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Ata da décima primeira sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 18 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 do vereador Osvaldo Alves, o qual justificou sua falta, o 

mesmo encontra-se doente. 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 11 de maio de 

2022, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura da pauta 

da presente sessão. LEITURA DOS EXPEDIENTES: EXPEDIENTES ORIUNDOS 

DO LEGISLATIVO: Ofício nº012/2022-COLEJURF-CMOP, que encaminha já com 

parecer conclusivo o Projeto de Lei do Executivo nº 005/2022, o qual “Institui o Regime 

de Previdência Complementar no Âmbito do Município de Oeiras do Pará, fixa o limite 

máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que 

trata o Art. 40 da Constituição Federal, autoriza a Adesão a Plano de Benefícios de 

Previdência Complementar, e dá outras providências”. Parecer nº 010/2022-

COLEJURF, sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 005/2022. Ofício nº 038/2022-GP-

CMOP, o qual encaminha à Comissão de Leis, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei 

do Legislativo nº 006/2022, de 10 de maio de 2022, o qual “Institui no Calendário 

Oficial de Eventos do Município de Oeiras do Pará a “Semana de Conscientização e 

Combate ao Feminicídio e Violência contra a Mulher”, para devidas análises e posterior 

parecer. Indicação nº 002/2022/GVMPL/CMOP, de autoria do vereador Marcos 

Paulo, o qual indica ao Executivo Municipal que seja implantado o serviço de coleta de 
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lixo na Comunidade do Igarapé Preto, localizada as margens da BR-422. Indicação nº 

002/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa Maria, a qual 

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

limpeza da área em que se localiza o Posto de Saúde da Comunidade Carará, na BR-422, 

Zona Rural deste município, em benefício dos moradores locais e arredores. 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 dando um 

boa noite a todos, e aos ouvintes das rádios. Após o edil aproveitou o pequeno expediente 

para falar da questão dos rios, falou da necessidade da limpeza dos rios. Disse que é de 

competência da secretaria de meio ambiente, que seja feita a retirada de galhos de árvores 

que caem nos rios, e a população na maioria das vezes não sabe a quem procurar. O edil 

seguiu seu discurso, dizendo que esteve no Rio Murunim e pôde constatar que nessa 

gestão ainda não teve nenhuma limpeza naquela localidade, e pediu ao secretário de meio 

ambiente que possa fazer um cronograma para atender essas comunidades. Ressaltou sua 

preocupação relacionado os barcos escolares, também as lanchas de resgates, segundo o 

edil podem acidentalmente bater em paus que estejam nos rios. Pediu ainda que os 

barqueiros que estão realizando o trabalho de transporte escolar, que possam juntos cobrar 

que seja realizado esse trabalho. Aproveitou o momento para cobrar ação da Secretaria 

de Meio Ambiente, com que venha ser feito esse trabalho para que sejam atendidos os 

ribeirinhos, finalizou dando um boa noite. 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 deu início ao seu discurso desejando um boa noite aos nobres 

pares, aos servidores desta casa, e aos ouvintes das rádios. Seguiu seu discurso dizendo 

que enquanto vereador se sente feliz em ser cobrado, porque o mesmo enquanto vereador 

cobra do executivo, também dos Deputados, disse ainda que agora é o momento de cobrar 

dos deputados que estão apoiando, melhorias para o município. O edil disse ainda que é 

um ano eleitoral onde todos querem ajudar um pouco para os municípios, e com Oeiras 

do Pará não é diferente.  Edil seguiu falando das lutas dos vereadores, onde o mesmo 
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pôde acompanhar.  Falou de uma visita que fez junto ao edil Marcos Paulo Leitão, onde 

o edil ficou foi para o Igarapé Preto, e o ele ficou na região do X-Estrada, o mesmo falou 

que o colega irá trazer assuntos referente a essa visita. O edil parabenizou o vereador 

Marcos Paulo Leitão, por sua indicação, que é referente a coleta de lixo da localidade 

Igarapé Preto, segundo o edil que é muito importante. Falou da necessidade de coleta no 

X-Estrada, segundo ele é uma vila bastante grande, bastante povoada e precisa com que 

se tenha essa coleta de lixo, assim como na comunidade América e Costeira. O edil disse 

esteve visitando essas comunidades, em uma dessas visitas o vereador esteve entregando 

umas cestas básicas, para algumas pessoas. O edil visitou o posto de saúde do América, 

onde o mesmo sentiu feliz por ver o posto de saúde bem organizado, com medicamentos 

e funcionários que estão ali para atender aquela comunidade, qual o edil disse que foi bem 

atendido pela enfermeira e os outros funcionários. O mesmo seguiu dizendo que fez 

alguns questionamentos sobre a medicação, sobre os funcionários. Se sentiu feliz por 

ouvir que aquele posto é uma referência naquela comunidade. Segundo ele esse posto faz 

atendimentos para várias outras comunidades. Parabenizou o trabalho dos funcionários 

daquele posto. O edil disse que conversou com enfermeira Mikely, a qual relatou uns 

assuntos referentes a atendimento, onde tem localidade que a ambulância não chega, mas 

os mesmos vão de carroça para que possam fazer o atendimento. O edil que espera que 

outros postos tenham esse mesmo atendimento, essas mesmas atitudes. Fez uma 

reclamação referente ao posto do X-Estrada, onde pessoas que moram perto de Cametá, 

mas são do munícipio, procuram o posto e não atendidas. E que espera que a Secretária 

de Saúde tome alguma providência em relação a essa situação, segundo o edil não se pode 

negar atendimento a quem quer que seja. Após o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a 

palavra, parabenizou o colega por seu discurso. Após deixou sua contribuição falando da 

questão do posto de saúde do Igarapé Preto, que atualmente que se encontra sem médico, 

o edil pediu para que a Secretaria de saúde verifique essa situação, da contratação de 

médico. Tendo em vista os problemas com as ambulâncias, o problema com a 

trafegabilidade das vias. Em seguida, a vereadora Roberta Araújo pediu a palavra para 

contribuir com fala do vereador Marcos Paulo, a edil disse que esteve na localidade e foi 

cobrada em relação ao médico, no posto do Igarapé Preto, disse que todo mundo tem o 
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direito a saúde de qualidade, os moradores comentaram e lamentaram pela vila que é 

menor e tem um médico, e a Vila do Igarapé Preto é maior da BR-422, e tem muitos mais 

moradores, e não tem um médico. A edil falou que a população está pedindo por isso. 

Após o vereador retomou a palavra, pediu a secretaria de infraestrutura que ela possa 

fazer um planejamento, para que possa ser feita uma limpeza nessas vilas. Falou ainda da 

necessidade de limpeza na chegada do posto de saúde da América, onde o mato encontra-

se alto. Seguiu seu discurso, falou da situação da balsa que traz combustível para Oeiras 

do Pará, onde a balsa toma conta de todo o trapiche do hidroviário, e fica semanas lá. E 

segundo ele as pessoas ficam correndo perigo na chegada ao trapiche. Ressaltou que os 

mesmos deveriam ter o seu próprio porto, que ficam ancorados lá por muito tempo. Pediu 

que a secretaria de administração, junto ao poder jurídico, tome alguma providência em 

relação a essa situação. Seguiu seu discurso, falou que no dia posterior a essa sessão, 

estará no município a Pré-Candidata a Deputada Federal Andréia Siqueira, o mesmo 

convidou a população a ir lá assisti a reunião, ressaltou a importância de ouvir as 

propostas dos candidatos. Parabenizou a Prefeita Gilma Ribeiro, pela assinatura do 

documento para 2KM de asfalto para o Município. Finalizou agradecendo e desejando 

um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao Vereador Branco Manga, o 

qual deu início ao seu discurso, desejando um boa noite aos nobres edis, ao público 

