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

Oeiras do Pará, realizada no dia quatro de maio 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. Constatou-se a ausência 

dos vereadores Barriga e Osvaldo Alves, suas ausências foram justificadas, o Vereador 

Barriga encontra-se na capital em reunião com o deputado, o vereador Osvaldo Alves 

encontra-se 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 27 

de abril 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 EXECUTIVO: Ofício Gab/nº 129/2022-PMOP, o 

qual encaminha para apreciação desta Casa, o Projeto de Lei do Executivo nº 006/2022, 

o qual “Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2023, 

para o município de Oeiras do Pará, e dá outras providências”. EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. Ofício nº 032/2022-GP-CMOP, que encaminha à 

Comissão de Finanças, Patrimônio, Fiscalização Financeira e Orçamentária o Projeto de 

Lei do Executivo nº 006/2022, o qual “Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a 

Elaboração da Lei Orçamentária de 2023, para o município de Oeiras do Pará, e dá outras 

providências”, para análise e posterior parecer. Ofício nº 033/2022-GP-CMOP, que 

encaminha à Comissão de Leis, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei do Legislativo 

n° 005/2022, de 29 de abril de 2022, o qual “Declara e Reconhece como integrante do 
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Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Oeiras do Pará a Realização 

do “Festival do Açaí Oeiras para Cristo” da Igreja do Evangelho Quadrangular - Catedral 

da Família, e o insere no calendário oficial de eventos do município. Ofício nº 008/2022-

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

Legislativo nº 004/2022, o qual “Institui a Semana Municipal de Conscientização sobre 

o Autismo no Município de Oeiras do Pará, e dá outras providências”; Parecer nº 

006/2022-COLEJURF, sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2022; Ofício nº 

009/2022-COLEJURF-CMOP, que encaminha já com parecer conclusivo o Projeto de 

Lei do Legislativo nº 003/2022, 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”. Parecer nº 007/2022-COLEJURF-CMOP, sobre o 

Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2022. 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 um boa noite a todos, e aos ouvintes das rádios. Aproveitou a 

oportunidade, para comentar sobre a visita de uns amigos do mesmo, que vieram de 

Breves, levou os mesmos na PA-422, segundo o edil, voltando da localidade se sentiu 

envergonhado perante as pessoas que estavam no município, disse que ver o caminhão 

do lixo ter que jogar lixo, no meio da estrada o envergonha, disse que ouve comentários 

sobre a situação difícil que está na cidade, segundo ele, realmente está difícil. Disse ainda 

que gostaria de pedir que a Assistência Social e Conselho Tutelar, pudessem fazer um 

acompanhamento em torno do ‘lixão’, no momento que o lixo estava sendo jogado, 

segundo o edil tinha uma criança naquele local, em cima do lixo, então pediu que a 

secretaria de assistência que comunique o Conselho Tutelar, para que seja feito um 

trabalho de analise a aquelas crianças, a vulnerabilidade e os riscos que as mesmas estão 

correndo, e ver uma forma de solucionar o problema. Seguiu dizendo que como é que se 

pensa em uma festa de magnitude nacional no município, e o mesmo está na lama, no 

mato, e segundo ele querem maquiar a incompetência de um governo, fazendo um 

belíssimo Festival do Camarão, mas disse ainda que apoia a Cultura no município, e que 
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muitos filhos de Oeiras aproveitam para vir visitar a nossa cidade, porém, não concorda 

em esconder este governo que vai de mal a pior. Posteriormente, passou-se para o 

GRANDE EXPEDIENTE: Palavra facultada aos Vereadores para se pronunciarem 

sobre assuntos de interesse público. (Prazo máximo de 20 minutos). A palavra foi 

facultada ao vereador Branco Manga, o qual deu início ao seu discurso dando um boa 

noite aos nobres edis, as pessoas presentes nessa sessão, aos funcionários desse poder, o 

edil cumprimentou as pessoas que ouvem a sessão através das rádios. Continuou seu 

discurso dizendo que vivenciar a atual realidade não é fácil, e que isso é normal nesse 

período chuvoso. Mas ressaltou que está chegando o período do ‘verão’, ele disse que na 

gestão passada sempre trouxe a esse poder a importância do planejamento é 

importantíssimo para a realização de um trabalho. O edil disse ainda que acredita que a 

secretária deve ter um planejamento para o enfrentamento dessas dificuldades, e que a 

mesma realize as ações nas ruas, que já foram mapeadas. Falou sobre uma visita ao redor 

da Nova Oeiras com seu amigo Carlos, segundo ele vivenciaram uma dificuldade em uma 

tarde chuvosa. Seguiu seu discurso deixando uma mensagem ao edil Osvaldo Alves que 

não pode estar na presente sessão. Seguiu seu discurso parabenizando a avó da edil 

Priscila Santa Maria, Dona Nonóia pela passagem do seu aniversário, a qual ele tem muito 

respeito. Seguiu seu discurso falando um pouco sobre a certificação que ocorreu na noite 

anterior, nesta casa. Um curso ofertado pela administração municipal, um curso de 

brigadas de incêndio e primeiros socorros, segundo o edil importantíssimo para Oeiras do 

