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

Oeiras do Pará, realizada no dia 11 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 edis Branco Manga e Josiel Maciel, suas ausências foram justificadas. O edil Branco 

Manga encontra-se em viagem a serviço do município, e o edil Josiel Maciel entrasse-se 

em uma consulta médica. 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 4 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 nº010/2022-COLEJURF-CMOP, que encaminha já com 

parecer conclusivo o Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2022, o qual “Prevê o Programa 

“Direito na Escola” junto às escolas municipais do Município de Oeiras do Pará”; 

Parecer nº 008/2022-COLEJURF, sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2022; 

Ofício nº 011/2022-COLEJURF-CMOP, que encaminha já com parecer conclusivo o 

Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2022, o qual “Declara e Reconhece como integrante do 

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. Parecer nº 009/2022-

COLEJURF-CMOP, sobre o Projeto de Lei do Legislativo n° 005/2022. Requerimento 

nº 001/2022/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora Franciele Andrade, que requer que o 
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Executivo Municipal disponibilize, inclusive com intervenção junto à Concessionária de 

Energia Elétrica (Equatorial), o serviço de iluminação pública na rua Aluísio Tiago, Bairro 

Marapira, em benefício de nossa população. Em seguida, passou-se para o PEQUENO 

EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para breves comunicações ou 

comentários, pelo prazo máximo de 5 minutos. O qual não ouve nenhuma inscrição. 

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, que deu início ao seu 

discurso desejando um boa noite a todos, agradeceu a Deus pela oportunidade e disse que 

sente feliz em usar esta tribuna em favor da nossa população. Após, justificou sua ausência 

na sessão passada. Seguiu seu discurso falando sobre os expedientes do Legislativo, ofícios, 

projeto de lei do qual prever programa de direito na escola, junto as Escolas Municipais de 

Ensino, também falou sobre o requerimento da vereadora Franciele, onde pede ao Executivo 

que disponibilize, inclusive a intervenção junto a concessionária de energia elétrica 

Equatorial, o serviço de iluminação pública na Rua Aluísio Tiago do bairro da liberdade.  

Falou da importância do requerimento, disse que presencia algumas ruas que estão com 

problema de iluminação pública, pediu ao Executivo que faça o monitoramento dessas ruas, 

e poder da, mas qualidade e segurança, para os moradores. Parabenizou a todas as mães pelo 

‘Dia das Mães’.  Seguiu falando que é de muita importância o trabalho de vereador, disse 

que lutam no dia a dia e reivindicam as melhorias para o município. Seguiu falando que é 

um momento oportuno para buscar melhorias para o município. O mesmo tem visto alguns 

deputados ajudando o município, o edil disse que apoiou um deputado na eleição passada, 

mas infelizmente não trouxe nenhum benefício nosso município, mas que ainda há tempo de 

trazer algum benefício. O vereador seguiu dizendo que é de suma importância, os edis como 

liderança o vereador, quanto população, como eleitor do município, cobrar também, assim 

como os vereadores são cobrados quando estão período de campanha. Seguiu seu discurso 

falando da Pré-candidata a deputada federal Andréia Siqueira, que é da nossa região, 

segundo o edil, a mesma tem propostas boas, segundo o edil é de suma importância ouvir a 

mesma, porque ela é de baião, da nossa região, e com certeza vai olhar com carinho para a 
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realidade do município, e do estado. E quem sabe a mesma tem propostas boas para o nosso 

município, por conhece a realidade e principalmente da BR-422, e quem sabe a mesma possa 

lutar pelo asfalto.  O vereador disse que é muito importante lutar e cobrar dos nossos 

Deputado melhorias para o nosso município. O edil seguiu discurso falando que dia 19 de 

maio, a pré-candidata Andréia Siqueira estará município, conversando com a população, é 

ouvindo da população reivindicações, pautas que são de suma importância. Logo após a 

palavra foi facultada ao edil Drô Alfaia, que deu início ao seu discurso, desejando um boa 

noite a todos, aos ouvintes das rádios, aos que o acompanham pelas redes sociais. Seguiu 

seu discurso parabenizado o Dr. Sérgio Monteiro, pela passagem do seu aniversário. 