presente, aos funcionários deste poder e aos ouvintes das rádios. Deu continuação ao seu 

discurso justificando a sua falta na sessão passada, pois o mesmo estava em 

compromissos pessoais. Seguiu agradecendo as pessoas do Rio Pruanã, pela recepção 

onde o mesmo esteve na comunidade Católica Santa Maria, seguiu parabenizando pelo 

trabalho que ali estão desenvolvendo. Seguiu falando da Secretaria de Meio Ambiente, 

onde pediu que fizessem uma limpeza no igarapé do Laranjal, que os mesmos que moram 

ali precisam de um pouco de dignidade segundo edil. Onde ali o fluxo é intenso, mas 

precisamente quando a maré está cheia, segundo edil a comunidade está aberta ao diálogo 

para que possam fazer uma parceria para tentar melhorar aquela situação. O edil disse 

ainda que já teve oportunidade de repassar essa demanda para o secretário, e segue 

reforçando. E espera que o trabalho seja feito, dentro das possibilidades financeiras. Deu 

continuidade ao seu discurso enfatizando a vinda da Pré-Candidata Andréia Siqueira até 
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Oeiras do Pará. Seguiu falando da importância desse processo eleitoral para o município, 

tanto na esfera Federal, quanto na Estadual, onde segundo o edil tenho a oportunidade de 

escolher nossos candidatos. Ressaltou a importância de analisarmos e vermos qual é a 

melhor proposta que temos para nosso município. Falou que a Pré-Candidata Andréia 

Siqueira é nossa vizinha, e certamente vivencia nossa realidade, por estar muito perto de 

nós, e acredita que será uma candidata muito comprometida, se assim eleita, com nosso 

município.  Falou de dois candidatos que apoiaram na candidatura passada, e que vieram 

só nesse período eleitoral, e não vieram depois. Disse ainda que Oeiras do Pará tem 

dificuldade de falar com seus representes, onde foram diversas vezes em Belém do Pará, 

com comitivas de vereadores, e pouquíssimos candidatos trouxeram benefícios para 

Oeiras do Pará. Convidou a população para ir na reunião ouvir as propostas da pré-

candidata. O vereador disse ainda aos demais colegas que irão apoiá-la que possam fazer 

uma planilha para com o que ela venha se comprometer, possa a ser cobrado depois. 

Seguiu seu discurso falando da balsa da empresa de óleo diesel (transporte cidade) que se 

instala no Porto Hidroviário, onde o edil deixa de entender que essa empresa pensa que 

está fazendo um favor para o povo de Oeiras, e isso segundo o edil não é verdade, o edil 

disse que como é que uma empresa que transporta combustível para Oeiras do Pará pode 

dizer estamos com sorte por que estão trazendo. Segundo o edil não existe isso, porque 

essa empresa ganha muito para isso. O edil disse ainda que não tem um porto adequado 

para se encostar uma balsa desse porte em Oeiras do Pará, a questão é que eles estão 

atrapalhando a trafegabilidade das pessoas que vem dos interiores. O edil disse ainda que 

o Hidroviária tem uma problemática, e já virou até um bar. O edil cobrou essa situação 

do secretário de administração. Segundo edil soube que esses bares nem avara de 

funcionamento têm. Disse o edil que não tem nada contra dono de bar, mas que precisasse 

ter locais apropriados para isso. Ressaltou a importância de os cidadãos fazerem sua parte, 

segundo o edil não basta somente cobrar da administração pública, dos vereadores e 

secretários, se os cidadãos não fizerem sua parte, falou isso na questão do transito de 

Oeiras do Pará, pediu a administração no que compete a Policia Militar, que façam a 

apreensão desses menores, que dirigem motos em alta velocidade na cidade de Oeiras do 

Pará, segundo o edil no final de se semana se estendem para a questão das festas, motos 
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que não tem faróis. E as pessoas de bem que vão para as igrejas, as pessoas idosas, os pais 

que vão para a praça levar seus filhos, não podem pagar o preço da irresponsabilidade de 

um infrator. Deixou seu apelo pela situação. Após o edil Edson Farias pediu a palavra 

para falar de uma empresa de alto-escola que se encontra no município, e dão carro para 

os aprendizes sem um instrutor, e segundo o edil, foi constata por um cidadão que quase 

acontece um acidente. O vereador retomou a palavra e comentou a situação citada pelo 

colega. Parabenizou o careca pela obra da Terezinha, disse que está saindo um belíssimo 

trabalho. Deixou seu voto favorável as indicações dos colegas. Finalizou agradecendo e 

desejando um boa noite.  Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, o 

qual deu início ao seu discurso saudando a todos os nobres pares, deu um boa noite as 

pessoas dos interiores, deu boa noite a seus familiares. Seguiu seu discurso falando de 

uma visita que fez na Estrada baixa, no Ramal do Paulada, e esteve em uma conversa com 

moradores daquele local. O edil disse que ali presenciou uns fatos, disse que a realidade 

daquela população é difícil, os mesmos estão ali sem nenhum apoio. O edil seguiu 

dizendo que procurou o secretário de meio ambiente, por uma situação que aconteceu ali, 

segundo o edil, aquelas pessoas se instalaram naquela localidade a mais de 50 anos, onde 

não existia ainda a Estrada Baixa, e hoje foi feito um CAR (Cadastro Ambiental Rural) 

de uma propriedade que fica localizada na BR-422, e o CAR tomou posse da área deles, 

segundo o vereador está tendo uma problemática, e essa pessoa que fez o CAR, já foi lá 

com policiais, segundo os moradores, para tentar intimida-los. O edil disse ainda que a 

situação é difícil, o mesmo solicitou ali a presença da secretaria de meio ambiente, para 

tentar ver a situação desse CAR, porque segundo o edil já teve um problema no Caracurú, 

com uma pessoa que tirou um CAR de toda uma área dos moradores, então esse é um 

problema que já aconteceu novamente no Ramal Paulada, só que agora eles estão 

reivindicando a terra deles. O edil falou que infelizmente se eles já tivessem sido 

atendidos pelo CAR, não teria acontecido isso. O edil seguiu falando sobre os alunos 

daquela localidade, o edil disse que foi andando da Estrada Baixa até aquela localidade, 

praticamente uma hora a pé, segundo ele muita lama, chegando naquela localidade se 

deparou com inúmeras crianças. A população pediu que tenha uma turma lá, para poder 

atender aquelas crianças menores. O edil disse que entrou em contato com a Diretora de 
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Ensino, solicitou a ela, em conversa, para que eles pudessem fazer uma visita naquela 

localidade, para saberem a realidade daquela população. O vereador seguiu falando do 

relato daqueles moradores, que quando a maré está grande, os alunos ficam até uma 

semana sem estudar, praticamente ilhados, porque os pais não têm condições de deixar 

os filhos na beira da estrada para poder pegar o ônibus e ir buscá-los. E edil disse a aquela 

população que iria cobrar, e o mesmo irá fazer um requerimento para que seja feita essa 

visita naquela localidade. O edil seguiu seu discurso falando da EMEF Manoel Ferreira 

Pinheiro, onde teve uma postagem na rede social, e disse que é muito triste ver a situação 

daquela escola, onde uma ex-aluna colocou que a escola está a mais de dez anos 

abandonada, o edil disse que infelizmente essa escola não foi enxergada por nenhuma 

gestão durante esses dez anos. Mas o edil cobra hoje dessa gestão a questão dessa escola, 

por que essa escola não foi reformada? Será que não foi feito um estudo da necessidade 

da reforma dessa escola? Após a vereadora Priscila Santa Maria pediu a palavra, para 

falar que no dia 09 de março de 2022, a mesma fez uma indicação sobre a escola Manoel 