Pará, onde ele, já aconteceram situações de incêndios no município, mas não estávamos 

preparados para tais ocasiões. Citou como exemplo o incêndio no Atacadão da Farinha, 

onde a gestão não teve como intervir na situação. O edil ressaltou a importância de o 

município ter pessoas qualificadas, com cursos e certificação, nas também que a gestão 

possa fazer uma análise de uma aquisição de um carro pipa, para que tenha aqui como 

prevenção. Parabenizou as pessoas que fizeram o curso, e desejou a elas oportunidade de 

trabalho.  Falou um pouco sobre a falta de trabalho. Seguiu seu discurso falando de uma 

ação que será realizada no Rio Mocajatuba, que os mesmos aproveitem o momento, onde 

irão ter médicos realizando serviços na localidade. Segundo o orador é uma oportunidade 
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única, onde sabemos da dificuldade dos cidadãos de virem de tal distância até a cidade. 

Seguiu agradecendo a gestão por levar tais serviços a essa localidade que é muito querida 

pelo edil. O orador ressaltou aos colegas edis que no dia 19 de maio, teremos a visita da 

Pré-candidata Federal Andréia Siqueira, nascida em Baião, a mesma estará em nosso 

município, convidou os amigos de antemão para que estejam juntos no local que ele irá 

divulgar, para levar demandas a mesma. O orador disse que pensa que a mesma terá um 

olhar diferenciado com nosso município, por conhecer nossa realidade, por conhecer a 

nossa vivencia, as problemáticas que o nosso município vive desde sempre. Disse ainda 

o orador, que a BR-422, que passa dentro do nosso município é uma problemática, e que 

no período do ‘inverno’ fica inviável, o orador falou que é de tamanha importância. Na 

esfera federal, são os Deputados Federais que podem fazer uma intervenção, porque ela 

é BR, revitalizada pelo Governo Federal. Disse ainda o orador, que quer repassar para os 

pré-candidatos que irão visitar o município, e mostrar a realidade para os mesmos. Citou 

a PA-379, segundo o mesmo é um sonho ter essa PA melhor, até o Arióca, é um sonho 

vê-la ligada a BR-422. O vereador seguiu ressaltando a importância das lutas da gestão 

em busca as Esferas Federais. O edil disse participou junto aos colegas de uma reunião, 

com as pessoas que compõem o ministério da família da mulher, deram palestras 

importantíssimas dos abusos. Ressaltou a presença do Conselho tutelar que é de suma 

importância. O edil ainda disse que os serviços da assistência social são importantíssimos, 

porque sabe-se a realidade e quem não consegue e não tem condições financeiras para 

virem até a cidade, a assistência social faz a análise de levar os serviços da Assistência 

Social até aquelas pessoas que realmente necessitam. Seguiu seu discurso dizendo que o 

governador do Estado está viajando nos municípios, esteve em Curralinho-PA 

recentemente, e deixou a pergunta, ‘o que que falta para o Governador do Estado chegar 

até Oeiras? ’e também trazer benefícios para Oeiras do Pará, o edil disse aos demais 

colega que possam se reunir para ir ao Governo do Estado fazer cobranças de melhorias 

para Oeiras-PA. Teceu críticas sobre o transporte escolar, segundo ele, as crianças não 

podem ser lesadas por isso, disse ainda que não é culpa da gestão, e que empresa 

responsável possa buscar alternativas para solucionar o problema.  Segundo o orador a 
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educação é primordial juntamente com a saúde. Finalizou agradecendo Deus, e deixou 

seu 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, agradeceu a todas as pessoas 

presentes em especial seu pai, o parabenizou pelo pela passagem do seu aniversário. Deu 

continuidade ao seu discurso dizendo que vivemos temos difíceis não só no cenário 

Nacional, Estadual e municipal, mas como vereador deve se atentar as causas e problemas 

do nosso município, que segundo ele presenciamos no nosso município um retrocesso 

administrativo. Disse que não fácil como vereador ser cobrado todos os dias pela 

população, e de certa forma não poder fazer nada, apenas cobrar. Disse ainda que se atenta 

muito nessa gestão pela questão no que se fere a parte administrativa. Agradeceu o convite 

do secretário de agricultura para participar da abertura da pesca. Comentou sobre um fato 

que postou nas suas redes sócias, sobre a questão do alto volume que a administração vem 

gastando com a licitação de marmitexs e lanches, disse ainda que são basicamente duas 

empresas que estão emitindo notas de marmitexs e lanches, segundo o orador a última 

nota liquidada na secretaria de educação foi no valor de R$ 38.500 salgados, 380 centos: 

salgados de bacalhau, salgados de camarão se salgados simples. O edil queria saber e 

entender onde estão sendo consumidos, o mesmo fez um leve apanhado de algumas notas, 

no ano de dois mil e vinte e dois, até semana tinha R$ 91.081,00 de uma empresa em 

lanches, e de outra empresa R$ 83.070,00, no total até semana passada, entre lanches e 

marmitexs, R$ 174.000,00. Acompanhou a empresa Therezinha de Jesus Gonçalves, que 