Parabenizou também todas as mães, pela Dia Das Mães. Desejou um boa noite também aos 

moto-taxistas do município, e disse que muitos estão tirando sua habilitação aqui, para 

trabalhar de forma legal. Logo após, deu continuidade ao seu discurso, dizendo querer tratar 

algumas situações que vem ocorrendo do nosso município. No que se diz a educação, 

segundo ele os vereadores já cobraram, o mesmo já cobrou nessa Tribuna, crer que é de 

consenso de todos os vereadores a volta às aulas cem por cento presenciais. É um pedido de 

muitos professores, é um pedido de pais que muitas das vezes indignados com essa situação, 

disse o edil que não podem cobrar da mesma forma que os vereadores podem. Pediu para 

que a gestão juntamente com a Secretaria de Educação, dê alguma satisfação, e que possam 

dar satisfação a população sobre a voltar às aulas 100% presenciais.  Seguiu seu discurso 

questionando por que Cametá já vem trabalhando dessa forma, voltando à normalidade e o 

nosso município não consegue voltar ao normal com a volta às aulas? Disse que se indigna 

muito com a questão da educação em nosso município, ao ver recursos públicos sendo gastos 

com lanches e muitas escolas não tem vassoura, não tem nenhum material de limpeza. 

Segundo o edil fazem uma capa, como se tudo estivesse bom, mas que não está.  Disse que 

recebeu denúncias em relação a merenda escolar da escola Pequeno Herói, e da na escola da 

Nova Oeiras, sobre o recebimento de um charque que estava para vencer no outro dia e que 

estava com mau-cheiro, o edil soube que foi recolhido por uma integrante do Conselho, disse 

que irá procurar apurar essa situação, da empresa fornecedora desse charque, para saber se 

o produto entregue foi licitado. Disse que já tivemos problemas no município em relação à 
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distribuição de alguns kits que de merenda escolar, que tinha alguns produtos vencidos. 

Questionou sobre a fiscalização relacionada a merenda quando chega. Dando continuidade 

ao seu discurso disse que acompanhou um processo de reparo na escola do Uxi-Estrada, 

segundo ele, foi feito uma ‘maquiagem’, no mês de fevereiro e só agora está saindo processo. 

Disse ainda que para quem tem noção de administração pública sabe que é algo totalmente 

ilegal. O edil disse que é um fato que será denunciado. O edil disse ainda que irá fazer um 

convite para o engenheiro da prefeitura, para se fazer presente com o mesmo aqui nesta casa 

de leis, para saber até onde ele sabe. O vereador seguiu seu discurso dizendo que 

acompanhou o processo licitatório que está sendo realizado, de uma obra do muro da Escola 

do São Raimundo da comunidade de São Raimundo, se ele não se engana, no valor de R$ 

239.000,00, a construção do muro da escola. Após perguntou, se a comunidade Raimundo 

participa desse governo? Se a comunidade do seu Raimundo estava precisando do muro da 

escola que está inacabada ou se a comunidade precisa de uma escola? Seguiu seu discurso 

dizendo que acredita que escola precisava de um muro, mas a parti do momento que a escola 

que a escola tivesse pronta. Segundo o edil a comunidade precisa de uma escola. Seguiu seu 

discurso dizendo que cobrou a situação da Escola da Nova América, segundo edil é uma 

escola que fica longe da beira da estrada, e os alunos tem muita dificuldade por causa da 

lama. Falou do processo licitatório sobre a merenda escolar. Seguiu falando sobre a 

educação, segundo o edil muitos professores estão desmotivados com tudo que está 

acontecendo. O edil disse que a secretaria de Educação é muito importante, o mesmo 

solicitou a qualificação da secretária e não foi respondido. O mesmo quis saber quais 

critérios é adota para se escolher um secretário. Seguiu seu discurso falando de umas notas 

de medicamentos que foram emitidas, o mesmo espera que dure muitos dias. Disse que viu 

ainda notas com valor muito altos de aluguéis de lanchas. O edil falou sobre uns roubos a 

lanchas, ambulancha, disse que gostaria que esse governo tivesse um pouco mais de cuidado 

com o patrimônio público. Teceu críticas ao governo atual, relacionado a secretaria de 

infraestrutura, segundo ele caçambas paradas, entulhos nas ruas. Seguiu seu discurso 

dizendo que esteve na PA-379, o mesmo teve o desprazer de acompanhar o caminhão do 

lixo, jogando lixo no meio da estrada, o edil disse que a saída da estrada está tomada de lixo. 
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O edil seguiu dizendo que a secretaria de agricultura abandonou os moradores que lá 

residem. Teceu críticas de uma situação ocorrida com o Fiscal de Tributos, no hidroviário. 