Ferreira, a mesma esteve visitando o Aturiá por 3 vezes, em relação a essa Escola, a 

mesma se preocupou como mãe, a mesma trouxe a preocupação, porque a escola fica na 

beira da Bahia, a edil disse ainda que escola não tem mais a condição de reformar, a 

mesma oficializou a secretaria de educação, a escola não está funcionando, está 

interditada, a escola estava funcionando em uma igreja alugada, onde a mesma não tinha 

condição nenhuma de ficar com aqueles alunos, e teve o maior problema. No dia que a 

moça fez a filmagem eles tinham tirado material todo da igreja e deixaram na escola para 

procurar um outro local para alugar. A edil disse ainda que a escola está funcionando em 

uma casa alugada agora, e o engenheiro ficou de entregar o projeto da escola. Após o edil 

retomou a palavra dizendo que entende o que está acontecendo no momento, só que cobra 

desde que a essa gestão ganhou a eleição e fez essa transição. O mesmo crer que a gestão 

em campanha visitou a comunidade do Aturiá, e a mesma já conhecia a realidade daquela 

escola, e também fala desse Governo, dessa má gestão pela questão da Estrada Baixa, 

onde está sendo realizada a obra de um muro de uma escola que está no mato. Disse que 

o problema maior desse Governo é não saber o que faz. Seguiu falando que na 

Comunidade do Paulada, foi relatado por alguns moradores da região da estrada baixa, 
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que já é rotineiro deles, em saber que se eles precisarem da ambulância, os mesmos têm 

que dá a gasolina, segundo o edil é uma vergonha. Pediu que a secretária tome 

conhecimento e providências sobre o assunto. O vereador seguiu seu discurso falando que 

no dia 13 de maio de 2022, foi emitida uma nota fiscal, pela secretaria municipal de 

educação, no valor de R$113.906,52 em materiais de construção, de uma empresa 

conhecida no nosso município, posteriormente irá fazer o levantamento das notas para 

passar pelo conhecimento de todos, e dia 17 de maio de 2022 essa nota foi liquidada, e a 

parti que a nota é liquidada a pessoa atesta que recebeu aqueles produtos. E nessa nota 

tem muitos produtos, mas um em questão lhe chamou atenção, que foram 3 machados, e 

mesmo irá solicitar a secretaria de educação de onde será usado esses machados, se é para 

limpeza de área ou para ser usado para partir lenha quando acabar o gás? O mesmo olhou 

no portal da transparência o aluguel de um imóvel no valor de R$ 2.000,00, onde entrasse 

o almoxarifado central da secretaria de educação, só que até agora não sabe onde 

encontrasse esse almoxarifado. O vereador cobrou que a secretaria de assistência social 

possa fazer uma campanha, na questão do lixão, o edil disse que está com frequência indo 

para a PA-379, e é normalmente encontradas crianças naquele lixão. O edil seguiu 

falando, que acompanhou a emissão de uma nota fiscal, da secretaria de infraestrutura de 

um Trator de Esteira D9, foram pagas 25 diárias de R$ 2.000,00, o edil disse ainda que 

no nosso município existe um trator desse que passou meses e meses com defeitos, e foi 

concertado esses dias, e hoje o trator não funcionou. Para o edil essas notas são mais uma 

forma de roubar o município. Após solicitou informações ao secretário de administração, 

referente à compra no final do mês passado de 120 kg de charque, 100 cubas de ovos e 

40 kg de mortadela, enquanto algumas secretarias só têm cafezinho. O mesmo disse que 

a secretaria de administração se localiza dentro do prédio da prefeitura, o edil quer saber 

para onde está indo toda essa comida. O edil disse ainda, que em posse do que ele relatou, 

só tem a dizer que nosso município está sendo roubado. Finalizou seu discurso desejando 

um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o 

qual deu início ao seu discurso saudando os nobres pares, deu boa noite a todos os 

servidores desta, ao público presente, aos ouvintes das rádios. Lamentou a ausência do 

nobre par Osvaldo Alves. Seguiu seu discurso agradecendo a Deus por ter permitido lhe 
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constituir autoridade no município. Após, parabenizou os nobres colegas da Comissão de 

Constituição e Justiça, vereador Marcos Paulo Leitão, e também a Vereadora Franciele 

Andrade, pelo trabalho que eles prestando em prol desse município, em prol dessa 

Comissão de Constituição e Justiça. O edil seguiu seu discurso falando sobre o Projeto 

de Lei do Executivo nº 005/2022, que trata de concessão de aposentadoria e pensões pelo 

regime de Previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza adesão a 

plano de previdência complementar e das outras providências, é mais uma 

complementação da regulamentação do artigo 40. Segundo o edil, ele vai permitir que se 

queira ter uma aposentadoria melhor, que a pessoa possa aderir. Como eu já tem outros, 

principalmente na iniciativa privada. Seguiu seu discurso parabenizando a vereadora 

Mara Nahum, pelo Projeto de Lei do Legislativo nº 006/2022, de 10 de maio de 2022, o 

qual “Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Oeiras do Pará a 

“Semana de Conscientização e Combate ao Feminicídio e Violência contra a Mulher”, o 

edil seguiu falando que é uma brilhante ideia de criar uma semana, sabendo que já está 

regulamentada no país, mais que Oeiras do Pará tenha sua semana de combate, 

conscientização e esclarecimento, que segundo o edil é muito importante. Dando 

continuidade, parabenizou o Vereador Marcos Paulo Leitão pela Indicação nº 

002/2022/GVMPL/CMOP, o qual indica ao Executivo Municipal que seja implantado o 

serviço de coleta de lixo na Comunidade do Igarapé Preto, localizada as margens da BR-

422. O edil disse que é a própria comunidade que faz esse trabalho, e segundo o edil é 

mais do que justa a essa indicação já deixou o seu voto favorável. Posteriormente, 

parabenizou a vereadora Priscila Santa Maria, por sua Indicação nº 

002/2022/GVPSM/CMOP, a qual indica que o Executivo Municipal providencie, 

observando a previsão orçamentária, a limpeza da área em que se localiza o Posto de 

Saúde da Comunidade Carará, na BR-422, Zona Rural deste município, em benefício dos 

moradores locais e arredores. O edil falou que é preocupante quando se vê um Posto 

Médico de saúde no estado que está. Posto esse que está Novo, foi inaugurado a pouco 

tempo, mas está no meio do mato. Parabenizou novamente a vereadora Priscila Santa 

Maria, pela brilhante indicação, deixou seu voto favorável. Dando continuidade, o edil 

disse que ver aqui os nobres colegas, empenhados a dar o melhor para a coletividade. E 
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nessa busca por melhorias, o edil externou sua alegria e gratidão a Deus, ao seu ilustre 

amigo, Deputado Luth Rebelo, junto com a Dra. Alessandra, que se empenharam junto a 

Cohab e o Governo do Estado. E no dia posterior a essa sessão, o mesmo pôde receber o 

engenheiro Atanagildo, que é amigo da vereadora Franciele Andrade, e recebeu também 

a Teresina que a técnica da Cohab, estiveram na casa do edil, conversaram e ouve o 

cadastramento da primeira etapa, de alguns cheques moradia para algumas as pessoas que 

já estavam pré-escritas. Disse que sentiu triste porque muitas pessoas lhe me procuram, 

que precisam e gostariam de receber o cheque moradia. Seguiu falando ainda que a 

Técnica Terezinha, garantiu que vai fazer de tudo, para que seja entregue esses cheques 

no dia 10 de junho de 2022. O edil trouxe uma informação, também do deputado Luth 

Rebelo, e da Dra. Alessandra, que se não se engana, ontem ou antes de ontem foi 

depositado valor de R$100.000,00 na conta da prefeitura, especialmente da Secretaria de 

Saúde. Pediu que a prefeitura destine o valor para a construção do Posto Médico da Vila 

de São Bernardo. Segundo o edil, esse posto é uma indicação antiga. E todos sabem a 

importância desse Posto Médico. O edil disse ainda que traz do Deputado Luth Rebelo, e 

da Dra. Alessandra, mais um valor de R$160.000,00 para a aquisição de Trator Arado 

que é possa atender agricultores daquela região em torno da BR-422. Seguiu sua 

explanação, dizendo aos edis que procurem atingir menos o candidato de seus colegas, 

segundo o edil não é legal atacar um deputado que vai trazer quatro milhões e duzentos 

mil para o município de Oeiras do Pará. O edil falou ainda que, que o Deputado que ele 

apoiou no mandato passado, não ajudou o município, e o mesmo lamenta por isso, e o 

mesmo não o apoia mais. Após deixou o esclarecimento dizendo, que não é só o seu 

candidato que é bom, ele tem as suas qualidades e virtudes, mas candidato do colega 

também têm. Após, externou sua gratidão a gestão a prefeita Gilma Ribeiro, o mesmo 

disse que esteve conversando com ela, e disse que apoiaria um dos seus candidatos, mas 

a mesma abriu mão, para que ele possa correr atrás de alguns benefícios para o município.  