estava com doze notas liquidadas. Seguiu falando sobre outras notas emitidas também 

pela secretaria de educação, falou também sobre notas da secretaria de saúde, e outras 

secretarias também. O orador disse ainda que pedirá esclarecimentos de que forma foi 

consumido todo esse lanche. Segundo ele as notas são inúmeras. Seguiu sua explanação 

dizendo que esse recurso deveria ter outras prioridades, poderia estar sendo investido em 

aquisição de uma lancha apropriada para a saúde. Pediu que a secretária buscasse uma 

forma de solução para concertar a lancha que segundo ele está parada faz tempo. Fez 

críticas ao governo pela falta de eficiência com administração pública. Teceu críticas em 

relação ao recurso da educação, que segundo ele está sendo surrupiado. Disse ele, que 
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essa administração é vergonhosa, e que faz tudo ao contrário. Falou um pouco sobre a 

questão de festas, e que é a favor da cultura do município, disse que devemos incentivar 

a cultura, porém, segundo ele, não podemos fazer festas e esquecer o passado, o presente 

e os menos favorecidos. Citou o exemplo do aniversário de Oeiras, que custou para os 

cofres públicos, só em nota R$ 274.800,00. Falou um pouco sobre o Festival do camarão 

de gestões passadas, que é cobrado o ingresso, mas não há uma prestação de contas do 

evento. Falou um pouco sobre assuntos que irá tratar na próxima sessão. Finalizou 

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

ao vereador Edson Farias, o qual iniciou o seu discurso saudou os nobres pares presentes, 

lamentou a ausência dos edis Barriga e Osvaldo Alves, que por forças maiores não 

puderam estar nessa sessão. Saudou os funcionários desta casa no nome do assessor 

jurídico Sergio Monteiro. Saudou o povo presente nesta casa, em especial a comissão da 

Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral da Família. Saudou os ouvintes das rádios. 

Seguiu seu discurso falando das matérias em pauta, em especial a LOA, o executivo 

cumpre a lei e caminha no tempo hábil a lei orçamentária anual para 2023, ela que vai 

dará o norte a LDO, está sendo encaminhada para comissão de Finanças e será debatida 

e futuramente receberá ou não emenda discutida e depois de aprovada. Na LOA e depois 

a LDO e bem antes o PPA que se coloca é que se aloca recursos para as construções em 

Oeiras do Pará. O edil falou ainda, que muita gente acha que vem dinheiro para esporte, 

e para outras coisas, mas o dinheiro vem em um bolo só. Segundo o orador, Ele não vem 

certo para saúde e educação, é uma rubrica que vem, e aqui como estado como a união e 

os outros municípios, ele é fatiado. O edil disse ainda que na lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária é que se coloca, então são leis de suma importância, 

e que também a população deveria prestigiar, segundo o orador é uma falha do legislativo 

não promover audiências públicas. Segundo o vereador é uma falha do legislativo não 

promover políticas públicas e a que a lei determina, e que deveria ser feito audiência 

pública para que se pudesse discutir com a sociedade alocação dos recursos. Disse ainda 

o edil, que sempre debate, quando se faz a lei e se flexibiliza o valor altíssimo, se 

descaracteriza o projeto da Lei. Segundo o orador quando é dado a flexibilização de 
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40%,50% para o gestor, quando se aloca o dinheiro para reformar uma escola, e é dado 

essa flexibilização grande, pode-se tirar o recurso daquela vontade do Legislativo de 

reformar aquela escola e fazer uma outra coisa, até é um prazer. Seguiu dizendo ainda, 

que é umas das leis importantes do município. O vereador seguiu sua explanação falando 

de sua participação no evento de certificação, realizado nesse poder no dia anterior a essa 

sessão. Seguiu falando que quando administração fez a entrega de certificado para turma 

que se formou em brigada de incêndio e primeiros socorros no Município de Oeiras do 

Pará, o edil disse já tem três cursos de brigada de incêndio e primeiros socorros e sabe da 

importância da formação dessa turma para o nosso município. Seguiu falado que a 

prefeita Gilma Ribeiro lembrou de alguns fatos sinistro nossa cidade, relacionado a 

incêndios ocorridos na nossa cidade, que nós não temos em Oeiras do Pará pessoas 

qualificadas, e equipamentos para combater um incêndio. Segundo o edil, esse curso que 

é de suma importância, e espera que no futuro possam ter uma brigada de incêndio em 

Oeiras do Pará. O orador seguiu seu discurso dizendo que estava no município de Oeiras 

do Pará, o Ministério da mulher, cidadania, da família e dos Direitos Humanos 

representantes do Ministério do Governo Federal em Oeiras do Pará. Segundo o edil, era 

impossível imaginar representantes do Ministério do Governo Federal em Oeiras do Pará, 

para discutir sobre a preservação do adolescente e da criança, e que muitos estão à beira 

da marginalização, outros sendo explorados. Seguiu sua explanação dizendo que esteve 

em Oeiras do Pará, uma equipe do TCM, para ver como melhorar a educação do 

município. Logo após o edil falou do recebimento do convite para a abertura da pesca. 