Finalizou dando um boa noite a todos. Logo após a palavra foi facultada ao vereador Edson 

Farias, o qual iniciou o seu discurso desejando um boa noite a todos, aos funcionários desta 

casa de leis, em especial ao assessor Jurídico Dr. Sérgio Monteiro, e deixou sua felicitação 

pelo seu aniversário, saudou os ouvintes das rádios, saudou ao público presente, lamentou a 

ausência de dois colegas. Deu continuidade ao seu discurso parabenizando os colegas, com 

matérias que já vem para votação o parecer conclusivo do projeto de Lei do Legislativo nº 

002/22, o qual prevê o programa direito na escola, de autoria do Vereador Marcos Paulo, 

parabenizou a vereadora Franciele Andrade que junto com o mesmo a comissão de 

constituição e Justiça, que no qual relatou essa matéria que hoje vem votação. Segundo o 

edil é uma matéria de suma importância, e que só vem a somar e mostrar o quanto esse poder 

tem trabalhado. Seguiu seu discurso falando do parecer conclusivo do Projeto de Lei do 

Legislativo nº 005/2022, de sua autoria, o qual “Declara e Reconhece como integrante do 

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. Conclamou os nobres 

pares, que se assim entenderem essa matéria votem favorável. Parabenizou novamente a 

vereadora Franciele Andrade pelo seu requerimento de grande importância, qual requer a 

expansão da iluminação pública na Rua Aluísio Tiago, Bairro do Marapira. O edil seguiu 

dizendo que esteve conversando com a Equatorial, se informando e pedindo, e eles lhe 

garantiram que em novembro estariam aqui com um pessoal para fazer expansão da energia, 

dentro da nossa cidade, que segundo o edil precisa muito, inúmeras as ruas que a energia é 

clandestina, os próprios moradores puxam a mesma, portes de madeira improvisado. O 

vereador disse ainda que desde novembro dizem que vão chegar, que vão trazer porte de 

fibra, e que vão fazer a expansão. Seguiu falando que na Nova Oeiras é uma situação de 

calamidade, inúmeros locais, muitos puxam a energia, e a Equatorial perde, porque a sua 

sociedade, e a população necessitam de energia. O edil disse que espera que a Equatorial 

venha e a assumir o seu papel. Seguiu sua explanação dizendo que na Rua Antônio Costa 
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Magalhães, o mesmo sofre, o mesmo tem uma obra, onde a energia do local é fraquíssima e 

ele tem que alugar um motor quando precisa, e ainda assim continua pagando sua energia. 

Na oportunidade o edil parabenizou a Letícia Monteiro pela passagem do seu aniversário. O 

edil seguiu dizendo trouxe a esta casa uma preocupa, porém o mesmo não fez requerimento, 

mas invocou o artigo nº112 do regimento interno, que diz que cabe também ao legislativo 

também fazer o requerimento oral. Seguiu seu discurso falando que alguém colocou uma 

defesa, de três toras de madeira grandes, perto do posto Bom Jesus, para que quando as 

ferryboat, e balsas trouxerem carga, carros, maquinas, eles encostam na praça, e essas toras 

de madeira servem para amarra-las, e ancorar, após o edil disse que chegou uma denúncia 

até o mesmo, que quando a balsa do asfalto veio, amarram, e quando foram embora 

esqueceram de desamarram e a tora de madeira cambou, segundo o edil é um risco tremendo 

porque ela está fora, e tem um grande risco de pessoas que trafegam de lancha, de barco, 

baterem e se acidentarem. Pediu ajuda aos colegas vereadores, para que a secretaria faça 

alguma coisa relacionada a situação. Seguiu pedindo ainda aos nobres pares que fizessem 

uma Consulta a Secretaria de Saúde, relacionado ao decreto do uso de máscaras em alguns 

locais, o mesmo já encaminhou dois ofícios e não foram atendidos. O edil seguiu seu 

discurso explanando sobre seu apoio as aulas cem por cento presencias. Agradeceu a Deus 

pela oportunidade. Logo após a palavra foi facultada a vereadora Franciele Andrade, a qual 

deu início ao seu discurso agradecendo a Deus, desejou boa noite a todos, os nobres colegas 

de trabalho, as pessoas que ouvem através das rádios, as pessoas que se encontram presentes. 

