeito 

Dinaldo Aires, a sua família e a Najara pela parceria. Além disso, ela falou que quando 

se elegeu reafirmou o compromisso de ajudar a população Oeirense. Na sequência, ela 

falou que pediu um trator ao deputado Priante para ajudar os agricultores do município, 

ela disse ainda que este pedido foi atendido, após, ela falou que seu mandato sempre foi 

pautado em benefícios para a população. Finalizou seu discurso pedindo que Deus 

abençoe a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, o qual 

iniciou ao seu discurso saudando aos nobres edis, ao público presente, aos ouvintes das 

rádios. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou que defende o retorno integral 
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de 100% dos alunos, após, ele falou sobre o mutirão de vacinação que será realizado na 

escola onde o orador trabalha como professor, depois, ele comentou que uma de suas 

alunas falou que na casa dela ninguém tomou vacina, pois, o pai da menor não autorizou. 

Além disso, ele pediu a todos os pais que assinem um termo autorizando que suas crianças 

sejam vacinadas, após, o vereador também destacou a importância da vacinação. Na 

sequência, ele falou sobre uma viagem que fez a Concordia, para prestigiar o lançamento 

da pré-candidatura do senhor Elias Santiago a deputado estadual. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, ele falou sobre as matérias em pauta nesta sessão, dentre elas 

Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2022, Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2022. 

Em seguida, ele a fez leitura e defesa da Indicação nº 003/2022/GVJM/CMOP, de sua 

autoria, o qual indica que o Poder Executivo Municipal, que providencie, observando a 

previsão orçamentária, a reforma da Creche Municipal Pró-Infância Eloize Fernanda, 

localizada na rua Hugo Lopes, bairro Santa Maria, nesta cidade, em benefício do alunado, 

corpo técnico, administrativo e docente. Posteriormente, ele falou que o responsável pela 

empresa da obra da escola Milhomem Tavares, pediu ao orador que ele esclarecesse na 

tribuna que a caçamba do PAC foi até a obra retirar os entulhos doados pela empresa para 

serem jogados no ramal que dá acesso ao lixão. Ainda segundo o vereador esta ação foi 

uma parceria da empresa com a Secretaria de Infraestrutura.  Na sequência, o orador falou 

que é favorável a instalação de subestação para receber a energia vinda da hidrelétrica de 

Tucuruí, após, ele falou sobre uma visita que fez a hidrelétrica de Tucuruí, ainda segundo 

o orador é necessário pensar nas pessoas que moram nas zonas rurais do município e 

também precisam de energia de qualidade. Após, ele falou que há alguns anos atrás foi 

agraciado por um programa da antiga Celpa, que forneceu energia elétrica para um sitio 

que ele possui na PA379. Depois, ele falou sobre o Programa Energia para Todos. Dando 

continuidade ao seu discurso, o vereador falou sobre as cobranças que recebeu de uma 

moradora da rua Miguel Aires, além disso, ele pediu a Secretária de Infraestrutura que 

olhe com carinho para esta rua. Posteriormente, ele agradeceu a todas as pessoas pelas 

felicitações que recebeu pela passagem de seu aniversário. Finalizou seu discurso 

desejando boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara 

Nahum, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes 
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das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, a oradora falou que fez uma viagem a 

algumas comunidades da BR422, depois, falou que o primeiro local que ela visitou foi a 

UBS do Uxí-Estrada, onde segundo a oradora ele presenciou situações como: ausência 

do médico e do enfermeiro plantonistas no local, funcionários da UBS se sentindo 

acuados com sua visita, com medo de represarias, ainda segundo a oradora ela falou que 

não foi até a UBS para prejudicar ninguém, ela estava apenas seu trabalho que é fiscalizar. 