O mesmo deixou claro seu apoio a Dra. Alessandra. Após saudou o professor Wellington, 

professor e coordenador da Escola da França, disse que tem admiração pelo trabalho que 

mesmo vem realizando naquela escola. Finalizou agradecendo e desejando um boa noite 

a todos. Logo após, a palavra foi facultada a Vereadora Franciele Andrade, a qual deu 
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início ao seu discurso desejando um boa noite aos nobres pares, as pessoas presentes nessa 

casa do povo, e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, a edil 

falou do parecer conclusivo o Projeto de Lei do Executivo nº 005/2022, o qual “Institui o 

Regime de Previdência Complementar no Âmbito do Município de Oeiras do Pará, fixa 

o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência 

de que trata o Art. 40 da Constituição Federal, autoriza a Adesão a Plano de Benefícios 

de Previdência Complementar, e dá outras providências”. Após falou sobre a Indicação 

nº 002/2022/GVMPL/CMOP, de autoria do vereador Marcos Paulo, o qual indica ao 

Executivo Municipal que seja implantado o serviço de coleta de lixo na Comunidade do 

Igarapé Preto, localizada as margens da BR-422. A edil seguiu falando da grande 

necessidade das vilas do município na questão dessa coleta de lixo, parabenizou o edil 

por sua indicação, ela disse que é indicação muito válida que irá beneficiar a população 

que reside ali naquela localidade. Seguiu falando do Indicação nº 

002/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa Maria, a qual indica 

que o Executivo Municipal providencie, observando a previsão orçamentária, a limpeza 

da área em que se localiza o Posto de Saúde da Comunidade Carará, na BR-422, Zona 

Rural deste município, em benefício dos moradores locais e arredores. Parabenizou a 

nobre colega pela sua indicação. Falou da importância da limpeza naquela área. Após 

falou do projeto de autoria da edil Mara Nahum, Projeto de Lei do Legislativo nº 

006/2022, de 10 de maio de 2022, o qual “Institui no Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Oeiras do Pará a “Semana de Conscientização e Combate ao Feminicídio e 

Violência contra a Mulher”, para devidas análises e posterior parecer. Após a edil falou 

que é um projeto de extrema importância, pois sabemos que muitas mulheres sofrem 

violência doméstica, e esse projeto depois de encaminhado para a comissão, será feito 

parecer, e certamente terá voto favorável por todos os edis. Disse ainda que muitas 

mulheres que sofrem violência se calam por vários motivos, e precisamos chamar a 

atenção a todos, através da conscientização para que todas essas mulheres denunciem os 

agressores. Parabenizou a nobre colega Mara Nahum, por esse projeto. A vereadora 

seguiu seu discurso, dizendo que recebeu um convite da Secretaria de Assistência Social, 

em relação ao alusivo a 08 de maio de 2022. Após, chamou a atenção da população sobre 
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a campanha ‘Faça Bonito’, que é a campanha de combate ao abuso e exploração sexual 

de crianças e adolescentes, segundo a edil é uma forma educativa de chamar a atenção 

delas para esse combate, e denunciar a violência e exploração sexual dessas crianças e 

adolescentes. Segundo a edil é um projeto que deve se estender também a Zona Rural. A 

edil agradeceu o convite da secretária de assistência. Seguiu seu discurso parabenizando 

a gestão municipal por suas conquistas, onde a prefeita assinou uma ordem de 2 Km de 

asfalto para o município, a edil disse que isso irá beneficiar a população, pois o povo tem 

sofrido muito em relação a lama, buracos, por conta do período da chuva. A mesma se 

sentiu feliz em relação a conquista para a população. A vereadora falou ainda, que foram 

conquistados computadores, imobiliários que também foram frutos da parceria da gestão 

municipal, e também é uma forma de ajudar o município. Após, falou da questão das 

limpezas dos rios, falou ao que a empresa contratada está fazendo a limpeza. A mesma 

parabenizou pelo trabalho que está sendo feito. A edil seguiu discurso, dizendo que foi 

procurada por um pai de aluno, sobre a questão da volta as aulas, pois o pai questionou 

sobre o aprendizado, segundo a edil é um assunto pertinente, porque precisa realmente se 

fazer um estudo, porque tem aula uma semana sim, e uma semana não. Então a mesma 

sugeriu com se fizesse uma reunião, juntamente com o conselho municipal de educação, 

e a secretaria municipal de educação, e seja verificada a possiblidade de as escolas que 

estão já tem condições de começar 100% presencial, que possam começar logo. Após, o 

vereador Marcos Paulo pediu a palavra para contribuir com o discurso da edil, dizendo 

que percebe que há uma pressão muito grande, por parte da sociedade, em relação aos 

retornos 100% presencias das aulas, mas esse retorno ele depende da infraestrutura, que 

vem sendo cobrado aqui toda semana, onde já estão cansados de cobrar esse 

planejamento, esse projeto de reforma das escolas, porque tem escolas que não tem menor 

condição de funcionar, nesse 50% por cento. O edil disse ainda que não sabe se o 

problema é corpo técnico, mas temos engenheiro na prefeitura, mas que se for esse o 

problema, que a prefeitura possa contratar os profissionais. Seguiu dizendo que inclusive, 

nós temos no município profissionais formados que possam contribuir e acelerar esse 

processo para que a possamos ter esse retorno de forma responsável. Logo após, o 

vereador Edson Farias pediu a parte para contribuir com o discurso da colega, falou sobre 



 
 

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 
 

13 
 

a questão da infraestrutura, o mesmo esteve reunido com a secretária de educação, e 

conversando sobre esse assunto. Disse só temos um engenheiro no município, e ele foi 

bastante claro com a secretária, dizendo que não dá conta, por conta de ele está 

responsabilizado por todo o município. O vereador concordou com a fala do colega 

Marcos Paulo quando ele diz que município contrate, e que coloque em prática o 

planejamento da secretaria de educação, da equipe toda de educação, que é o bem-estar 

dos verdadeiros patrões que são os alunos. Após, a edil retomou seu discurso falou um 

pouco sobre a escola do Aturiá, onde a mesma precisa de uma reforma e ampliação. Pediu 

que seja feito planejamento e que possa ser ágil. Após a edil parabenizou o vereador 