Seguiu seu discurso falando dos assuntos em pauta, Ofício que encaminha com o parecer 

conclusivo, o Projeto de Lei do Legislativo, que prevê o programa direito na escola, juntas 

escolas municipais, no município de Oeiras do Pará, de autoria do Vereador Marcos Paulo 

Leitão, o qual a mesma será a relatora, e que hoje será votado. Falou da importância desse 

projeto, e para quem não sabe, é um programa direito na escola, que vai contribuir, com o 

objetivo de auxiliar na formação dos alunos, dos seus direitos e deveres enquanto sociedade. 

E de uma forma voluntária, ônus para a gestão Municipal. Parabenizou o vereador Marcos 

Paulo por seu projeto. Seguiu seu discurso falando do projeto que caminha, já com o parecer 

conclusivo o Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2022, o qual “Declara e Reconhece como 
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integrante do 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. De autoria do 

vereador Edson Farias, que será presidido pelo edil Marcos Paulo Leitão. Parabenizou o edil 

pelo seu projeto, segundo a vereadora será aprovado pelos nobres pares, porque o reconhecer 

a importância é valorizar a cultura do nosso município. Seguiu seu discurso falando também 

do Requerimento nº 001/2022/GVFA/CMOP, de sua autoria, que requer que o Executivo 

Municipal disponibilize, inclusive com intervenção junto à Concessionária de Energia 

Elétrica (Equatorial), o serviço de iluminação pública na rua Aluísio Tiago, Bairro Marapira, 

em benefício de nossa população. O qual a edil solicita esse requerimento e que ele seja 

providenciado, inclusive com a expansão, e intervenção junto a concessionária de energia 

elétrica Equatorial o serviço de iluminação pública na Rua Aluísio Thiago, Bairro do 

Marapira, em benefício da nossa população. Continuou falando em relação ao seu 

requerimento, disse que gostaria de destacar que a importância da iluminação pública na 

nossa cidade, especificamente eu falo deste bairro e solicita através de requerimento, porque 

a mesma foi e verificou a grande carência nessa parte da rua, e existe um postes que é de 

fibra até no meio, do meio para o final os portes são de Madeira, até o final em que se 

aproxima de um Igarapé, segundo a edil é um risco imenso para a população, os fios 

trançados e baixos, inclusive viu postes de madeira que quebrados, a mesma ouviu relato de 

moradores sobre um incêndio que aconteceu. A edil seguiu seu discurso dizendo que essa 

responsabilidade ela não é da prefeitura, ela é uma responsabilidade da Equatorial, então a 

mesma solicita através de requerimentos, com que a prefeitura venha fazer essa intervenção, 

para que essa rua e outras que existem sejam assistidas com postes adequados. Seguiu seu 

discurso parabenizando o assessor jurídico Dr. Sérgio Monteiro, pela passagem do 

aniversário. A edil seguiu dizendo que está acontecendo nosso município, a segunda semana 

de enfermagem que começou dia 10 e vai até o dia 13 de maio, então é uma forma de 

valorização da categoria em nosso município, que ano passado teve, esse ano novamente, 

uma forma de chamar atenção para valorizar esses profissionais. E através da semana da 

enfermagem trata-se de assuntos em relação ao nosso município, os trabalhos que eles 
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executam dentro do nosso município.  Continuou sua explanação, dizendo que esteve aqui 

no município uma fiscalização em relação ao estado, sobre as obras que são oriundas do 

estado do Governo do Estado, em relação ao asfalto e o ao sistema de abastecimento, a 

conclusão do sistema de abastecimento de água em nosso município, da Rua do Tarquito, e 

a mesma fez esse acompanhamento, e em relação ao asfalto o município teve vários 

problemas, e a mesma falou precisa-se ter um olhar diferenciado em relação a esses assuntos, 

porque enquanto Vereador, não prestar atenção, as coisas vão acontecendo de qualquer 

forma e quem vai sofrer é o povo. Somos. A edil disse que essa fiscalização é de extrema 

importância, e é importante ressaltar que a reivindicação também da gestora Municipal com 

que o estado esteja presente através dessas fiscalizações, para que o estado esteja 

acontecendo de uma forma efetiva. A edil seguiu seu discurso, dizendo que esteve 

conversando com o secretário de administração, e solicitou através do seu mandato ao 

