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

Oeiras do Pará, realizada no dia vinte e sete de abril 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, 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 edil Mara Nahum, que justificou sua ausência, a mesma se encontra em 

Belém do Pará 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, a 

presidente submeteu a discussão e votação, a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte 

de abril do ano 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 DO LEGISLATIVO: 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 006/2022-

COLEJURF-CMOP, que encaminha já com parecer conclusivo 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”. Parecer nº 004/2022-COLEJURF-CMOP sobre o 

Projeto de Lei do Executivo nº 004/2022. Projeto de Lei nº 007/2022-COLEJURF-

CMOP, que encaminha já com parecer conclusivo o Projeto de Lei do Legislativo nº 

001/2022, o qual “Institui no âmbito do município de Oeiras do Pará o dia do pescador 

artesanal”.Parecer nº 005/2022-COLEJURF-CMOP, sobre o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 001/2022.Indicação nº 001/2022-GVDA-CMOP, de autoria do vereador 
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Drô Alfaia, o qual indica que o Poder Executivo, seja provocado a promover, observando 

a previsão orçamentária, a construção de uma ponte em concreto armado em substituição 

à ponte de madeira localizada na Avenida XV de Novembro, no trecho localizado entre 

a residência do senhor Eduardo Nogueira e o Bar do Veiga, bairro Liberdade, em 

benefício de nossa população. Indicação nº 001/2022-GVB-CMOP, de autoria do 

vereador Barriga, o qual indica que o Poder Executivo, seja provocado a promover, 

observando a previsão orçamentária, a reforma da ponte em concreto armado localizada 

na Avenida XV de Novembro, no trecho localizado no bairro Marituba, nesta cidade, em 

benefício de nossa população. Indicação nº 002/2022-GVFA-CMOP, de autoria da 

vereadora Franciele Andrade, a qual indica que o Poder Executivo, seja provocado a 

promover, observando a previsão orçamentária, a conclusão da estrutura para colocação 

de caixa d’água, na Vila da Nova América, localizada junto a BR-422, zona rural deste 

município, em benefício de nossa população. PEQUENO EXPEDIENTE: Palavra 

facultada aos vereadores para breves comunicações ou comentários. (Prazo máximo de 5 

minutos). GRANDE EXPEDIENTE: Palavra facultada aos Vereadores para se 

pronunciarem sobre assuntos de interesse público. (Prazo máximo de 20 minutos). Logo 

após a palavra foi facultada ao vereador Barriga, o qual iniciou seu discurso desejando 

boa noite a todos, agradeceu a Deus pela por mais uma oportunidade de estar nesta casa 

de Leis, desejou boa noite aos nobres edis presentes, aos alunos do Ensino Médio que se 

faziam presentes na sessão, e aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu 

discurso, disse que esteve no Costeiro e que se reuniu com algumas pessoas que lhes 

fizeram algumas reivindicações, em relação a melhorias do Vila Costeiro, seguiu pedido 

que a secretaria de infraestrutura possa mandar uma equipe até a localidade para realizar 

uma limpeza na vila. Seguiu seu discurso, dizendo que esteve semana passada na BR-

422, fazendo distribuição de cestas básicas, segundo ele muitas famílias no nosso 

município estão passando por dificuldades. Após, parabenizou a Vereadora Franciele 

Andrade por sua indicação, onde pede a conclusão da caixa d´água da localidade América. 

Disse ainda, que esteve na localidade junto aos Vereadores Marcos Paulo e Branco 
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Manga, fazendo uma visita, segundo o orador, realmente a localidade precisa da reforma. 

Em seguida, parabenizou o Vereador Drô Alfaia, pela sua indicação, na qual solicitou a 

construção da ponte de alvenaria, na XV de Novembro, Bairro Liberdade, disse que lá 

realmente precisa de uma reforma, assim como outras também. Em seguida o orador falou 

que também tem uma indicação sobre a ponte XV de Novembro, Bairro Marituba, 

segundo ele, a mesma foi malfeita na gestão passada, onde segundo ele a culpa não foi da 

gestão, mas sim da empresa que executou a obra, segundo ele a ponte tem muitos buracos, 

e os moradores estão colocando tábuas para tentar se locomover. Logo após, pediu a 

Prefeita para que olhe com carinho para a situação, que a mesma tome providencias. 

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

facultada ao vereador Branco Manga, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite 

aos edis, deu boa noite aos alunos presentes nesta tribuna, cumprimentou os funcionários 

deste poder, e aos ouvintes das rádios. Dando continuação a seu discurso, disse que sente 

privilegiado por poder falar pelas pessoas que nele acreditaram e votaram, para solicitar 

benefícios para as mesmas. Parabenizou a edil Franciele Andrade por sua indicação, onde 

já deixou seu voto favorável. Disse também que esteve presente na localidade Nova 

América, onde já havia solicitado a limpeza daquela comunidade, e que espera ser 

atendido. Em seguida o vereador falou um pouco sobre Projeto de Lei nº 004/2022, que 

segundo ele é muito importante, projeto esse que será voltado para as pessoas idosas do 

município de Oeiras do Pará, ressaltou a importância de olhar com abrangência para o 

município como um todo. Ainda reforçou que o projeto irá contribuir de maneira positiva 

para os idosos. Continuou sua explanação, dizendo que será montado um conselho, para 

que seja analisado os recursos que virão, dando transparecia. E já deixou seu voto 

favorável. Logo após, agradeceu e parabenizou a gestão por seu comprometimento. 