Em seguida, o edil fez a leitura do Ofício nº 033/2022-GP-CMOP, que encaminha à 

Comissão de Leis, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei do Legislativo n° 005/2022, 

de 29 de abril de 2022, de sua autoria, o edil trouxe para apreciação da comissão. O orador 

pediu voto favorável, segundo ele é o projeto também é interesse do povo evangélico, e 

da Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral da Família. Finalizou seu discurso 

agradecendo a Deus e dando um boa noite a todos. Logo após a palavra foi facultada a 

vereadora Franciele Andrade, a qual iniciou seu discurso desejando um boa noite, 
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saudou os nobres edis, as pessoas presentes nesta casa, saudou os ouvintes das rádios. 

Dando continuidade ao seu discurso,  

Comentou um pouco sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2022, o qual “Institui 

a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo no Município de Oeiras do 

Pará, e dá outras providências” de autoria edil Mara Nahum, o qual será votado no final 

dessa sessão, a qual a edil Franciele será a relatora. A edil seguiu seu discurso falando um 

pouco sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2022; Ofício nº 009/2022-

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

Legislativo nº 003/2022, 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”, de sua autoria. A edil seguiu sua explanação dizendo esse 

projeto em que todas as competições relacionadas ao município, a categoria dos homens 

e das mulheres, os valores que eram pagos são diferentes, geralmente o recurso das 

mulheres é inferior à premiação dos homens. A edil disse ainda, que esse projeto vai dar 

as mulheres a igualdade de receber a mesma premiação que os homens recebem em 

qualquer atividade esportiva, que esteja vinculada ao município de Oeiras do Pará, que 

seja custeada com recurso público. Após a edil falou sobre uma visita que fez na Travessa 

Aluísio Thiago, que onde viu a difícil situação para as pessoas trafegarem, pelo fato de 

estar cheia de buracos e muita lama. O edil Marcos Paulo pediu a palavra, e disse gostaria 

de pedir para que fizessem uma fiscalização em relação as obras, porque segundo ele tem 

muitas construções do município, Casas, prédios, onde infelizmente os próprios cidadãos 

onde eles usam as vias públicas, fazendo o traçado do cimento, descarregando areia, e 

tudo isso vai ajudando na realidade nosso município. A edil retomou a palavra e deu 

continuidade, falando em relação as ruas, que se encontram em situação difícil é muito 

complicada. Após a edil solicitou encarecidamente que seja verificada a situação das ruas. 

A vereadora seguiu falando que recebi um convite para a reinauguração da escola de 

música, a edil parabenizou a gestão, porque há muitos anos não se ouvia falar em relação 

à escola de música. A edil falou também que o que é bom para o nosso município deve 

ser parabenizado. Segundo a edil a escola de música é muito contribuiu com nossos 
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jovens, e essa escola de música tirou muitas pessoas de situações difíceis. A edil desejou 

sucesso a secretaria de cultura, para que tudo dê certo para que os alunos. Principalmente 

aqueles que mais precisam eles possam ser assistidos com esses trabalhos sociais que é 

em relação a música. Seguiu seu discurso dizendo que esteve conversando com o 

engenheiro que veio da Cohab que está no município, informou que conseguiu para 

município 110 cheques, do programa ‘sua casa’, um programa do governo do estado. 

Após, agradeceu o Governador Helder Barbalho, ao Deputado Federal Priante e ao 

Deputado Wanderlan Quaresma, ao ex-prefeito Dinaldo Aires, pelo apoio, e pelo 

incentivo. Segundo a edil são 110 famílias que tiveram oportunidade de receber uma casa, 

receberam a primeira parcela do cheque, agora um engenheiro fez a fiscalização. A edil 

disse ainda que os cheques deram no valor de mais de um milhão de reais e esse recurso 

foi todo nosso município. Continuou seu discurso falando sobre a votação que está 

acontecendo nesse em Brasília, sobre a PL 2564 /2020, sobre o piso salarial da 

enfermagem, disse ainda que os enfermeiros não têm piso salarial, e a partir dessa votação 

os deputados irão se conscientiza da importância que tem os enfermeiros, técnicos de 

enfermagens, todos os profissionais que passaram um perrengue nessa pandemia, a edil 

falou que a classe merece ser reconhecida. Falou um pouco de uma indicação de sua 

autoria que fez nesta casa em relação à categoria. A vereadora continuou sua explanação, 

falando sobre segunda abertura da Pesca, que vai acontecer em nosso município, 

valorizando os pescadores. Parabenizou a gestão que segundo a edil é sempre ativa. 