Deputado Federal Priante, uma Emenda parlamentar em relação a agricultura, e ele já deu 

sinal positivo, já fez um vídeo falando em relação a essa emenda, que é um trator para 

agricultura do nosso município. A mesma esteve com secretário de administração Sidney, 

solicitando um kit Prefeito, para dar andamento e que essa emenda chegue ao município de 

Oeiras do Pará. Agradeceu ao deputado federal Priante. A mesma disse que seu mandato é 

na ativa, e tudo que puder fazer em prol da população a edil fará. A edil teceu críticas 

relacionado a deputados que só vem em busca de votos, e não ajudam a população com 

nenhuma emenda parlamentar. Finalizou agradecendo a todos e desejando um boa noite. 

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

desejou um boa noite a todos, um boa noite aos ouvintes das rádios, agradeceu a todos os 

presentes aqui nesta plenária. Saudou os edis, lamentou a ausência dos colegas edis. Logo 

após, a edil seguiu sua explanação, dizendo que irá tocar em dois aspectos, um relacionado 

à saúde, e outro relacionado a educação. Seguiu falando, que no amanhecer do último dia 5 

de maio foi feita a abertura da Pesca, que sabemos que se tornou um evento cultural no 

município, mas que infelizmente, segundo a edil, os pontos facultativos não são planejados 

da mesma forma como as ações do evento são, geralmente temos a ciência dos pontos 

facultativos a noite, quando amanhece está facultado, só que infelizmente ele acaba se 
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estendendo em algumas áreas essenciais, entre elas a saúde, então no último dia 5 de maio, 

as UBSs amanheceram fechadas, por causa do ponto facultativo, a mesma pediu que a 

gestão, quando for facultar, a edil deu duas oportunidades de melhorias, ou avisar com 

antecedência no mínimo de uma semana, no qual possam realocar as consultas que teriam 

agendas para aquele dia, principalmente nas unidades básicas, porque elas são contínuas e 

de acompanhamento, ou que ela não se estendesse a esse critério, porque segundo a edil, ali 

se lida com consultas diárias, entre elas, gestante, hipertenso, entre outros. A vereadora falou 

ainda que geralmente os cidadãos, principalmente os ribeirinhos, é o principal lugar onde 

eles procuram informações, e até mesmo para acompanhamento. Dando continuidade relatou 

que no último dia 5, uma cidadã procurou UBS, e se deparou com ela fechada, a cidadã 

estava grávida, e infelizmente o outro dia ela teve uma crise e veio a falecer.  A edil disse 

que nada justifica uma perda, a mesma se colocou no lugar dos familiares que se sentem 

bastante revoltados, e a mesma compactua com o mesmo sentimento. Disse ainda que 

também, assim como outros idosos foram até a unidade e estava fechada. A edil disse que 

espera que gestão tenha mais respeito principalmente na área da saúde. Questionou o 

funcionamento das outras secretarias, e por que essa não permaneceu funcionando também? 

A edil disse que espera que as autoridades de nosso município, ao esclarecer, e ao colocar 

os pontos facultativos e de essas duas Vertentes para os cidadãos, para que cometidos como 

esse não venha acontecer. Ressaltou que nunca saberemos quando vai ser nosso dia, então 

evitar ou amenizar, ou tentar não dar justificativa para ocorrido, isso é o mínimo, diminui a 

angústia das famílias de certa forma se sentiram lesadas, segundo a edil uma perda em dupla. 

Expressou seus pêsames à família pela perda. Dando continuidade ao seu discurso, falou que 

durante a semana esteve presente em algumas escolas, justamente dando esse 

acompanhamento, e ouvindo os cidadãos Oeirenses, e edil disse que suma importância para 

os vereadores, estarem acompanhando e ouvindo a sociedade. Segundo a edil alguns anseios 

eles vêm da realidade da vivência, e da convivência.  Seguiu seu discurso falando da questão 

das voltas aulas, falou da extrema necessidade de construção ou ampliação ou de adequação 

das escolas, elas não estão sendo de fato realizadas, e segundo a edil é dada a prioridade para 

outras coisas. A edil reforçou o discurso do edil Drô Alfaia, disse que se entristece como 
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fiscalizadora, e como cidadã Oeirense, porque está ali todos os dias com os cidadãos que às 

vezes eles acreditam que os vereadores têm o poder de execução, não queria ter muito, aqui 

nessa planária, mas o mínimo poder de execução, pois iriam tentar suprir a necessidade 

mínima do município. Mas infelizmente isso não lhes dado, então pediu para que a nossa 

gestora Municipal, ela é de fato da mesma forma que ela tem a capacidade de planejar um 

evento que tem uma magnitude grande, que tenha um investimento, que tenha de fato uma 

divulgação, a mesma espera que ela também use modalidade para benefício da população. 