Além do mais, de acordo com a vereadora fazia três dias que a ambulância que atende 

aquela região estava sem combustível. Posteriormente, ela falou que também visitou a 

Escola José Ribeiro, aonde pode verificar que não havia merenda escolar, além disso, ela 

falou que as salas de aulas não são suficientes para atender as demandas da escola. Depois, 

ela falou que enquanto tomava um café soube que chegou gasolina na comunidade, 

porém, segundo a oradora este combustível foi levado por uma lancha particular. Na 

sequência, ela falou sobre a ausência de manutenção dos ônibus escolares e das 

ambulâncias que circulam na BR422. Além disso, ela falou sobre a falta de compromisso 

por parte da atual gestão para com os moradores da BR422. Em seguida, a vereadora falou 

que foi informada pelos servidores das escolas da BR422, que eles enviaram ofícios a 

Secretaria de educação solicitando material permanente e uma equipe para dedetizar as 

escolas infestadas por morcegos, porém, até o momento ainda não obtiveram nenhuma 

resposta. Ainda segundo a oradora os próprios servidores tiveram que fazer a limpeza das 

escolas, fato que colocou em risco a saúde dos mesmos. Após, ela falou que existe verba 

disponível para sanar estas demandas, entretanto, ela falou que não entende porque a 

gestão não utiliza estes recursos, além disso, segundo a oradora falta planejamento por 

parte da atual gestão. Posteriormente, ela falou que também visitou a escola da Costeira, 

ela disse ainda que também não havia merenda nesta escola, que ela é pequena para 

comportar a demanda de alunos e que o transporte escolar está sendo terceirizado, 

entretanto, segundo a vereadora no portal da transparência não existe informações sobre 

esta terceirização. Em seguida, ela falou sobre a situação do ramal do Melancial. Logo 

após, a oradora teceu alguns comentários em relação a atual gestora. Após, ela falou sobre 

uma criança que ela conheceu no período de campanha. Depois, ela pediu à população 

que continue reivindicando seus direitos. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. 
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Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou ao 

seu discurso desejando boa noite aos nobres pares, ao público presente, aos ouvintes das 

rádios, após, ela parabenizou sua sobrinha Júlia pela passagem de seu aniversário. Dando 

continuidade ao seu discurso, ele falou sobre o do 9° Circuito Marajó de Futsal, sobre os 

atletas oeirenses que estão participando desta competição, além disso, ele pediu a 

contribuição das pessoas para custear a estadia desses atletas no município de Curralinho. 

Em seguida, ele falou sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 004/2022, o qual “Cria o 

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso – CMDI, a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras 

providências”. Posteriormente, ele prestou alguns esclarecimentos em relação ao Projeto 

de Lei do Executivo nº 002/2022, ele disse ainda que a comissão da qual ele faz parte 

sempre irá analisar a legalidade da legislação, ainda segundo o orador quando uma 

matéria tramita pela comissão e é trazida para a plenária é porque ela é legal. Na 

sequência, ele parabenizou a presidência desta Casa pela forma como tem conduzido os 

trabalhos desta Câmara, após, ele falou que ontem foi protocolada uma denúncia nesta 

Casa, além disso, ele explicou quais são tramites para que uma matéria possa entrar em 

pauta em uma sessão. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou que os 

vereadores têm buscado junto a Secretaria de Educação soluções para os problemas 

referentes a educação no município, ele disse ainda que há uma falta de planejamento por 

parte da gestão. Após, ele falou sobre a carência de merenda em algumas escolas, sobre 

a infestação de morcegos na escola Jonatha Atías, na Nova América, além disso, ele falou 

sobre a necessidade de cuidar do patrimônio público. Posteriormente, ele pediu a Mesa 

Diretora que entre em contato com o SINTEPP para propor uma reunião para que seja 

realizada a mesa permanente de conversa, afim de discutir demandas relacionadas a 

educação. Depois, ele falou que os vereadores têm feito o seu trabalho e que as pessoas 

podem procura-los para falar sobre suas demandas. Finalizou seu discurso desejando 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, após, ele agradeceu a Deus por poder participar de mais uma sessão. Dando 

continuidade ao seu discurso, ele prestou alguns esclarecimentos em relação ao gasto com 
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combustível pela atual gestão. Posteriormente, citou um trecho do discurso do vereador 