Parabenizou seu colega, vereador Edson Farias pelo seu projeto, que para mesma é um 

projeto importante para o nosso município que valoriza a cultura do município, e deixou 

seu voto favorável. Finalizou agradecendo a Deus pela oportunidade, e deixou suas 

felicitações para a dona Nonóia, pela passagem do seu aniversário, e desejou um boa noite 

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

seu discurso saudando os nobres pares presentes, saudou os demais presentes nesta casa, 

saudou os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso contando sobre o 

Projeto de Lei do Legislativo n° 005/2022, de 29 de abril de 2022, encaminhado pelo 

vereador Edson Farias, parabenizou edil pela iniciativa. Seguiu seu discurso falando do 



 
 

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 
 
 
 

conclusivo o Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2022, de autoria da edil Mara Nahum, 

parabenizou a vereadora. E também o Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2022, de 

autoria da edil Franciele Andrade, que será votado com parecer conclusivo.  O edil seguiu 

dizendo que ainda vivemos no mundo ainda machista, e que em todas as áreas os homens 

se sobressaiam, e tinham os melhores salários, hoje está se equiparando, hoje temos 

inúmeras vereadoras, inúmeras perfeitas, seguiu dizendo que as mulheres estão buscando 

seu espaço, mas que merecido. Falou ainda, que na área do Esporte tem grandes atletas, 

e que o esporte praticado pelos homens, também é praticado pelas mulheres. Parabenizou 

vereadora pela grande iniciativa e que será aprovado ainda nesse poder. Na oportunidade 

falou sobre a educação, voltou a pedir para que a secretaria de saúde do município de 

Oeiras do Pará olhe com carinho a situação da educação. Pediu que as aulas voltem 100% 

presencial, e que para isso aconteça é preciso autorização da Secretaria de Saúde. Pediu 

posicionamento da secretaria de saúde. Logo após a edil Priscila Santa Maria pediu a 

palavra para sugerir uma reunião com o grupo de combate ao COVID, para que eles de 

explicação. A edil também disse que está em frente dessa luta. A edil disse que isso é 

muito importante para nossa educação. O vereador retomou na palavra, ressaltando a 

possibilidade de marcar essa reunião, e que eles e revejam essa situação que está 

prejudicando a educação. O edil seguiu falando em relação ao transporte escolar, e que 

vem recebendo inúmeras denúncias, reclamações, que alguns locais não têm barco. Disse 

que na PA-379 está intrafegável, não tem ônibus, e são os pais estão trazendo seus os 

filhos à escola, de bicicleta e de moto. Deixando de trabalhar para ter que oferecer uma 

educação para seus filhos. Teceu críticas relacionado a violência. Falou da situação da 

Travessa Veiga Cabral, onde o mesmo reside, que durante algumas noites consecutiva 

tem tido tiros, brigas de gangues. O mesmo acredita que seja por causa de tráfico de droga. 

Seguiu falando que vem acontecendo muitos assaltos e roubos. Pediu que a polícia militar 

e a Polícia Civil do nosso município, de atenção as áreas periféricas do município, que 

revejam essas situações de violências em nosso município. O edil seguiu discurso falando 

da abertura da Pesca, que o mesmo fará de tudo para estar presente na abertura da Pesca. 

Pois se considera um Pescador, o mesmo tem criação de peixe a quase 20 anos. Disse que 
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se sente honrado por participar de um evento com essa magnitude, a qual engrandece os 

pescadores nosso município. O orador disse que sempre viaja muito pelos interiores, e às 

vezes encosta no lado dos pescadores para comprar a sua produção. Disse que espera que 

seja um evento grandioso com nosso município. Seguiu discurso, tecendo críticas sobre 

a situação do Lixão, que entristece o mesmo, citou a situação da PA-279, e espera que 

quando chega o tão sonhado verão, a empresa que é responsável pela manutenção da PA 

realmente resolva a situação da mesma que está intrafegável. Falou da situação do Lixão, 

que segundo o orador pessoas reviram o lixo, e que essa uma situação é triste. Pediu que 

se olhasse o pensasse de um outro ângulo para as pessoas que estão lá, muitas das vezes 

por necessidade, pediu para que a Secretaria de Assistência Social do município e 

administração pública faça um levantamento dessas famílias, e que possa oferecer de 

alguma forma auxílio para elas, para que essa situação venha não venha mais a existir no 

município. O edil seguiu seu discurso dizendo que recebeu o convite da reabertura da 

Escola de Música Amiraldo Andrade, se alegrou, disse que transforma a vida de muitos 

adolescentes, e muitas crianças. Segundo o edil é algo importantíssimo para o nosso 

município. O edil comentou também sobre a votação da PL 2564/2020, segundo ele essas 

categorias de técnicos de enfermagem, e enfermeiros é algo importantíssimo em todos os 

municípios do Brasil e do mundo. E que espera que a PL seja aprovada. Continuou seu 

discurso falando sobre a agricultura, onde segundo ele se produz no município, e se 

consome muito. Pediu que a que a secretaria de agricultura cada vez mais incentive a 

produção de hortaliças, na produção de farinha, criação de peixe, para que podemos possa 

mudar essa realidade de pobreza nosso município.  Pediu que a secretaria de agricultura 

reveja seus projetos, seus planos, e que incentive cada vez mais a produção da 

Agricultura. Falou sobre cultura, mais precisamente do Festival do Camarão, que o 

mesmo fomenta a economia, assim como o festival do Açaí, festival evangélico, 

movimentam a economia do município.  Seguiu seu discurso falando da situação da 

infraestrutura no município, teceu críticas sobre as ruas todas esburacadas, e cheias de 

lama. Pediu que a Secretaria de obras ou Secretaria de infraestrutura da faça um 

mapeamento dessas áreas, para que quando chegue o verão que se organizem para que no 
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ano de 2023 não possa ter transtornos. Disse semana passada encaminharam um Ofício à 

secretaria de infraestrutura, solicitando melhorias em algumas ruas do município. 