Continuou sua explanação, dizendo que o posto de saúde do Cota está fechado, por alguns 

fatores, mas que dia dois de maio, segundo falou a secretária de saúde, Enfermeira 

Mônica, será reaberto, com medicamentos, com profissionais, para atender as pessoas da 

localidade. Seguiu pedindo a secretária que a mesma possa olhar com carinho para o 
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posto. Seguiu dizendo que a saúde é prioridade. Em seguida comentou sobre a última 

conversa que teve com a prefeita Gilma Ribeiro, que a mesma se comprometeu com o 

posto do Pruanã do meio, onde a obra ficou inacabada na gestão passada, e ela se 

comprometeu a concluí-la. Logo após falou um pouco sobre as eleições da esfera estadual 

e federal, onde falou sobre a importância de analisar em quem votar, segundo ele devemos 

votar em pessoas que tenham comprometimento com nosso município. Seguiu dizendo 

que já se colocou à disposição para juntos possam somar forças e quem sabe dialogar com 

o Governador do Estado. Teceu comentários sobre algumas situações que vem 

acontecendo nesse período de ‘inverno’, em especial a situação da Nova Oeiras, onde o 

orador disse que não é culpa da gestão atual e nem da gestão passada, segundo ele é algo 

natural, que devem ter alternativas para melhorar as ruas da Nova Oeiras, Bairro Cidade 

Nova, embora nesse momento não há muito o que se fazer. Seguindo seu discurso, disse 

que teve umas conversas com o Secretário de Meio Ambiente, onde o edil acha importante 

algumas ações da Secretaria de Meio Ambiente, quando ao CAR (Cadastro Ambiental 

Rural) onde ele legaliza o terreno dos produtores, seguiu falando sobre a importância das 

limpezas de furos e rios, que segundo o edil já está no planejamento. Mencionou o 

Italcuzinho que dá acesso ao Mocajatuba, que a mesma precisa. Falou sobre as vicinais 

que são de suma importância, para as pessoas que residem nas margens dos rios. Logo 

após, disse ao Secretário de Meio Ambiente, que tem seu apoio. Falou um pouco sobre a 

sua indicação relacionada ao Guarda Civil Municipal, ele ressalta a importância de os 

termos no município, porque segundo ele irão nos dar apoio junto a Polícia Militar, para 

assim ter uma melhor segurança. Agradecendo ao Assessor Jurídico desse poder, Dr. 

Sérgio pela orientação. Finalizou desejando 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 os edis presentes presente, e também aos alunos presentes nessa tribuna, 

ressaltou a presença dos mesmos nesta casa. Continuou sua explanação, falando um 

pouco de como é o trabalho dos vereadores, disse como é difícil, onde segundo ele 

carregam não só seus problemas pessoais, assim como das outras pessoas. Disse ainda, 
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que se sente frustrado por não poder ajuda como queria. Continuou seu falando que desde 

quando pretendeu ser candidato a vereador sempre imaginou trazer melhorias para o 

município, fazer o trabalho de um vereador. Disse ainda que carrega a esperança que o 

município avance, e possa ter educação de qualidade, saúde de qualidade, disse ainda 

quer que a assistência social olhe para aqueles que mais necessitam, pediu que a Secretaria 

de Meio Ambiente possa defender o nosso meio ambiente, disse ainda que deseja que a 

Secretaria de Agricultura dê apoio aos agricultores. Seguiu dizendo que independente de 

base ou oposição é a sua vontade, se ele cobra algo da gestão é porque quer melhorias. 

Em seguida, o vereador se solidarizou-se com a família da Dona Sinhá, a família da Dona 

Dicota e a família da Dona Mineca, mulheres que fizeram história no município, elas 

foram pessoas que participaram do crescimento do município, pessoas do bem, e que 

jamais serão esquecidas. Seguiu seu discurso, falou que no dia anterior a sessão, os 

vereadores tiveram uma reunião com o responsável da empresa do asfalto, logo após 

pediu a secretária de infraestrutura que mesma possa sentar com a empresa, que ela possa 

viabilizar um trabalho de parceria. Disse ainda que sabe que muitas das vezes ele gosta 

de criticar o que não está na qualidade que o mesmo quer. Disse ainda, se a empresa for 

procurada e cobrada, segundo ele o êxito seria maior. E ainda disse que a empresa está 

disposta a ajudar o munícipio. Seguiu falando, que deveriam fazer maior aproveito das 

máquinas que estão paradas, para que assim possam aterrar algumas ruas no início do 