Drô Alfaia, onde ele falou que estão distribuindo ossada como merenda escolar, ele disse 

ainda que isto é inadmissível e que ele irá averiguar este assunto. De acordo o vereador 

ele foi informado pela diretora do departamento de merenda que este tipo de alimentação 

nunca foi enviado a nenhuma escola. Após, ele falou que ontem foi realizado o envio de 

merenda escolar para as escolas da cidade e do interior. Posteriormente, ele parabenizou 

ao vereador Marcos Paulo Leitão pelo Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2022, de 21 

de março de 2022, o qual Prevê o Programa “Direito na Escola”, junto às escolas 

municipais do Município de Oeiras do Pará.  Em seguida, ele falou sobre a Indicação nº 

003/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel. Além disso, ele pediu ao 

executivo que atenda aos pedidos dos nobres edis. Finalizou seu discurso desejando boa 

noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, a qual 

iniciou ao seu discurso saudando aos nobres edis, ao público presente, aos ouvintes das 

rádios, depois, ela fez a leitura de um versículo da bíblia. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ela falou que jamais se acovardará diante das coisas que estão 

acontecendo. Posteriormente, ela falou que irá investigar a denúncia feita pelo vereador 

Drô Alfaia nesta Plenária, após, ela falou que não está falando mal da gestão, ela apenas 

deseja que se tenha compromisso com a população. Além disso, ela falou que a merenda 

escolar é muitas vezes o único alimento de muitas crianças. Na sequência, ela falou sobre 

os momentos difíceis que a população oeirense tem passado. Em seguida, ela falou que 

apesar de ser base do governo ela tem autonomia de seu mandato. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, ela falou sobre uma reunião com o representante da Equatorial, 

depois, ela falou sobre suas preocupações em relação ao Projeto de Lei do Executivo nº 

002/2022. Neste momento, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso para falar 

que segundo informações do representante da Equatorial a empresa que fornece energia 

para o município tem energia suficiente para atender duas vezes Oeiras do Pará, além 

disso, ele falou que a energia não será mais barata para as comunidades do interior. Logo 

após, a oradora retomou ao seu discurso falando que não sabe se irá votar favorável a este 

projeto, ela disse ainda que não entende porque uma empresa do porte da Equatorial não 

faz uma contra proposta para o município, como a construção de uma escola. Finalizou 



 
 

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 
 
 

12 
 

seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Roberta 

Araújo, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres edis, ao público 

presente, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, a oradora 

parabenizou o vereador Josiel Maciel pela sua indicação, após, ela falou que a câmara 

municipal tem sido ativa diante da educação deste município, diante de toda a estrutura, 

desde a merenda escolar até as embarcações, ela ainda afirmou que como presidente tem 

conhecimento de todos os requerimentos e das indicações verbais e documentais 

apresentadas a esta Casa de Leis.  Posteriormente, ela parabenizou aos vereadores Marcos 

Paulo Leitão e Franciele Andrade pelos Projetos de Lei em pauta nesta sessão. Depois, 

ela falou sobre seu amor pelo esporte, pelo seu trabalho como vereadora, ela disse ainda 

que está horando seu compromisso com a população. Na sequência, ela falou que o 

município de Oeiras do Pará está mostrando que tem muitos talentos no esporte. Em 

seguida, ela falou que a Mesa Diretora irá propor uma reunião ao SINTEPP. Neste 

momento, o vereador Marcos Paulo pediu a parte no discurso para falar que não só com 

o SINTEPP, com todos os envolvidos na área da educação. Logo após, a vereadora 

Roberta Araújo retomou ao seu discurso dizendo que está muito orgulhosa de ter duas 