Edson Farias, que através de seu mandato também conseguiu alguns cheques do 

Programa Sua Casa, que irá beneficiar várias famílias de Oeiras do Pará. Após edil falou 

que seu mandato é buscar e ajudar a administração, junto aos seus deputados para a 

melhoria do Município. Finalizou dizendo que seu mandato está à disposição da 

população sempre, para lutar correr atrás de melhorias isso certamente do início ao final 

do seu mandato, buscando recursos através de parceria com os Deputados Estaduais, e 

federais para município de Oeiras do Pará. Agradeceu a Deus e desejou um boa noite a 

todos. Logo após a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, que deu início ao seu 

discurso desejando um boa noite aos nobres pares, as pessoas presentes nesta casa, e aos 

ouvintes das rádios. Seguiu seu discurso falando que é mês de maio, chamado de maio 

laranja, mês dedicado ao cuidado das crianças e adolescentes, mais precisamente 18 de 

maio, dia Nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra criança e 

adolescente, ‘faça bonito’ proteja nossas crianças e adolescentes. O edil seguiu falando 

que essa data ela foi instituída em no ano de 2000, pelo projeto 9970/00, essa escolha se 

teve devido ao assassinato de uma garota chamada Araceli, uma menina de 8 anos que 

foi drogada e estuprada e morta por jovens de classe média no ano de 1973 em Vitória, 

Espírito Santo. Daí se instituiu no ano de 2000 esta data 18 de maio dia de combate à 

exploração sexual contra criança e adolescente, o edil seguiu sua explanação dizendo que 

vivemos em umas das regiões mais pobres nosso país, que no norte do Brasil. A qual isso 

é corriqueiro na nossa região. Seguiu falando que já houve inúmeros discurso na Tribuna 

desta casa de leis de outros nobres pares com relação a essa situação infantil. O edil disse 
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que já presenciou isso recentemente, no qual a família da sua esposa já viveu essa 

situação. Disse ainda que quando se denuncia o denunciante vira alvo das pessoas da 

sociedade, as pessoas não acreditam, e criticam a situação difícil vivenciou na pele algum 

tempo atrás. Disse que depois de muita luta de sua esposa, sua minha cunhada e de outras 

pessoas, conseguiram a condenação do cidadão, e quando chegou a vez de ele ser preso 

a polícia não foi efetuar a prisão do condenado. O edil deixou aqui a sua esternação e seu 

repudio a esse crime. Segundo o edil é crime muito grave considerado hediondo, e que as 

autoridades façam cumprir a lei. O edil seguiu sua explanação, comentando sobre uma 

postagem de uma amiga em particular da cidade de Muaná, a mesma postou uma frase 

que dizia hoje assim algo ‘esquecer é permitir, lembrar é combater’ então o mesmo deixou 

essa frase, a todas as pessoas que viveram esta situação ou que vivem ainda, pediu que 

denuncie para mudar esta realidade. Continuou o seu discurso voltado para o cenário do 

nosso município, desde o início do ano de 2022, nas primeiras sessões no mês de 

fevereiro, o mesmo sempre debateu a situação da volta às aulas 100% presencias, com 

todos os alunos estudando no mesmo dia. E na sessão passada se cogitou que fizessem 

uma reunião com comitê de Covid do município. E se iniciou a situação de uma votação 

que tinha para os conselhos, então o edil viu uma postagem onde já haviam resolvido essa 

situação das voltas as aulas, onde o mesmo não foi comunicado por nenhum meio, e que 

a partir do mês de agosto às aulas voltaram 100% presencias, o edil aceitou e parabenizou, 

porém, discordou da situação. O edil disse que hoje recebeu um cidadão, pai de aluno que 

colocou essa situação ao edil, e que também se indigna com essa atitude, ou com essa 

divisão na sala de aula, segundo ele procurou outros vereadores sobre essa situação. O 

edil disse ao mesmo para ele ouvir a sessão da Câmara, que todos têm a mesma 

preocupação, e sempre cobram a solução dessa problemática.  O edil seguiu dizendo que 

hoje em conversa informal na escola a qual o trabalha no município, o coordenador 

pedagógico lhe comunicou que aconteceu uma prova, a uns dias atrás, para avaliar o nível 

de conhecimento dos alunos, essa prova ela é de nível nacional, a qual ainda não está 

concluído todo o levantamento, ou a organização dos trabalhos. Mas que já se chegava a 

aproximadamente 100 alunos, do sexto ao nono ano com dificuldades, quase que cem por 

cento na leitura, então se puderem de alguma forma corrigir o mais rápido possível essa 
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situação, que aconteceram devido a pandemia, será melhor para o município de Oeiras do 

Pará. Após, o edil deu continuidade ao seu discurso falando sobre a criminalidade no 

nosso município, onde Oeiras do Pará vem sofrendo com tráfico de droga, consumo 

excessivo de drogas, assalto roubos, assim por diante. O edil seguiu falando que na sessão 

passada colocou aqui uma situação que vinha ocorrendo em uma parte da Travessa Veiga 

Cabral. Falou que repudia essa situação, disse que respeita as pessoas que fazem parte da 

polícia militar e polícia civil, mas gostaria que se empenhasse mais na segurança da nossa 

população, que vem nos cobrando muito esta situação. Após o edil falou da situação da 

balsa que se instala no porto hidroviário, segundo ele as pessoas que vem no interior com 

dificuldade para sair se locomover. Após o edil falou da situação do Lixão, e espera E 

que agora com calma das chuvas se resolva aquela situação. Após o edil relatou que ele 

e outro colega comerciante, separam uma área para queimar, papelão, plástico, assim por 

diante, para que esse lixo não fosse jogado nas ruas, e essa semana um funcionário da 

Secretaria de Meio Ambiente, foi lá e chamou a atenção dos funcionários dos dois 

estabelecimentos sendo rígido, querendo que os funcionários tirassem foto para 

identificar quem era que colocava o lixo, quem queimava o lixo, o mesmo disse que 

respeito e sabe que está errado. Mas também sabe que existem números erros a serem 

corrigidos. Após falou sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 005/2022, o qual “Institui 

o Regime de Previdência Complementar no Âmbito do Município de Oeiras do Pará, fixa 

o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência 

de que trata o Art. 40 da Constituição Federal, autoriza a Adesão a Plano de Benefícios 

de Previdência Complementar, e dá outras providências”. O edil teceu comentários sobre 

o assunto. Após o vereador falou da indicação nº 002/2022/GVMPL/CMOP, de autoria 

do vereador Marcos Paulo, o qual indica ao Executivo Municipal que seja implantado o 

serviço de coleta de lixo na Comunidade do Igarapé Preto, localizada as margens da BR-

422. O qual o edil disse que é de suma importância que se faça essa coleta de lixo. 

Posteriormente falou da Indicação nº 002/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora 

Priscila Santa Maria, a qual indica que o Executivo Municipal providencie, observando a 

previsão orçamentária, a limpeza da área em que se localiza o Posto de Saúde da 

Comunidade Carará, na BR-422, Zona Rural deste município, em benefício dos 
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moradores locais e arredores. O qual já passou muitas vezes por lá, e sabe da necessidade 

de limpeza daquela área, finalizou seu discurso agradecendo e deixando um boa noite.  

Logo após, a palavra foi facultada a Vereadora Mara Nahum, que deu início ao seu 

discurso, dando um boa noite, aos ouvintes das rádios, saudou a todos presente aqui nessa 

plenária, e todos que a acompanham pelas redes sociais. Seguiu seu discurso dizendo que 

é uma honra está nesta casa representando o povo de Oeiras do Pará. A edil seguiu seu 

discurso ressaltando que na última sexta-feira convocaram uma reunião com FUNDEB, 

que era justamente para tirar algumas dúvidas e de saber a critério dos conselheiros como 

que eles estão olhando a gestão? Como que estão sendo recepcionado pela gestão? 