“verão”. Pediu a secretária que ela possa viabilizar uma reunião junto aos vereadores, 

para que busquem a melhoria de Oeiras do Pará. Disse ainda, que queria que o trabalho 

da Secretaria de Infraestrutura intensifique outras atividades, abertura de valas, roçagens, 

disse que está aqui para ajudar, apoiar. Seguiu falando que com ignorância não resolve 

nada, que possam ter diálogo.  Continuou seu discurso falando que acompanha as obras 

das escolas, segundo ele, com dificuldades mas consegue acompanhar, disse ele que as 

obras estão evoluindo, que as empresas estão trabalhando para entregar as obras e isso, 

segundo o mesmo deve ser parabenizado, porque a parti do momento da conclusão das 

escolas, será a melhoria para os alunos, ele cobra e torce que mais escolas sejam 
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reformadas, não só aqui na cidade, mas também as escolas dos interiores, citou ele, a 

escola do Uxi-estrada, que segundo ele necessita ser ampliada, a escola da França que 

também precisa de uma reforma, a escola da América que precisa de uma calçada, do 

início da estrada até na escola, segundo o orador quando foi lá, viu os alunos se desviando 

da lama. Seguiu sua explanação dizendo que assim como os vereadores são fiscais, as 

obras também têm seu fiscal de contrato, segundo ele, uma obra realizada pelo município, 

fiscalizada na sua totalidade até o final do contrato, citou a situação da ponte que o seu 

colega cobra reforma, segundo ele tem que ver se ainda está no prazo de manutenção da 

ponte, pediu que a prefeitura cobre de uma forma legal, para que seja feita a manutenção. 

Disse ele, que muitas vezes tem obras que não são cobradas qualidade, citou ele, a 

empresa do asfalto, que estão colocando meio-fio, disse ele, que algum funcionário da 

prefeitura poderia estar acompanhando o trabalho da empresa, alguém que entenda de 

qualidade, citou ele algumas dificuldades que a empresa enfrentará, e segundo ele a 

prefeitura tem que ser atuante. Falou ainda que a empresa está com o serviço parado, e 

que eles estão pedindo para ter uma conversa, porque querem voltar a trabalhar, segundo 

o orador, a empresa tem dezesseis funcionários que estão parados, todos pais de família 

que precisam trabalhar. Continuou seu discurso falando sobre a educação, que o mesmo 

cobra as aulas 100% presencial, segundo ele, é uma cobrança que ele tem nas ruas dos 

pais de alunos. Disse ele que não tem explicação para que as aulas não sejam 100% 

presencias. O orador pediu compromisso com a educação. O orador falou ainda sobre o 

transporte escolar, que segundo ele falha muitos dias, disse ainda que tem locais que sabe 

da dificuldade que está tendo, e quando o orador acompanha o pagamento das rotas dos 

barqueiros, está tudo normal. Falou ainda que a empresa não deixa de receber pelo serviço 

que não prestou, e seguiu falando que algo está errado. Disse ainda que irá detalhar as 

notas futuramente. Disse ainda que solicitou através de ofícios alguns questionamentos, 

mas não foram respondidos. Seguiu falando que os secretários não estão nem aí para os 

vereadores, como se os mesmos não tivessem valor nenhum. Disse ainda que a prefeita 

não trabalha sozinha, e sim junto com os secretários, mas segundo ele alguns não fazem 
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nada. Seguiu seu discurso dizendo que essa semana acompanhou a emissão de notas ficais 

para a manutenção das ambulâncias, disse que torce que a partir do momento que as notas 

estiverem no sistema como pagas, que essas ambulâncias estejam rodando. Disse ainda 

que foi na América e que fizeram cobranças por causa de ambulâncias que estão paradas, 

disse ele que tem nota de manutenção de ambulâncias no Uxi-estrada e Melancia, há nota 

de manutenção do motor da ambulancha. Logo após, o vereador Marcos Paulo Leitão 

pediu a palavra, contribuiu com a fala do edil e disse que é rotineiro esses problemas com 

as ambulâncias e que o executivo e a secretaria de saúde também possam cobrar uma 

garantia das empresas que prestam esse serviço, que assim possam diminuir esses gastos, 

agradeceu. Logo após, a edil Priscila Santa Maria também pediu a palavra para fazer um 

comentário sobre a questão das ambulâncias. Logo após o vereador retomou a palavra 

dizendo que acompanhou notas tiradas de manutenção, as mesmas estão tiradas, mas não 

liquidadas, ele torce para que a parti do momento que for paga as ambulâncias estejam 

em benefício da população. Seguiu seu discurso falando que sabe que muitas localidades 

precisam de postos de saúde, citou como exemplo o Rio Anauerá, que toda a sua extensão 

tem nenhum posto de saúde, Rio Caracurú também não tem posto, segundo o orador. 

Encerrou sua fala fazendo uma reclamação sobre as despesas com martitex e lanches, 

segundo ele devem priorizar o que mais precisa, e desejou um boa noite a todos. Logo 

após a palavra foi facultada ao Vereador Edson Farias, que deu início ao seu discurso 

desejando um boa noite aos nobres edis e a presidência desta casa, aos visitantes presentes 

e aos alunos do Ensino Médio presentes nessa sessão, expressou sua alegria por sua 

presença. Continuou seu discurso, dizendo aos alunos que a política partidária é 

importante, porque é através dela que escolhemos os nossos representantes, e quem 

resolve quase tudo é o político, e quando as pessoas se isentam de participar a tendência 

de errar é enorme, por não conhecer, segundo ele por escolher o político errado, por não 

procurar conhecer, a pessoa passa quatro anos reclamando de suas próprias ações, muitos 