Finalizou dando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora 

Mara Nahum, que iniciou o seu discurso dando um boa noite a todos, desejou boa noite 

aos presentes, aos ouvintes das rádios. Logo após, deixou sua justificativa de ausência na 

semana passada, a mesma estava na capital é atrás de alguns benefícios para o município. 

Dentre eles uma visita ao Instituto Dr. Nonato Sanova. Esse instituto tem a finalidade de 

dar inclusão ao aspecto autista. Esse é um aspecto que para muitos pode ser novidade, 

mas para muitos pais, muitos professores, muitas mães são vivenciadas todos os dias. A 

edil seguiu dizendo que o aspecto autista ele tem mundialmente no dia 2 de Abril a sua 

conscientização, tem como finalidade dar orientações aos pais, orientações aos 

benefícios, quais os meios de chegar até ele. A edil disse ainda que nosso município ainda 

anda e passos lentos, em relação ao autismo, evidenciam nas escolas que ainda não temos 

um pré-diagnóstico a essa classe, e que mesmo que os pais às vezes apresentem laudo 

médico, muitas vezes, não são atendidos. A edil seguiu dizendo que hoje Oeiras do Pará 

conta com a Associação de Pais e amigos do autista de origem, tendo como presidente 

Márcio Ramos, que na oportunidade o parabenizou por um evento que o mesmo fez. 

Após, a edil falou de uma visita que fez em algumas escolas, e evidenciou alguns sinais 

entre algumas crianças, elas são imperativas como dizem, e outras são mais caladas. E 

uma professora lhe falou assim que não sabem como lidar com as crianças com esse 

aspecto. Então hoje a edil entra com esse projeto de lei justamente com finalidade a 

conscientização. Falou ainda que o projeto vem com essa finalidade, que a própria gestão 

não só essa, mas como outras, após ser aprovada, ela venha fazer essa ação dentro da sala 

de aula, com a sociedade civil em geral. Seguiu explicando para algumas pessoas que não 

sabem, alguns falam autismo e outros apenas (TEA). O que significa TEA é o Transtorno 

do Espectro Autista, é simbolizado por uma fita colorida com vários quebra-cabeças, que 

cada detalhe daquele símbolo de tem seu significativo, a fita, ela simboliza a 

conscientização que é estampada com peças de quebra-cabeça e várias cores vibrantes, 

dizemos que a maioria é caracterizada como Abril Azul, mas porque o azul? É que há 
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incidência que uma proporção azul, a entre quatro homens a uma mulher, o aspecto desse 

promove mais aos homens. O quebra-cabeça, o que significa essa Peças? Ele representa 

a cumplicidade e o e o mistério desse transtorno, que segundo a edil não tem cura. O 

colorido utilizado nas peças do quebra-cabeça, representa a diversidade, atinge pessoas 

de todas as raças, religiões e classes sociais. A edil seguiu seu discurso dizendo que alguns 

projetos são encaminhados, que são aprovados, que terá importância futuramente, como 

projetos que já foi instituído numa câmara de vereadores, tem importância não apenas 

naquele momento, mas em vários. Por isso se faz necessário que os próprios 

representantes tenham uma qualificação, um compromisso e responsabilidade com seu 

cargo, justamente para poder representar o povo. Pediu aos nobres pares que votem 

favorável ao projeto que é de uma importância para Oeiras do Pará. Segundo ela tem mais 

de 30 Associados, e essa associação ela vem justamente com esse intuito facilitar para o 

pais e procurarem os direitos. A edil seguiu falando de uma situação bastante 

constrangedora que presenciou, na qual que tinha uma criança que necessitava de 

medicamento, que é distribuído pela secretaria, e a mesma estava se negando a fornece-

lo, e após uma reivindicação direcionado ao ministério público, no outro dia amanhecer 

medicamento. Logo após, a edil continuou o seu discurso abordando o assunto em relação 

a comunidade Caracurú, que segundo a edil duas semanas atrás ouve relatos de pais de 

alunos, no qual a mesma não quis acreditar, que escola José de Anchieta não estava 

funcionando ainda, a mesma entrou em contato com o responsável do transporte escolar, 

e o mesmo afirmou que ainda não tem uma rota disponível. Pois a escola não tem 

infraestrutura para dar aula. Disse que no dia 13 de abril 2021, foi encaminhado de seu 

gabinete uma indicação, sobre a necessidade urgente de uma reforma na EMEF José 

Anchieta, localizada na comunidade Rio Caracurú, sendo aprovada por unanimidade. E 

segundo a edil um ano depois foi procurada por pais de alunos, que disseram que não teve 

reforma nenhuma no local. Seguiu seu discurso questionando que dando um projeto de 

lei é aprovado, e não é executado, a administração não está dizendo não para os edis, e 

sim para a comunidade que precisa. A edil disse que o dinheiro está sendo empregado de 