Falou sobre a questão do roubo do moto da ambulancha. Disse que temos um deficitário 

muito grande na saúde. Ainda temos o patrimônio, e se não zelarmos por ele, quem perde é 

a população. Segundo a edil quem perde mais é o ribeirinho, porque ele o que mais utiliza 

desses artifícios. Seguiu falando que os edis têm em suficiente temos indicações, 

requerimentos, e projetos de lei, só que quem aciona e quem executa é a prefeita Municipal 

de Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo desejando um boa noite a todos. Logo após a 

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

desejando um boa noite aos nobres edis, aos ouvintes das rádios, ao público presente, saudou 

os funcionários desta casa, em nome do Assessor Jurídico Dr. Sérgio Monteiro, que o mesmo 

está aniversariando, o mesmo os auxilia de forma excelente. Dando continuidade falou do 

Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2022, de autoria do vereador Edson Farias. E falou 

também do Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2022, de sua autoria, o qual o mesmo tem 

prazer de apresentar a esta casa. Seguiu falando que desde que entrou nesta casa, o mesmo 

tem buscado dar um reconhecimento a categoria que também o edil representa, categoria dos 

advogados, e este o segundo projeto de lei no qual reconhece os advogados da cidade, como 

operadores da justiça, o mesmo busca reconhecer o papel desses profissionais. O edil seguiu 

dizendo que este é um que quando for colocado em prática ele contará com a ajuda e parceria 

da Secretaria Municipal de Educação, e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) O qual 

aqui em Oeiras do Pará tem sua representatividade, ligado a subseção de Cametá-PA, fez 

uma leitura breve sobre a justificativa desse projeto, o qual considera muito importante para 

o município. Após, o edil seguiu falando que os direitos existem, mas até mesmo na vida 

adulta temos uma certa dificuldade para reconhecer, o edil falou que se ouve muito falar, 
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sobre o direito a educação, saúde, direito ao trabalho, a moradia, todos os direitos são 

fundamentais, e que são concedidos pela constituição. Segundo o edil por isso hoje vemos 

ações o Estado, seja no nível municipal, estadual ou federal, e tem a obrigação de colocar 

em prática o texto constitucional. Segundo o edil, quanto amis cedo os alunos tiverem essa 

noção, o quanto é importante esse tipo de conhecimento sobre seus direitos, irão ser cidadãos 

que vão poder contribuir com a sociedade, porque vão ser cientes do seu papel. Seguiu 

falando que é um projeto de lei sem nenhum gasto ao município, é um projeto voluntário 

que o mesmo espera ser aprovado. Seguiu seu discurso, falou que todas as escolas do 

município, zona rural e zona urbana precisam desse olhar, onde muitas vezes esses direitos, 

exemplo, onde não se tem escola, onde o barco escolar não está passando para apanhar os 

alunos, onde não tem posto de saúde, mas segundo o edil são direitos garantidos e muitas 

das vezes as pessoas não sabem a quem procurar, a quem pedir ajuda. Dando continuidade 

ao seu discurso falando sobre umas considerações colocadas pela edil Mara Nahum, o 

mesmo se solidarizou com o acontecido, deixou seu repudio sobre algumas situações que 

vem acontecendo, o mesmo disse que acha muito válido as programações que vem 

acontecendo no município, mas o mesmo percebe a presença dos servidores, eles efetivos 

ou temporários, mas que a Administração tenha esse cuidado de poder manter os órgão 

funcionando, se não puder manter com 100% de funcionamento, mas que mantenha 50%, e 

o mesmo falou que temos demandas que são muito sérias, principalmente em relação ao 

Conselho Tutelar, e ao CREAS também. Deixou seu apelo para essa situação seja ajustada. 