vêm até o edil reclamar porque foram enganados. Seguiu seu discurso dizendo que no seu 

ver a Política Partidária deveria estar inserida em todos os seguimentos da sociedade. Para 
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que possam ter o seguimento de errar menos. Seguiu falando que tem muito orgulho de 

participar de dois poderes, falou um pouco de sua vida, disse ainda que só através do 

estudo podemos mudar de vida. Disse ainda que nunca é tarde para estudar. Disse aos 

alunos que hoje estudam em uma escola pintada, climatizada, com quadra esportiva, 

escola essa que foi concluída com os esforços dos parlamentares, os mesmos lutaram para 

a conclusão do Ensino Médio, e que hoje se sente feliz em vê-la concluída. Falou aos 

alunos, que quando concluírem, irão ter a possiblidade de cursar na UFPA, que segundo 

ele também foi uma luta dos vereadores da época que a Edil Franciele Andrade era 

Secretária de Educação, graças também ao Vereador Barriga, e o ex-vereador ex-

secretário Ney Andrade, onde segundo orador, lutaram muito para pudéssemos ter uma 

UFPA em Oeiras do Pará. O orador disse que se formou estudando em Cametá, tendo que 

acordar cinco horas da manhã, pagando passagem e hotel e mensalidade todo mês, para 

o mesmo poder cursar uma faculdade. Seguiu sua explanação falando de uma viagem que 

fizeram até Bagre-PA, onde se perderam no rio, para falar com o Governador sobre a 

segurança do município, disse ainda que os vereadores dentro do que a Lei permite, os 

edis trabalham muito, mas não esperem que o parlamento faça a construção de uma rua, 

que não é o seu papel, porque quem faz é o Poder Executivo, que é eleito para executar. 

Logo após edil saudou aos ouvintes das rádios, em especial ouvintes da Nova Oeiras. 

Seguiu seu discurso comentando sobre a fala do vereador Branco Manga sobre o trânsito, 

disse que é muito certa a colocação do mesmo, segundo o edil vivemos momentos difíceis 

no trânsito de Oeiras do Pará, mas este poder já fez o seu papel, já foi aprovado e 

regulamentado a questão do trânsito do município, segundo ele não cabe aos mesmo 

colocar em prática, seguiu dizendo que provavelmente nem 90% das motos estão com os 

faróis regularizados, a maioria serve para focar na copa das árvores do que para o chão, e 

assim a luz da no rosto dá nos rostos das pessoas, assim sujeito a causar vários acidentes 

de trânsito. E edil disse que já tempo de colocar guardas de trânsito, segundo o edil, 

primeiramente fazerem um trabalho de educação, nas escolas, nos bairros, em todos os 

seguimentos da sociedade, para depois virem e aplicarem a lei, segundo ele o que não 
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pode é deixar do jeito que está. Comentou que também esteve na estrada, e presenciou 

algumas situações triste que estão vivendo por conta do inverno amazônico, 

principalmente nas vicinais, segundo ele alguns postos de saúde parados, entre outros. 

Disse ainda que sente triste as ambulâncias quebradas, disse que já está na hora da 

Secretaria de Saúde olhar para essa situação. O edil se solidarizou com a família da Dona 

Maria e o Seu Silvério, pela morte da Silvei, que Deus console sua família. Solidarizou-

se também com a família da Dona Sinhá. Finalizou parabenizando aos nobres pares por 

suas indicações. Disse que é importante que esse pode proponha ao executivo que se crie 

o dia dos pescadores, e o fundo dos diretos dos idosos, duas matérias de suma-

importância. Agradeceu e desejou um boa noite a todos. Logo após a palavra foi facultada 

a vereadora Franciele Andrade, que iniciou seu discurso, desejando um boa noite a todas 

as pessoas presentes na sessão, cumprimentou os nobres edis, os ouvintes das rádios. 

Saudou o professor Roxo que trouxe seus alunos do ensino Médio, para prestigiar assisti 

a essa sessão. Seguiu dizendo que os alunos são o futuro da nossa cidade, através da 

educação que vidas são transformadas. Desejou boa sorte aos alunos e disse que somente 

a educação pode mudar mundo.  Seguiu seu discurso, falando que na presente sessão tem 

muita matéria em pauta, uma pauta extensa, ofícios que já foi encaminhado com o parecer 

conclusivo, que a mesma é relatora e no final da sessão a mesma irá fazer a leitura desse 

parecer conclusivo. É um projeto de Lei n 004/2022, o qual cria o fundo municipal do 

direito da pessoa idosa, cria também o Conselho Municipal dos direitos da pessoa idosa, 

assim também como a Conferência Municipal do Direto da Pessoa Idosa, segundo ela, 

sabe-se da grande importância que têm nossos idosos. Segundo a relatora, a parti desse 

projeto encaminhado pelo executivo. Seguiu falando do Projeto de Lei do Legislativo n 

001/2022, que institui no âmbito do Município de Oeiras do Pará, o dia do Pescador 

Artesanal, onde grande parte da nossa população são pessoas ribeirinhas, segundo ela, 

nada mais do que justo ter o dia específico dessas pessoas, onde saem cinco horas da 

manhã para ir pescar, para buscar o sustento da sua família. Seguiu seu discurso falando 

da indicação do Vereador Drô Alfaia, o qual ele solicitada de acordo com a previsão 
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orçamentária a construção de uma ponte de concreto armado, na Rua XV de Novembro, 

Bairro Liberdade, beira mar. Citou ela inúmeras pontes construídas, citou ela a construção 

de mais de 1000 km de pontes, na gestão passada, e que ainda há uma necessidade muito 

grande na construção de mais pontes. Falou sobre a indicação do vereador Barriga que 

também é relacionado a ponte XV de Novembro, Bairro Marituba, que a mesma já foi 

feita, porém está com alguns problemas. A edil destacou que cada contrato licitatório que 

uma empresa ganha de uma gestão pública tem um período de carência de cinco anos. 