forma sem planejamento, sem eficiência e sem dizer a finalidade. A edil falou que sempre 
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costuma dizer inicialmente o discurso era, ‘não é um problema meu, é da gestão passada’, 

mas a edil disse que também corrige e diz que a culpa é da atual gestão, se recebeu o 

município de um jeito e tem verba disponível, o problema será dessa gestão. A vereadora 

deixou seu apelo não só como vereadora, mas como cidadã, que a gestão de uma atenção 

a essa escola, a comunidade que precisa.  Finalizou agradecendo a todos. Logo após a 

palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo, o qual iniciou o seu discurso dando um 

boa noite a todos, aos edis, aos funcionários desta casa e ao público presente. Seguiu seu 

discurso falando sobre a P-2564/2020, que está sendo votada no Congresso Nacional, 

sobre o piso da enfermagem, justamente para que os nossos profissionais da Saúde da 

enfermagem que tanto ajudam nessa batalha diária. Falou que o Deputado Celso Sabino 

declarou seu apoio a classe. Disse ainda que estamos sendo representados por deputados 

que estão do nosso lado. Falou ainda que deputado Celson Sabino conseguiu uma emenda 

no valor de r$ 415.000,00, e que na uma parte dela será destinada ao Esporte Oeirense, 

que tanto precisa de incentivo. Agradeceu o Deputado Celso Sabino por essa luta e pelo 

apoio.  Seguiu seu discurso agradecendo ao Pastor Lúcio, é a todos os irmãos que aqui 

estão presentes, agradeceu a todas as igrejas evangélicas nosso município, porque têm um 

papel fundamental também nessa consolidação de trabalho social, e da luta por esses 

direitos. Segundo o edil o poder público que ele nem sempre pode abarcar todos, então as 

igrejas têm esse papel importante de poder garantir de certa forma esses direitos. Após o 

edil falou que se sente feliz, porque o vereador Edson trás para essa sessão um projeto de 

lei, que busca reconhecer o movimento cultural que é o festival promovido pela Igreja do 

Evangelho Quadrangular, Catedral da Família. Logo após já deixou seu voto favorável. 

Continuou seu discurso falando sobre uma visita que fez na EMEF Mário Arcanjo, o edil 

verificou a estrutura da escola, conversou com os professores, ressaltou a importância que 

ter um olhar mais crítico, e atencioso para aquela escola. Disse ainda que em outras 

oportunidades visitou a EMEF Terezinha de Moraes Gueiros, EMEF Raimundo Arcanjo 

da Costa, a creche Honorina, a creche Heloísa Fernanda e a Creche Rosa Maria. O edil 

disse que nunca tinha ido Mário Arcanjo, ela é uma escola que ela tem uma população 

muito importante no nosso município, que na maioria é a população da Nova Oeiras, que 
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é um bairro da Periferia do nosso município, que é carente de infraestrutura. Que assim 

como outros bairros mais afastados carecem de problemas estruturais, dentro da família. 

O edil disse ainda que a escola está precisando de uma reforma urgente. Ressaltou a 

importância não só do trabalho dentro da escola, mas a criação de algum programa de 

atenção para essas crianças que estão nessa situação de vulnerabilidade. O edil disse que 

na próxima sessão irá trazer uma indicação, sobre essa reforma da escola. Dando 

continuidade, disse que se reuniu com prefeita, cobrei nesses projetos na área da 

Educação, para que essas situações do município sejam resolvidas o mais rápido possível. 

Seguiu falando de algumas conquistas que foram trazidas da viagem da última semana da 

prefeita de Gilma Ribeiro, disse que uma delas lhe deixou muito feliz, foi a inscrição do 

nosso município de Oeiras do Pará no sistema do Ministério da Saúde, esse sistema, 

segundo o orador é primordial para qualquer programa do Ministério da Saúde que o 

município venha receber. Disse ainda que no ano passado, fez um requerimento, pedindo 

a implantação de um Centro de Atenção psicossocial nosso município, que também 

acredito que é muito importante no auxilio dessas pessoas que estão precisando de um 

olhar atencioso, precisam de profissionais qualificados. Segundo o edil hoje o município 

tem uma demanda muito grande. Disse que sente muito feliz porque sua indicação foi 

atendida. Logo após o vereador falou um pouco das matérias em pauta, sobre o autismo 

e o esporte. Falou a sobre os campeonatos nacionais de futebol masculino e feminino no 

Brasil que tinham premiações diferentes, mas que a pouco tempo essa realidade mudou. 

Parabenizou a vereadora Franciele Andrade por sua indicação. Finalizou seu discurso 

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

Santa Maria, que deu início ao seu discurso saudando os nobres edis, ao público 

presente, e os ouvintes das rádios, logo após leu um versículo bíblico. Dando continuidade 

ao seu discurso disse que sente feliz pelo projeto que entrou hoje nessa casa, de autoria 

do edil Edson Farias.  Falou um pouco do carinho que tem pelo Pastor Josué Bengtson. 