Após o vereador Edson Farias pediu a palavra para dizer que os pontos facultativos por lei, 

não podem ser aleatórios, e irá entrar com um projeto de lei para a ampliação desta casa, que 

o município seja obrigado até o dia 10 de janeiro do ano em curso, apresentar o calendário 

de feriados e pontos facultativos, como é no Poder Judiciário. Após o edil retomou o seu 

discurso, falou de algumas ações da secretaria de saúde. Falou que as pessoas têm cobrado, 

e ações de saúde tem se repetido em algumas áreas, no entanto em outros pontos tem 

deixados esquecidos, uma dessas cobranças foi da Comunidade do Barrada, onde o vereador 

Barriga teve uma grande votação segundo o edil, e as pessoas tem cobrado, porque as ações 

só chegam a BR-422, ou Caracú. O edil barriga pediu a palavra, falou que a Comunidade do 
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Barrada, é muito desassistida em relação a saúde, o posto de saúde, mas próximo que tem, é 

na localidade X-Estrada, o edil ressaltou a importância de ter uma ação naquela localidade. 

O vereador retomou o seu discurso falando o do projeto de lei de autoria do edil Edson 

Farias, o qual o mesmo será relator. Finalizou desejando um boa noite a todos. Logo após a 

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

um boa noite a todos, aos ouvintes das rádios, ao público presente. Após, seguiu seu discurso 

se sensibilizando e dando seus pêsames à família do seu Miracir e da dona Sebastiana, onde 

sábado para domingo perderam sua filha que estava grávida. Seguiu seu discurso 

parabenizando todas as mães. Após parabenizou o Dr. Sérgio Monteiro pela Passagem do 

Seu aniversário. O edil justificou sua ausência da sessão passada, no qual o edil estava com 

problemas de saúde, aproveitou a viagem e esteve com deputados pedindo algo que venha 

beneficiar o nosso município. Esteve com o deputado Wanderlan Quaresma, onde 

futuramente está o apoiando, junto com Edil Franciele, segundo o edil um deputado que 

sempre está presente, ajudando o município, principalmente na área da saúde, e já 

orquestrado a vinda de mais cheques ‘sua casa’, onde está sendo beneficiado mais de 200 

famílias. Na oportunidade, agradeceu ao Deputado. Após falou que infelizmente alguns 

vereadores falaram de alguns deputados que só vem pegar e votos, e não conseguem fazer 

nada pelo município. Ressaltou a importância de pensar direito, e eleger aquelas pessoas que 

realmente fazem alguma coisa pelo nosso município. Na oportunidade parabenizou os 

pescadores pela abertura da pesca, agradeceu a prefeita pelo segundo ano da abertura da 

pesca, que a mesma valoriza, segundo o edil vai ficar marcado para sempre a na cultura em 

Nosso município. Após, parabenizou o vereador Marcos Paulo pelo seu projeto, segundo ele 

o edil é muito atuante. Dando continuidade, o edil disse que esteve em reunião com Prefeita 

Gilma Ribeiro, na oportunidade conversou sobre o projeto de lei, que tem tido algumas 

dificuldades, segundo a prefeita, logo estará implantando um trabalho, sobre prevenção e 

tratamento de dependentes químicos, onde a 13 anos o edil já vem lutando, trabalhando em 

prol dos jovens, usuários de drogas. O mesmo disse que hoje já temos 6 jovens do município 

internados em Belém. O mesmo sabe quanto uma família sofre quando tem alguém da 

família envolvido no mundo das drogas. Finalizou agradecendo a Deus, e desejando um boa 
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noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, 

desejando um boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios. Logo após leu versículo 

da bíblia. Deu continuidade a seu discurso parabenizando o Dr. Sérgio Monteiro pela 

passagem do aniversário. Parabenizou a Dona Elisangela, Diretora desta casa pela passagem 

do seu aniversário. Deu continuidade ao seu discurso falando do Projeto de Lei do 

Legislativo nº 005/2022, de autoria do vereador Edson Farias, o qual a mesma sente muito 

feliz em ver a obra de Deus sendo reconhecida, e já deixou seu voto favorável a esse projeto. 