Seguiu seu Explanando sobre a indicação de sua autoria que é específica para a BR-422, 

na localidade América, onde no local tem uma estrutura de caixa d´água, que segundo 

ela, está em situação precária. Seguiu dizendo que na gestão passada foi iniciado o 

trabalho, pediu que de acordo com a previsão orçamentária que a gestão atual possa 

concluir a obra, em benefício dessa população que tanto precisa. Disse ainda que aqui na 

nossa cidade temos problemas, imagine na Zona Rural onde a situação é mais precária. A 

edil falou um pouco sobre os postos de saúde que estão fechados, e pede que sejam 

reabertos diante da necessidade dos moradores da localidade da cota. Disse ela que o 

trabalho do vereador é solicitar, fiscalizar e pedir, e segundo a edil é através do vereador 

que o povo reivindica. Segundo a vereadora, foram eleitos para representar o povo, e 

através do poder legislativo trabalham, correm atrás de melhorias para ajudar a população. 

Seguiu seu discurso falando sobre uma reunião que aconteceu nessa manhã, segundo ela 

muito produtiva, com a secretária de infraestrutura, onde procuraram saber quais as 

alternativas, qual o planejamento, qual o cronograma de execução para que possa 

melhorar, ou amenizar a situação da população que precisa utilizar as ruas todos os dias, 

e que estão praticamente intrafegáveis por conta das chuvas. A oradora observou boa 

vontade da secretária. Seguiu seu discurso dizendo que as pessoas criticam o trabalho dos 

edis, achando que podem resolver, porque não tem orçamento para isso, quem tem o 

recurso é Prefeitura Municipal, e que buscam através de seus deputados emendas 

parlamentar, para ajudar o município e a gestão. Disse que juntamente com o vereador 

Osvaldo Alves, conseguiu 110 cheques do programa sua casa, através do deputado 
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Wanderlan Quaresma, juntamente, com Deputado Federal Priante, e agradeceu o 

deputado Hélder Barbalho. Disse que conseguiu também através de seu mandato um carro 

para a Assistência Social de Oeiras do Pará, onde segundo ela todos tem um papel de 

contribuição para a gestão para que tudo possa melhorar. Logo após o vereador Edson 

Farais pediu a parte, e parabenizou a edil por sua colocação, sempre fazendo um discurso 

com êxito e demonstrando o quanto a mesma é merecedora dos votos que recebeu e é a 

vereadora mais votada desse parlamento, e disse a ela que além da ambulância, o edil 

conseguiu para esse ano, R$100.000 para fazer o posto médico do Carará, R$ 102.000 

para um trator arado para o Arquibe e 30 cheques moradias que já estar para executar, ele 

disse que todos tem lutado, e que as coisas boas nem sempre são reconhecidas. A edil 

retomou seu discurso, dizendo que faz seu trabalho de forma clara e transparente. 

Finalizou agradecendo a Deus pela oportunidade que ele está lhe concedendo hoje, 

agradeceu a todos e desejou um boa noite. Logo após a palavra foi facultada ao vereador 

Josiel Maciel, que deu início ao seu discurso desejando boa noite a todos, saudou os 

alunos do Ensino Médio presentes nesta casa. Dando continuidade disse que aqui nesta 

casa é vereador, fora de lá é professor. Soldou a todos os ouvintes das rádios. Seguiu seu 

discurso dizendo que não esteve presente nas últimas três sessões, duas porque foi feriado, 

uma porque estava de serviço na capital e não pôde estar presente. Parabenizou sua irmã 

Marcilene Maciel, a qual fez aniversário esses dias, qual gerencia seus negócios e o 

mesmo tem muita admiração. O vereador seguiu seu pronunciamento dizendo que 

comunga das aulas em tempo integral, disse que em todas as sessões desde o início do 

ano de 2022, o mesmo vem cobrando posicionamento da Secretaria de Saúde, com relação 

das voltas as aulas em tempo integral, pois o mesmo acredita como pai e professor, e 

como cidadão, que quem está perdendo são os alunos. Seguiu dizendo que se dividem a 

turma em duas partes, em uma semana trabalha-se com uma parte da tua e na outra semana 

com outra parte. O edil mais uma vez pediu para que a Secretaria de Saúde tome um 

posicionamento com relação a essa situação, o edil falou que já está na hora de as aulas 

voltarem ao normal. Seguiu dizendo que sabemos que a Educação não só no município 
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de Oeiras, mas em muitos locais, municípios e estados, existem inúmeras mazelas nessa 

área, pois vivemos em um país subdesenvolvido, o qual os Governos, principalmente o 

Federal não olham com carinho para a área educacional. Citou o Ministro da Educação 

que foi demitido recentemente, o ministro ‘falou que Faculdade não seria para filho de 

pobre’, pobre tinha que viver como peão, criticou o pensamento do mesmo. O edil falou 

que como educador, acredita que só através da educação é possível transformar a vida de 

um cidadão. Seguiu dizendo que fala por experiência própria, o mesmo viveu por muitos 

anos no Rio Mocajatuba, veio para a cidade com 9 anos de idade porque não tinha escola. 