Judocas representando o Município de Oeiras do Pará, após, continuou falando a respeito 

da sua responsabilidade com os trabalhos desta Casa de Leis, que honra seu nome como 

vereadora. Na sequência, ela falou sobre as denúncias feitas a esta Casa, ela disse ainda 

que nunca foram “engavetadas”, que a Câmara recebeu um outro pedido, que precisa 

passar pela assessoria jurídica desta casa, antes de ir para a pauta, ainda segundo a oradora 

a diretoria desta Casa recebeu outra denúncia  no dia 23 de março, a qual foi enviada para 

assessoria jurídica para posterior parecer jurídico, a qual foi devolvida pois estava 

incompleta, não estava apta, se fosse encaminhada, não estaria teria validade. 

Posteriormente, ela prestou mais alguns esclarecimentos em relação aos tramites que uma 

matéria deve percorrer antes de entrar em pauta em uma sessão. Finalizou seu discurso 

desejando boa noite a todos. 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 para leitura e defesa do parecer. 

Em seguida, a presidente abriu para discussão, logo após, a palavra foi facultada a 
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vereador Mara Nahum, a qual falou que não possui informações suficientes em relação 

ao projeto, ela disse ainda, que não foi convidada a participar da reunião com o 

representante da equatorial, ela também falou que todos os vereadores deveriam ter sido 

convidados a participar desta reunião, falou sobre a necessidade de harmonia entre os 

edis, além disso, ela pediu que a votação fosse deixada para depois, que o representante 

da equatorial fosse chamado para prestar esclarecimentos em relação ao projeto. Neste 

momento a presidente tomou a parte no discurso que informar que esta Casa não recebeu 

nenhum convite oficial, que todos os convites são postados no grupo da Câmara 

Municipal. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual falou que 

sabe da importância do projeto, além disso, ele falou sobre a doação de terra da gleba 

patrimonial do município, após, ele falou que a Equatorial tem condições financeiras de 

comprar uma área no município, porém, de acordo com o vereador ela não conseguiria 

comprar uma área legalizada, hoje a única maneira desta empresa se instalar no munícipio 

de maneira legal é através da Câmara, ele disse ainda que é favorável ao projeto e a tudo 

que vier trazer benefícios para o município. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Edson Farias, o qual falou sobre uma reunião que aconteceu em Cametá com 

representantes da Equatorial, afim de discutir o fornecimento de energia elétrica para as 

comunidades do interior. Além disso, ele falou que irá votar hoje a doação do terreno, 

após, ele falou que gostaria que a Equatorial viesse ao município fazer uma audiência 

pública para prestar esclarecimentos em relação a transmissão. Logo após, a palavra foi 

facultada a vereadora Priscila Santa Maria, a qual fez alguns questionamentos em relação 

ao projeto em pauta. Posteriormente, a vereadora Franciele tomou a parte no discurso para 

prestar alguns esclarecimentos em relação ao projeto em questão. Em seguida, o vereador 

Edson Farias fez a leitura de um trecho do projeto. Logo após, o vereador Barriga tomou 

a parte no discurso para falar que o que está sendo votado hoje é a doação do terreno, que 

a população através de uma audiência pública pode decidir se quer receber a energia vinda 

de Tucuruí. Na sequência, a vereadora Priscila Santa Maria fez mais algumas ponderações 

sobre o projeto. Votação do Parecer nº 003/2022-COLEJURF-CMOP sobre o Projeto 

de Lei nº 002/2022, de 07 de março de 2022. O qual foi aprovado com sete votos a favor 

e três contrários. Votação do Projeto de Projeto de Lei do Executivo nº 002/2022. O 
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qual foi aprovado com sete votos a favor e três contrários. Votação da Indicação nº 

003/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel. A qual foi aprovada por 

unanimidade. 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, 23 de março de 2022. 
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