Disse ainda que vê a Catedral da Família crescendo nesta cidade, e os mesmos trouxeram 

para Oeiras o Festival do açaí, e que temos muito desse fruto em Oeiras, disse que o 

paraense gosta de açaí, e o festival quadrangular veio mostrar a cultura do nosso povo. 



 
 

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 
 
 
 

Parabenizou o pastor, e disse que esse projeto será colocado em votação nesta casa. A 

edil disse que Nosso Deus ele não precisa de recursos financeiros, ele é o dono do ouro e 

da prata, mas nós como igreja precisamos para manter a casa do pastor, para manter a 

obra a igreja, ela é uma instituição voluntária, ao pobre e a viúva, ao necessitado. Falou 

dos trabalhos voluntários que as igrejas fazem, e deixou o seu voto favorável.  Logo após, 

a edil disse que se sente muito feliz, por que sua semana foi esse muito gratificante. Falou 

que esteve no aniversário de sua sobrinha, se alegrou pela passagem de aniversário de sua 

avó que fez 71 anos, e disse que sua avó lhe ensinou a seguir o caminho de Jesus. Se 

emocionou em falar de sua outra avó já falecida, a mesma também lhe ensinou amar 

Jesus, assim como seu pai. A edil seguiu seu discurso falando que essa semana foi muito 

gratificante, por receber no Município pessoas do Governo Federal, disse que nunca 

escondeu de ninguém o apoio ao Governo Federal, disse votou e vota no presidente que 

estar, disse que carrega essa Bandeira, e que é cristão, mulher de direita, e não esconde. 

Disse que já ouviu muitas críticas relacionado a isso, mas jamais a mesma pode ser a 

favor de outro lado.  Seguiu seu discurso dizendo que ficou feliz em receber quatro 

mulheres e um homem que vieram do Governo Federal, em defesa da família, em defesa 

dos direitos das crianças. Falou do projeto da Ministra Damares, ‘abraça marajó’, e hoje 

Oeiras do Pará faz parte. ( nesse momento passou na frente desta plenária a comitiva dos 

enfermeiros do município, o qual comemoravam a aprovação da PL). Continuou seu 

discurso falando da visita que rebemos, da Dra. Aline Duarte, Dra. Luciana Oliveira, Dra. 

Fernanda Ramos, Dr. Worton Ramos e a coordenadora do programa ‘’Abraça Marajó’, a 

Dra. Mariza Romão representando a Ministra Damares, segundo a edil foi algo único no 

município. Agradeceu a prefeita Gilma Ribeiro por ter abraçado a causa. Seguiu falando 

que sente vergonha desse Delegada que está trabalhando município, disse ainda que ela 

não nos representa. Disse também que sente vergonha do Governador do Estado por que 

ele também não há representa. Disse que estamos a quatro ano sem o Governo ser presente 

em Oeiras do Pará, e o Governador Helder Barbalho tem deixado muitas falhas. Finalizou 

seu discurso que Deus abençoe essa cidade. Em seguida, a presidente Roberta Araújo 

reassumiu a presidência e passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Neste momento, a 
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presidente Roberta Araújo chamou a vereadora Franciele Andrade para leitura e defesa 

do parecer nº 006. Votação do Parecer nº 004/2022-COLEJURF-CMOP sobre o 

Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2022. O qual foi aprovado por unanimidade. 

Votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2022, o qual “Institui a Semana 

Municipal de Conscientização sobre o Autismo no Município de Oeiras do Pará, e dá 

outras providências”, após a palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, a 

mesma falou que os pais enfrentam muitas dificuldades para matricular seus filhos, 

relembrou o projeto feito pelo edil Marcos Paulo, o qual foi aprovado, parabenizou a edil 

Mara por seu projeto. Após a palavra foi facultada ao edil Marcos Paulo, parabenizou a 

edil Mara pelo seu Projeto, após convidou os nobres pares para estarem juntos com a 

secretaria de assistência social, e a associação dos pais, para que possam fazer os adesivos, 

para colocar nos estabelecimentos, farmácias, supermercados, estabelecimentos públicos 

e privados para conheçam. Logo após a palavra foi facultada a edil Mara Nahum, a edil 

disse que sente muito feliz com o projeto. Após a votação, constatou que o mesmo foi 

aprovado por unanimidade.   Leitura e defesa do parecer nº 007 pelo relator (vereador 

Marcos Paulo) Votação do Parecer nº 007/2022-COLEJURF-CMOP, sobre o Projeto 

de Lei do Legislativo nº 003/2022. 

O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 

003/2022, 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”. Após o a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual já 

vivenciou anos atrás sobre a falta de isonomia, onde o mesmo disse que seu time na época 

sempre ficava em último lugar. Logo após a palavra foi facultada a edil Franciele Andrade 

onde deixou sua contribuição a esse projeto, que segundo ele é de suma importância, pois 

somos iguais perante a lei. A presidente Roberta também deixou sua contribuição falando 

também sobre a isonomia que as mulheres sofrem. Após, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. A senhora presidente observando que não havia mais nada a ser tratado, 

encerrou o expediente desta sessão ordinária, da qual eu, _______________________, 

Erlane Xavier Farias, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada por 
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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, 04 de maio de 2022. 
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