E hoje em dia ocupa uma cadeira neste parlamento, é professor e exerce outras funções. 

Seguiu seu discurso falando sobre a infraestrutura do município, e acredita que não só 

ele, mas como todos os nobres pares, que compõem esse poder, vem sendo muito 

cobrados. O mesmo comunga do pensamento de alguns que os antecederam, que não é 

responsabilidade total da administração pública, pois o inverno foi muito rigoroso, seguiu 

falando que a administração tem suas obrigações, e espera que venha organizar as ruas 

assim que passe mais o período das chuvas. Falou ainda que os bairros periféricos da 

nossa cidade estão quase que intrafegáveis. Falou ainda em outra situação que se fala 

muito, que se cobra muito que é a situação das ambulâncias, pessoas sendo transportadas 

em caminhonetes, e segundo ele há informação da administração que a situação já está 

sendo resolvida. Seguiu dizendo que nosso município é muito carente de infraestrutura, 

mas segundo o edil não é só Oeiras do Pará, muitos municípios perecem da mesma 

situação. Disse ainda que sempre fala que o município tem que investir em duas áreas 

prioritárias, educação e agricultura. Segundo ele a maior parte das hortaliças e produtos 

da cesta básica vem de fora, disse ele que somos ricos em terra, e que a secretaria de 

agricultura e a administração pública olhem com carinho para essa área. Falou ainda que 

hoje somos os maiores produtores de açaí e que houveram alguns incentivos bancários 

em relação a plantação de açaí, pediu que o município olhe para outras áreas, como a 

criação de peixe, plantação hortaliças e grãos. Falou um pouco dos trabalhos que serão 

realizados na PA-379, explanou a dificuldade de locomoção dos professores na estrada. 
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Finalizou seu pronunciamento desejando um forte abraço e um boa noite a todos. Após a 

palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo Leitão, que iniciou seu discurso 

desejando um boa noite a todos os presentes nesta casa, saudou os vereadores, alunos, 

servidores desta casa e aos ouvintes das rádios. Seguiu seu discurso dizendo que é uma 

honra estar nesta casa mais uma semana, para tratar de assuntos de interesse público, de 

interesse da população de Oeiras do Pará. Continuou seu discurso dizendo que tem 

observado que os vereadores têm se dividido, não só na região das ilhas, BR-422, aqui na 

cidade também, sempre em busca de atender o povo de Oeiras do Pará. Seguiu sua 

explanação dizendo que ele juntamente com os vereadores Roberta Araújo, Priscila Santa 

Maria, Osvaldo Alves e a edil Franciele Andrade, estiveram em uma reunião na secretaria 

de infraestrutura para poder conversar com a secretária, e discutir algumas medidas que 

segundo ele tem preocupado. Falou que a infraestrutura do nosso município, é um assunto 

que semanalmente vem sendo tratado pelos vereadores. Falou um pouco sobre a situação 

das ruas, de alguns bairros que estão sofrendo com o período chuvoso. E que eles foram 

cobrar um planejamento da secretaria em relação a essas ações que estão sendo feitas. 

Disse ainda que é visível que a secretaria de infraestrutura tem feito alguns trabalhos na 

cidade. Citou o exemplo da Rua Prefeito Artêmio Araujo, no bairro do Marapira que foi 

limpa, porém, essa limpeza não se estendeu até o final da via, e hoje o edil foi cobrar 

especialmente pelos moradores do ramal do caba, que é uma região que merece um olhar 

melhor de infraestrutura, com iluminação pública, com trafegabilidade das vias. Ainda 

falou o orador que o direito de ir e vir, é um direito que é previsto na própria constituição. 

Logo após, parabenizou o vereador Drô Alfaia que falou no seu discurso sobre algumas 

obras do município. Logo após disse que gostaria de fazer algumas cobranças de forma 

positiva para a Secretaria de Educação, sobre o projeto de reforma das escolas, onde ano 

passado tivemos aulas remotas, e teve esse ano para ter feito esse roteiro e ter se planejado 

e relação aos projetos de reforma das escolas.  Percebeu-se que esses projetos estão em 

atraso, pediu a secretaria de educação e ao executivo que se o problema for falta de 

pessoal, no caso, se for necessário a contratação de outro engenheiro, para que esses 
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projetos possam adiantar, que a administração possa fazer essa contratação.  Logo após a 

vereadora Roberta Araújo pediu a palavra, e falou que em uma conversa que tiveram com 

o engenheiro, foi conversado sobre o assunto, onde ele disse que está um pouco 

sobrecarregado, e que a edil acredita que a contratação de mais um engenheiro ajudaria 

muito o nosso município. Logo após o vereador retomou seu discurso, dizendo que 

também é a favor das aulas em período integral, só que esse retorno precisa que as escolas 

possam oferecer uma estrutura necessária aos alunos. Seguiu seu discurso dizendo que na 

câmara tem três comissões permanentes, que são formadas por três vereadores, e a 

comissão que o edil faz parte de Leis, Justiça e Redação Final, juntamente com o vereador 