Segundo a edil isso é de suma importância. Falou ainda que já tiveram algumas reuniões 

com o conselho, principalmente quando foi abordado a questão do piso salarial dos 

professores, que foi até direcionado que poderiam constituir uma mesa permanente com 

todos os vereadores para saber informações, como até o presente momento não puderam 

organizar essa mesa constituída para ter esse assunto. A mesma convocou uma reunião 

no qual estavam presentes o vereador Drô Alfaia, o presidente do FUNDEB e alguns 

conselheiros, e entre eles foi relatado as dificuldades de nosso município, principalmente 

no âmbito Educacional. Assuntos bastante abordados aqui pelos vereadores e que nos 

deixou uma certa preocupação. A edil seguiu seu discurso, falou que na última quarta-

feira foi colocar nas redes sociais à questão da volta às aulas, 100% presenciais, no qual 

se sentiu gente extremamente feliz, no que de fato nossos alunos estão voltando no âmbito 

escolar, nesse anseio no qual de professores também desejaram muito isso. A edil 

explanou sua preocupação, pois tem algumas comunidades que ainda não está 

funcionando o transporte escolar, sabe-se que tem algumas comunidades que não tem 

escolas com infraestrutura para recepcionar esses alunos. Disse ainda, que o Conselheiro 

do FUNDEP explanou que, até o presente momento, o Executivo ainda não havia 

convocado eles para dialogar como seria esse retorno de volta às aulas e também falaram 

que foi direcionado a gestão um relatório da necessidade das escolas. Após deixou um 

pedido que o poder executivo faça sua principal função que é executar. E o que a deixa 

preocupados, em ainda com os conselheiros, é que os valores que estavam disponíveis 

em conta eles vêm reduzindo gradativamente. E o que lhe deixou preocupação enquanto 



 
 

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 
 

17 
 

fiscalizadora, é que esses valores estão destinados só a questão de despesa e deixando de 

lado os investimentos nas escolas. A edil disse ainda, que com a pandemia no critério os 

nossos cofres públicos no âmbito Educacional, eles tiveram um saldo bastante avantajado, 

como já explanado aqui para todos os vereadores e alguns números até no portal da 

transparência. Seguiu seu discurso falando que fica questionando aonde que vai estar 

investimento, a mesma acredita que como cidadã e representante no Poder Legislativo 

que seu dever é falar os anseios da sociedade. Falou ainda que não são os vereadores que 

empregam o dinheiro, mas tem a função de fiscalizar onde está sendo empregado. A edil 

deu continuidade ao seu discurso, deixando um pedido que gestora Municipal do nosso 

município, assim como a secretária eles de fato venham realizar um planejamento, com a 

possível execução do nosso recurso Municipal, que a mesma espera que essa gestão ela 

deixe seu legado de uma escola, o legado de uma estruturação da cidade, porque se for 

para os cidadãos voltarem de 4 em 4 anos e nada melhorar, segundo a edil fica bastante 

complicado dizer o que é democracia, fica bastante complicado mostrar a um cidadão o 

que é gestão pública. Posteriormente a edil falou de uma postagem que viu nas redes 

sociais sobre a contemplação de 2 Km de asfalto para o município. Em seguida 

parabenizou o ao Governador Helder Barbalho que fez esse artifício. Após a edil fez uma 

pergunta a Vereadora Franciele Andrade, dizendo que viu que em algumas plenárias a 

mesma também ressaltar que teria ganhado esses dois quilômetros de asfalto, a edil disse 

que gostaria de saber se é uma conquista da vereadora nesta solicitação ou se foi o outros 

2 Km de asfalto, segundo a edil tem que se fazer essa contabilização, que a mesma 

acredita que quando os vereadores chegam nesta plenária falam que conseguiram algo, 

não é que seja de mérito, mas a questão de reconhecimento do trabalho pessoal e 

justamente para não desmerecer ninguém. Logo após, a vereadora Franciele Andrade 

respondeu à pergunta da colega, dizendo que na gestão passada foi conseguido 3 km de 

asfalto, pelo ex-prefeito de Dinaldo Aires, mas não soube informar se esses dois 

quilômetros que a prefeita de Gilma Ribeiro conseguiu é o mesmo. Retomou o seu 

discurso falando que qualquer recurso que seja, emenda de Deputado, ele vai ter que 

passar diretamente pela prefeitura, não direcionado para os vereadores, então quer 

justamente que a sociedade entenda que quando os edis chegam aqui e falam de uma 
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conquista, ela é um trabalho continuo, mas que quem vai dá o autografo é gestão 

municipal. A vereadora seguiu seu discurso falando de duas áreas, uma é a questão da 

Nova Oeiras, onde a edil reside, segundo a mesma precisa-se ter um olhar atencioso, como 

já falado pela mesma aqui nesta plenária. Disse que tivemos um inverno bastante rigoroso, 

e que a gestão Municipal, dentro da secretaria da ceinfra, ela presenciou, fez um trabalho, 

em sua maioria alguns funcionaram e outros não, e que foi necessário a construção de 

Quatro Pontes na Nova Oeiras, de imediato amenizou, mas não solucionou. A edil seguiu 

dizendo que agora tem outra problemática, na qual as pontes que foram feitas com caráter 

emergencial, elas não foram feitas de forma planejada, então já estão se deteriorando. 

Após a edil disse que caminhou para a secretária de infraestrutura, um ofício solicitando 

a manutenção da ponte da Nova Oeiras, e a manutenção da ponte do Borroló que é um 

anexo da Rua João XXIII. No qual no dia 23 fevereiro de 2021 foi feito um requerimento, 

de sua autoria aqui nesta casa e aprovada por unanimidade. Então disse que espera que a 

secretária de infraestrutura mande uma equipe de manutenção naquela área. Dando 

continuidade seu discurso conscientizou ao povo de Oeiras do Pará, principalmente os 

jovens, todo ano passamos por um processo chamado Enem, então a Câmara Municipal 

de Vereadores, abriu as portas aqui, os servidores estão oferecendo esse serviço, quem 

tem dificuldade com internet que ainda não fez sua inscrição nossos servidores e irão 

fazer sua inscrição. Seguiu discurso agradecendo o Deputado Federal Miro Sanova, seu 

amigo Marcos baixinho e o apoiador Jesus Nahum, que no dia 21, irão realizar uma ação 

cidadania, que vai ser aqui no ensino médio, essa ação ela vai trazer dois aspectos muito 

importantes, um é a questão da tiragem de documento que é o RG tanta primeira via, 

como segunda via totalmente gratuito, e irão também trazer uma parte do Instituto Nonato 

Sanova que fala sobre a questão do transtorno do espectro autista. É uma causa que a edil 

abraçou, tinha necessidade aqui em Oeiras do Pará. Então irá vai trazer essa comitiva, 

junto com Associação a APAOP, que vai dar direcionamento para os pais em questão de 

orientação. Após fez suas considerações finais, agradeceu a todos e desejou um boa noite. 

Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo Leitão, que deu início ao 

seu discurso desejando um boa noite a todos os nobres edis, as pessoas presentes nesta 

casa, aos funcionários deste poder, e aos ouvintes das rádios. Após, Lamentou a ausência 
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do nobre colega Osvaldo Alves. Deu continuidade ao seu discurso falando que esteve no 

Marapira o qual teve oportunidade de estar lá e fechou parceria de apoio com o time 