Edson Farias e a edil Franciele Andrade, tudo o que vem de matéria legislativa e legal, 

tanto do executivo, quanto legislativo, passará pelo crivo da comissão. Seguiu falando um 

pouco sobre a matéria que foi fruto de sua indicação, e segundo ele sabemos que nosso 

município é formado por um grande número de idosos, e são pessoas que precisam de 

políticas públicas. Seguiu seu discurso, deu a notícia, que foi aceita na plataforma Mais 

Brasil, a emenda que ele juntamente com a edil Roberta Araújo pediram ao Deputado 

Federal Celson Sabino, no ano passado pediram uma emenda para ajudar o esporte de 

Oeiras do Pará, sabe-se que não temos um ginásio, não tem espaços adequados para as 

práticas de esporte, como gostariam, e o deputado os atendeu, destinou ao nosso 

município R$415.000, e parte desse dinheiro será usado na reforma da nossa quadra 

coberta. O edil informou ainda sobre o prazo para tirar o Título de Eleitor. Ressaltou aos 

alunos presente a importância de participação nesse processo democrático que iremos ter 

esse ano, que é a eleição. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos. Logo após 

a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, que deu início ao seu discurso 

desejando boa noite a todos, agradeceu a Deus pelo momento, saudou as pessoas que 

ouvem através das rádios. Saudou os alunos presentes na sessão, disse ao mesmo que são 

o nosso futuro. Disse ele que o caminho é a Educação. Dando continuidade parabenizou 

vereadora Franciele Andrade, pela Indicação nº 002/2022-GVFA-CMOP, ressaltou a 

importância da indicação, pediu a gestão que olhar com carinho para a situação. 
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Parabenizou o vereador Drô Alfaia pela Indicação nº 001/2022-GVDA-CMOP, disse que 

esse é o papel dos edis, reivindicar, e que a gestão possa também olhar com carinho para 

essa indicação. Parabenizou o vereador Barriga, por pela Indicação nº 001/2022-GVB-

CMOP, segundo o edil a ponte realmente precisa de uma reforma e que no contrato a 

empresa tem que fazer manutenção de cinco anos. Seguiu discurso falando que todos os 

edis têm algo em comum que é o amor pelo nosso município. Falou um pouco sobre o 

Campeonato Municipal Rural. Parabenizou a boa vontade da vereadora Roberta Araújo 

pelo esporte no município. Parabenizou a todos os envolvidos, em nome do Diretor de 

Esporte Paulo Roberth, que o mesmo se esforçou bastante para que o esporte chegasse 

não só nas ilhas, beiradão e estrada. Agradeceu o apoio da gestão ao esporte. Continuou 

seu discurso comentando a situação do trânsito em nossa cidade, e o mesmo tem recebido 

várias reclamações, e reivindicações de alguns bairros. Segundo ele o que não pode é ficar 

do jeito que está. Logo após o vereador Marcos Paulo pediu a palavra para contribuir com 

o discurso do edil, disse que em 2019, foi aprovado uma Lei de Novos Cargos, e que 

espera que se acontecer o concurso público seja ofertado vagas para Agente de Trânsito.  

O edil retomou o seu discurso, comentou sobre a reunião que teve juntamente com os 

seus colegas, com a Secretária de infraestrutura, para esclarecer alguns assuntos, o edil 

falou que já tem um cronograma para o verão, relacionado ao aterro de quase 90% das 

ruas, segundo ele no papel fica bonito, e que espera que seja executado. Finalizou 

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

Santa Maria, a qual iniciou o seu discurso desejando um boa noite a mesa constituída, 

saudou os alunos presentes, ela fez a leitura de um versículo da bíblia. Dando 

continuidade falou foi alvo de muitos ataques, insultos. Contou um pouco de sua história. 

Disse ela que está no seu segundo mandato, e que gosta muito do seu trabalho. Seguiu 

dizendo aos alunos que este parlamento é ocupado por pessoas de diferentes pensamentos, 

é muito eclético, e um legislativo muito atuante. Seguiu o seu discurso, dizendo que foi 

até a secretaria de infraestrutura para uma reunião com os demais edis, questionou sobre 

a situação das ruas, levaram não problemas como soluções, conversando com a secretária 
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para que providenciasse duas balsas com seixo, que fizesse um trabalho de pavimentação 

nas ruas. Seguiu seu discurso pedido respeito aos secretários, como parlamentar exige 

esse respeito, segundo ele deve existi formalidade entre câmara e secretários. Seguiu 

dizendo que pediu uma emenda de custeio, que o dinheiro vem e o secretário já pode 

trabalhar diretamente com o recurso. A mesma conseguiu uma emenda com o Deputado 

Éder Mauro, o mesmo gosta muito do povo de Oeiras, o mesmo destinou uma verba de 

R$150.000, para a área da saúde, e a secretaria de saúde já cadastrou essa emenda, pediu 

para a secretaria de saúde e para toda a equipe técnica, pediu que esse dinheiro seja 

empregado na reforma das cadeiras do hospital, ar condicionados que segundo ela, não 

tem na sala de atendimento, lençóis para as novos para as camas do hospital, entre outros. 