Atlético Clube. Logo após, falou do projeto arquitetônico da emenda, no qual foram até 

o deputado Celso Sabino, que é deputado está apoiando nessa eleição, e o deputado 

destinou uma emenda no valor de R$ 415.000.00, o edil disse ainda que sabemos o quanto 

o esporte é um assunto importante, onde pode tirar jovens do mundo das drogas, podem 

inclusive descobrir alguns talentos, que os mesmos podem vir a sair do município, e 

representar muito bem nosso município. O edil falou ainda que nossos jovens sentem a 

falta de espaço adequado, para a prática de esporte. E por esse motivo levo essa demanda 

ao deputado. Segundo o edil, o Deputado ele tem se mostrado parceiro é do nosso 

município essa emenda, ela já foi dada. O edil disse que sente muito feliz de poder dar 

esse retorno para a comunidade esportiva de Oeiras do Pará. O edil deu continuidade ao 

seu discurso, fazendo um apelo a secretaria de educação, pediu para que a secretaria de 

educação pudesse verificar se há possibilidade de fazer um levantamento sobre demanda 

de trazer o exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos, para o 

município, para que seja realizada da prova do Encceja no Munícipio, onde sabermos que 

muitas pessoas na vida adulta não têm seus ensinos concluídos. Então que a secretaria 

possa estar vendo com sua equipe, para fazer um levantamento dessas pessoas e articular 

para que essa prova possa ser feita no município. Deu continuidade ao seu discurso 

falando das expectativas de concurso público. Que será feito ano que vem, e que tem 

algumas pendências, principalmente em relação à legislação, para a criação de cargos 

públicos, e também se preocupou, que ainda temos falta de um dispositivo normativo, 

que fale sobre essa correção anual, porque o valor do vencimento base de algumas 

categorias do nível superior, ele foi revisto, só que com passar do tempo tem que estudar 

a inflação, e o salário mínimo, acaba se desvalorizando novamente. Falou ainda, que para 

que esta casa não venha a tratar essa demanda aqui, de forma corriqueira que o Executivo 

possa mandar para cá posso investir na casa de lei um projeto que não complica essa 

correção.  Posteriormente, o edil falou sobre a educação, que é algo que todos os nobres 

pares semanalmente têm trazido aqui. Após falou parabenizou o vereador Edson Farias 

por ter conseguido uma emenda para a construção de um posto de Saúde no Igarapé Preto. 
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Se sentiu feliz por ele ter buscado benefícios para aquela comunidade que tanto precisava. 

O edil disse ainda que querem colocar uma disputa entre os vereadores na região. Mas o 

mesmo acredita que quem ganha com isso é a comunidade. O edil seguiu falando sobre a 

escola Zumbi dos Palmares, segundo o edil é uma escola de grande porte na região, uma 

das melhores escolas da BR-422, que inclusive tem alguns anexos nem outras 

comunidades, como na comunidade do Carará, na comunidade do Paxibal, e existiu 

durante um tempo um anexo na comunidade do Rio Branco. Falou da situação da estrada 

do Carará, onde os vereadores que atuam na região, já foram na localidade sabem que há 

uma problemática muito grande, que vem de muitos anos. O edil já levou essa demanda 

para a secretária, e muito bem recebido, junto ao Professor Agnaldo. O mesmo espera que 

seja implantado, também esse anexo no Rio Branco. Após o edil disse que esteve na 

comunidade do Carará, onde o morador lhe mostrou algumas crianças que são da família 

dele, que precisam da implantação desse anexo. Seguiu seu discurso falando sobre a pauta 

de hoje, onde esteve visitando algumas comunidades, e se reunião com algumas 

lideranças e lhe preocupou a situação da coleta de lixo. Falou que do Igarapé Preto, que 

não tem uma coleta de lixo instituída, alguns moradores acabam queimando o lixo, e isso 

acaba trazendo uma série de problemas, não só de poluição do meio ambiente, mas 

também doenças, que podem vir a cometer a população. Falou que sua indicação é sobre 

essa situação. Após fez a leitura da Indicação nº 002/2022/GVMPL/CMOP, o qual indica 

ao Executivo Municipal que seja implantado o serviço de coleta de lixo na Comunidade 

do Igarapé Preto, localizada as margens da BR-422. De sua autoria. O edil seguiu ressalto 

quanto mais o a gestão for ativa na comunidade, mas o município ganha. Após 

parabenizou os nobres edis por suas emendas. O edil disse que particularmente tem 

buscado trazer algo para o Município. Segundo o edil quem ganha com isso é o município.  

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

Priscila Santa Maria, a qual deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos 

os presentes, aos nobres edis, aos funcionários deste poder, e aos ouvintes das rádios. 

Logo após leu um versículo da Bíblia. Dando continuidade ao seu discurso parabenizando 

a escola campeão, onde essa escola foi parceira do município de Oeiras do Pará, nós 

estamos indo para a fase final da nossa Itinerante do Detran no município. E segundo a 
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edil foi uma escola que colocou um preço bem acessível, para Oeiras do Pará, isso acabou 

trazendo alguns problemas para outros concorrentes, que queriam fazer confusão. A edil 

disse temos direito de escolher pelo melhor preço, pois vivemos no Concorrência, 

escolher pelo melhor preço e pelo atendimento. A edil disse que estamos caminhando 

para conseguir legalizar o nosso trânsito, e já foi votado nessa casa. Então temos essa 

responsabilidade com o trânsito do município, e nós sabemos que fica muito caro para 

uma pessoa sair do seu município para outro, para tirar uma carteira. A edil seguiu seu 

discurso dizendo que foi trazida a esta plenária pelo colega a situação do Aturiá, onde a 

mesma esteve essa semana, a edil disse que esteve visitando a escola da Aturiá em 

Fevereiro, onde tirou fotos e por três vezes, a mesma questionou na sessão, sobre a escola 

da Aturiá. A mesma sentou com a secretária Andreia, segundo ela é uma pessoa muito 

acessível. A mesma viu essa situação eu pediu para tirar a sua indicação que eu havia 

feito da escola da turiá, enviou para pessoa que havia lhe marcado no Facebook. A mesma 

fez um relatório deu para a Andreia, a mesma recebeu as fotos, a edil encaminhou para 

ela tudo em relação a escola da Aturiá, ela foi visitar a escola do Aturiá antes de começar 

as aulas, e lá suspendeu as aulas, e interditou a escola, e procurou um local, alugou, 

colocou os alunos. Seguiu seu discurso dizendo que esteve com Secretária de educação 

essa semana, ela falou que ela estava esperando apenas o Celso passar para ela a planta 

da escola, e inclusive da escola Guimarães Rosa, e do Novo Repartimento e a escola do 

Aturiá. Após a vereadora Roberta Araújo, que no dia 13 de Abril do ano passado, 

estiveram nessa escola. E já tem o conhecimento, a edil falou que já estão fazendo seus 

trabalhos, e a partir de um momento que alguém acaba os marcando em redes sociais, não 

procuram saber do seu trabalho. Então dia 13 de Abril do ano passado estiveram na escola, 

mas não conseguimos adentrar. Inclusive, estava fechada, mas viram pelas janelas que já 

estava inviável. A vereadora retomou o seu discurso, dizendo que quer sentar essa 

semana, e conversar para ver se tem a possibilidade de fazer uma aula teste com 100%, 

em relação à questão da escola de primeiro grau, já comecem os testes porque em agosto 

e querem começar 100% todo, a mesma que a escola de 1º grau vai ficar muito grande, 

acha que ela teria uma escola de teste logo começando às aulas. A edil seguiu seu discurso 

falando da violência no nosso município. O estado do Pará entrou em alerta relacionado 
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a violência, a mesma se solidarizou com os policiais que são marcados, e buscam defender 

a sociedade. Segundo a edil é muito revoltante ver situação de violência contra quem 

decidiu nos proteger, e Sou de direita defende os policiais, acha que eles merecem ser 

reconhecidos pelo trabalho. A mesma quer trazer nessa Tribuna final do ano com honra 

ao mérito ao sargento Roni. Seguiu seu discurso dizendo que espero que o governador 

esse estado pelo pouco e ele faz, ele tenha pelo menos a consciência de buscar ajuda do 

Governo Federal, para o Estado do Pará, em relação ao policiamento, buscar ajuda em 

relação ao trabalho e proteção do povo do Pará. Após a edil falou sobre o mês de maio 

laranja, que é o mês de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, ressaltou a 

importância para o assunto que segundo a edil sempre irá defender essa causa defender 

durante o tempo que Deus me permitir estar. Após a edil falou de uma visita que fez ao 

creas, onde esteve conversando com Leiliane a psicóloga tati, em relação a esse assunto, 

então que possamos proteger nossas crianças, onde se tem dados, mas que não são os 

dados reais, do nosso município. Segundo ela, que possamos proteger nossas crianças, 

pois não está escrito na testa de ninguém que é um abusador. Seguiu seu discurso falando 

de sua indicação nº 002/2022/GVPSM/CMOP, a qual indica que o Executivo Municipal 

providencie, observando a previsão orçamentária, a limpeza da área em que se localiza o 

Posto de Saúde da Comunidade Carará, na BR-422, Zona Rural deste município, em 

benefício dos moradores locais e arredores. A mesma se preocupou quando viu a situação 

do posto, então pediu apoio por essa causa, precisa-se que volte a funcionar assim como 

muitos outros postos de saúde, que estão fechados. Após parabenizou o Dr. Mergulhão e 

os demais profissionais da saúde por sempre fazerem ações, e assim beneficiar a 

população que tanto precisa. Em seguida parabenizou a gestão por ter conseguido 2 km 

de asfalto para o município. Finalizou desejando um boa noite a todos. Logo após, a 

palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, a qual deu início ao seu discurso 

desejando um boa noite a todos, e agradecendo a Deus por mais uma oportunidade está 

nesta plenária, desejou boa noite aos nobres edis, as pessoas presentes nesta casa, aos 

ouvintes das rádios. Deu continuidade ao seu discurso falando sobre o dia 18 de maio, 

Dia Nacional de Combate ao abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

seguiu parabenizando a Secretaria Municipal de Assistência Social, no nome da secretária 
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Mikely Santana, onde fizeram um trabalho educativo nas escolas. A edil falou ainda que 

a gente não consegue identificar por cara o abusador, por isso a importância de observar 

as nossas crianças. A edil disse que esteve em conversa com a secretária Mikely, que em 

2021, tivemos 37 casos que aconteceram dentro do nosso município, então segundo a edil 

não podemos pensar que esse é um problema que existe só fora, e que é aquilo que só 

vemos na televisão, mas que acontece dentro do nosso município, dentro dos nossos 

bairros, até mesmo dentro das nossas casas. A edil disse ainda que no ano de 2022, até o 

dia de hoje, já foram registrados 37 casos, então teve um grande aumento, por um lado 

para terem esses dados, é porque as pessoas estão denunciando. A edil ressaltou a 

importância de denunciar esses casos, pois precisam chegar aos órgãos públicos, para que 

venham tratar essas crianças. Porque infelizmente ficam sequelas desses abusos. A edil 

ressaltou que esses casos não acontecem só na zona urbana, mas também na zona rural. 

Seguiu o seu discurso agradecendo a secretaria de educação Andréia Veiga, o qual 

estiveram juntas em visita na Escola José de Achieta, no Caracurú do Meio, onde 

estiveram conversando com os pais de alunos, barqueiros, e a secretária deixou sua 

palavra de responsabilidade que na segunda-feira, irão iniciar as aulas. No qual irão estar 

retornando lá novamente com a comunidade. Segundo a edil aquela escola está bonita e 

limpa. Após a edil seguiu seu discurso falando ainda da educação, disse que sentiu muito 

feliz por ver um anexo no Itaucuzinho, onde ele ficou muito bonito e organizado, e 

parabenizou a secretária novamente. A vereadora seguiu seu discurso dizendo que esteve 

no hospital. E conversou com a prefeita que irá olhar essa situação com carinho, 

conversou também com a secretária de saúde, sobre a central de ar da sala de espera, que 

segundo a edil lá é realmente muito quente, e ela ficou de resolver a situação. Logo após, 

a edil falou sobre o esporte, disse se gostou muito do projeto da quadra, agradeceu o 

Deputado Celson Sabino, disse hoje não temos um local ideal para a práticas de esportes 

no município. Mas vem lutando para que essa emenda venha para ajudar, com esse 

recurso na reforma da quadra coberta. Após, a edil falou que nosso município estará 

participando pela primeira vez do JOAP que acontecerá no do dia 20 ao 24 de julho, e a 

mesma tem certeza que o município voltará de Breves com algum título. A edil seguiu 

seu discurso falando que o esporte não é uma secretaria, ele é um departamento da 
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secretaria, a mesma deu uma sugestão para ele sobre a quadra do Marapira, onde 

poderiam transformar ela em arena, onde uma arena de futebol de areia faria muita 

diferença dentro do município. O edil Marcos Paulo pediu a parte para contribuir, dizendo 

que nosso município tem a matéria prima para executar esses trabalhos, onde na BR-422 

tem muita areia, que poderia ser usada, em parceria com a secretaria de meio ambiente, 

infraestrutura e esporte, para que seja feita essa arena no Marapira. A vereadora retomou 

o seu discurso dizendo que isso é muito importante por que temos a matéria prima. Após 

falou que neste sábado acontecerá a final do 1º Campeonato Rural na Região das ilhas a 

mesma pode acompanhar do começo ao fim, e deixou seu agradecimento a todos, e os 

seus parabéns ao diretor do esporte, agradeceu as 12 equipes que participaram. 

Parabenizou a Prefeita Gilma Ribeiro, pois esse projeto estava no seu plano de governo e 

saiu do Papel. Parabenizou a Secretaria de cultura que tem possibilitado e dando estrutura 

ao departamento do esporte. Finalizou agradecendo a todos e desejando um boa noite. 

Em seguida, a presidente Roberta Araújo reassumiu a presidência e passou-se a seguinte 

ORDEM DO DIA: Neste momento, a presidente Roberta Araújo chamou o vereador 

Marcos Paulo para leitura e defesa do parecer nº 010, Votação do Parecer nº 010/2022-

COLEJURF-CMOP sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 005/2022. Votação do 

Projeto de Lei do Executivo nº 005/2022, o qual “Institui o Regime de Previdência 

Complementar no Âmbito do Município de Oeiras do Pará, fixa o limite máximo para a 

concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o Art. 40 

da Constituição Federal, autoriza a Adesão a Plano de Benefícios de Previdência 

Complementar, e dá outras providências”. Posteriormente a Presidente Roberta Araújo 

abriu para discursão. Logo após a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual 

deu início ao seu discurso dando um boa noite a todos. Após o edil disse que a matéria 

em discurso é uma matéria positiva, e que já vinham comentando durante as semanas, 

tirando as dúvidas, e o mesmo disse que tem um conhecimento sobre o assunto, o mesmo 

não vê que a matéria venha tirar algo de nenhum servidor, e sim dar um direito futuro 

para quiser participar, da previdência privada. O mesmo parabenizou o edil Marcos Paulo, 

pelo seu trabalho como relator. Após a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, 

que deu início ao seu discurso, falando que quer deixar claro aos cidadãos que pretendem 
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aderir a questão da aposentadoria complementar, a questão da fiscalização em relação aos 

contribuintes da Previdência. Pediu que essas pessoas de fato fiscalizem junto aos edis, 

para justamente vê, onde o dinheiro vai ser empregado. A edil falou ainda sobre a questão 

do teto, que é em nível nacional, o valor está dentro da realidade. A edil disse ainda que 

não irá gerar perdas honorárias aos cidadãos de Oeirenses. Logo após a presidente 

retomou a palavra para a votação do projeto, o qual foi aprovado por unanimidade. 

Votação da Indicação nº 002/2022/GVMPL/CMOP, de autoria do vereador Marcos 

Paulo, o qual foi aprovado por unanimidade. Votação da Indicação nº 

002/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa Maria.  O qual foi 

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

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

_______________________, Erlane Xavier Farias, lavrei a presente ata, que após ser lida 

e aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. O CD desta sessão 

encontra-se guardado no arquivo desta Casa Legislativa, em que constam os discursos na 

integra de todos os vereadores que se pronunciaram durante a sessão. 

Oeiras do Pará, 18 de maio de 2022. 
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