A mesma esteve lá e observou a carência desses materiais. Seguiu seu discurso falando 

que a Educação é algo que lhe preocupa bastante, e que apoia as aulas 100% presencias. 

Sabe-se que faltam algumas estruturas, porém antes era assim e tinha aula. Falou um 

pouco sobre a pandemia e que o Governo Federal trabalhou que viéssemos voltar a vida 

normal. Falou das vacinas, do uso de máscaras. Continuou seu discurso falando que nossa 

país é um lugar diversificado de muitas culturas. Falou aos alunos sobre a importância do 

voto. Falou um pouco sobre o FIES, que trouxe uma dívida enorme para as famílias do 

Brasil. Falou sobre o analfabetismo no Brasil. Falou sobre base da educação. Comentou 

sobre os educadores, sobre o Enem. Disse ainda que o Governo Federal trouxe melhorias 

para a Educação. Finalizou agradecendo a todos e desejando um boa noite. Logo após a 

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

a todos os nobres edis, aos alunos e a todos os ouvintes das rádios. Sentiu-se feliz com a 

presença dos alunos nesta casa. Seguiu seu discurso parabenizando seus colegas pelas 

indicações, também ao executivo por mandar projetos de Leis, assim como esse dos 

idosos. Destacou o ofício sobre o dia do pescador, que para a mesma é algo muito 

particular e muito valioso para a edil, falou aos pescadores que eles merecem. Seguiu seu 

discurso dizendo que também esteve na secretaria de infraestrutura, conversando com a 

mesma, sobre alguns problemas que o município vem sofrendo. A edil disse que em 
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qualquer lugar das nossas vidas precisamos ter uma boa relação com as pessoas. 

Continuou dizendo que nessa reunião surgiram questionamentos. A mesma disse que seu 

intuito é que tudo venha somar para o nosso município. Citou a BR-442 até o Mocajatuba, 

assim como algumas ruas estão com alguns problemas, os rios também estão, segundo a 

oradora, tem rios fechando, como Rio Urubuena, que ano passado a mesma esteve na 

localidade. Fizeram uma limpeza que melhorou um pouco. A mesma conversou com a 

Secretaria de Meio Ambiente, e eles irão fazer a limpeza da localidade. Citou também o 

Rio Tapicurú, que o mesmo está fechando, segundo alguns moradores que lhe 

procuraram. O edil Marcos Paulo, contribuiu com o discurso da vereadora, citando Rio 

Marapira, que um igarapé de grande tráfego de embarcações, muitas pessoas que moram 

local. A edil retomou seu discurso, dizendo que a secretaria possui um cronograma e irá 

pedir para ser incluído o Rio Marapira. Falou sobre o início das voltas as aulas nos 

interiores, e o fluxo dos barcos escolares acabam gerando mais ricos de acidentes, assim 

como as motos, os rabudos também andam de forma perigosa nos rios. Continuou seu 

discurso falando sobre a educação, pediu encarecidamente, que a empresa que ganhou em 

relação ao transporte escolar tenha um olhara mais atencioso, onde alguns barqueiros não 

estão indo trabalhar, e assim os alunos que são prejudicados. Ainda sobre a educação 

disse que esteve conversando com a secretária Andréia Veiga, e conversaram sobre a 

escola do Aturiá, que não há condição de funcionamento. A edil Priscila Santa Maria 

Pediu a parte para contribuir com o discurso da Edil, onde a mesma esteve na Escola 

Manoel Ferreira, que a mesma é na Beira da Bahia, onde lá possa ter uma atenção. 

Finalizou sua fala convidando a todos das ilhas para participar do campeonato. Encerrou 

agradecendo e desejando boa noite 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 edil Franciele Andrade para a leitura e defesa do 

Parecer nº 004/2022-COLEJURF-CMOP sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 

004/2022. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 004/2022, 

o qual “Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal dos 
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Direitos do Idoso-CMDI, a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá 

outras providências”. O qual foi aprovado por unanimidade. A presidente Roberta Araújo 

chamou o vereador Marcos Paulo para a leitura e defesa do parecer de sua autoria. 

Parecer nº 005/2022-COLEJURF-CMOP, sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 

001/2022, o qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 007/2022-

COLEJURF-CMOP, que encaminha já com parecer conclusivo o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 001/2022, o qual “Institui no âmbito do município de Oeiras do Pará o dia 

do pescador artesanal”. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação da Indicação nº 

001/2022-GVDA-CMOP, de autoria do vereador Drô Alfaia, O qual foi aprovada por 

unanimidade. Indicação nº 001/2022-GVB-CMOP, de autoria do vereador Barriga, O 

qual foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 002/2022-GVFA-CMOP, de autoria 

da vereadora Franciele Andrade. O 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, 

___________________________________________________, 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, 27 de abril de 2022. 
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