Após a edil falou do Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2022, de autoria do vereador 

Marcos Paulo Leitão. Segundo a edil é um projeto que irá direcionar os alunos a conhecerem 

seus direitos e deveres diante da sociedade. A edil disse ainda que parece que sociedade 

virou de cabeça para baixo de uns tempos para cá, onde os adolescentes abusam de seus 

direitos, sendo que tem deveres a cumprir. A edil disse que precisamos realmente levar essas 

melhorias para as escolas. Pediu para o poder público que possa levar as escolas, de uma 

forma direta uma ação com psicólogos e psicopedagogos, segundo a edil tem adolescentes 

pós-pandemia que estão se mutilando, entrando em depressão. Na oportunidade, a edil 

ressaltou a importância das aulas 100% presenciais, a edil pediu aos nobres edis que se 

reúnam com a equipe de enfrentamento ao COVID-19, e fazer esse apelo a eles, e mostrar 

que já está na hora das aulas voltarem ao normal. Ressaltou a importância de começar pelos 

interiores, por causa do barco escolar. A mesma seguiu dizendo que sentiu muito triste essa 

semana uma situação que aconteceu com seus filhos, pois os mesmos não puderam entrar na 

escola, tinham esquecidos que aquele não era o seu dia de aula. Falou da disponibilidade da 

Secretária Andréia Veiga, disse o trabalho do vereador não é fiscalizar e vim cobrar na 

tribuna, mas sim também ajudar. Parabenizou a Andréia, pela pessoa acessível que ela é, 

disse ainda que a prefeita Gilma Ribeiro também é muito acessível a parabenizou porque ela 

tem sido sensível. A edil seguiu seu discurso dizendo que essa semana irá fazer uma visita 

no hospital. Finalizou agradecendo a Deus. Logo após a palavra foi facultada a Vereadora 

Roberta Araújo, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite aos nobres edis, as 

pessoas presentes, aos ouvintes das rádios. Deu continuidade ao seu discurso falando da 

velocidade que algumas embarcações passam em rios pequenos, a edil disse que 
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recentemente uma lancha ao passar com velocidade a maresia, acabou quebrando um moto 

rabudo, a mesma acredita que pode tomar alguma atitude em relação a isso, segundo a edil 

existem rios que são bem pequenos, então que as embarcações, como as lanchas, que passam, 

possam reduzir , e possa ter essa responsabilidade, esse cuidado, até mesmo com ecológico, 

até porque a maresia com a força acaba obstruindo a beirada então a mesma vai só 

diminuindo, e até mesmo com relação as cascos e rabudos. A edil falou na possiblidade de 

sentar com a mesa diretora e pensar em um projeto de lei com relação a isso. Falou também 

sobres furos por onde é feito o tráfego até Curralinho, muitos moradores a procuraram. A 

edil deixou o alerta para que possam ter consciência. A edil seguiu seu discurso agradecendo 

a Secretaria de Meio Ambiente que atendeu seu oficio, e fez a limpeza no Rio Urubuena, e 

estará atendendo ao pedido do vereador Marcos Paulo ao Rio Marapira. A edil disse ainda, 

assim como o poder público está fazendo a parte dele, que também a população que residem 

em todos os rios possam ter a consciência e o cuidado ao limpar seus terrenos, e não jogarem 

meritizeiros nos rios. A edil seguiu seu discurso parabenizando ao evento da abertura da 

pesca, que segundo ela era um evento tão sonhado, a mesma disse que esse evento gera renda 

para o município. A edil disse que esteve presente no evento o Deputado Orlando Lobato, 

participou do início ao fim. Falou da importante participação da população, que o 

desenvolvimento de Oeiras do Pará, não venha somente do executivo a edil disse que a 

população também pode ajudar muito. A mesma recebeu durante a semana através do seu 

facebook, mensagem de uma moradora do final da ponte João XXIII, onde a mesma relatou 

sobre a ponte que passa no lado da Igreja do Pastor Bia, e imediatamente a edil oficializou a 

secretaria de infraestrutura, a edil agradeceu que a moradora a procurou. A edil agradeceu a 

secretária de infraestrutura, que a mesma atendeu o seu oficio. A edil parabenizou a 

vereadora Franciele Andrade por ser muito atuante. A vereadora trouxe um assunto a esta 

casa, segundo ela não para debater sozinha, e sim para explanar aos nobres colegas, e fazer 

um convite aos mesmos. A edil disse que na última quinta-feira esteve no Bailique, e veio 

preocupada com a situação, segundo ela Oeiras do Pará faz divisa com 5 municípios, e lá 

temos um grande problema com o município de Baião, pediu aos colegas que possam se unir 

e possam se juntar e ir atrás dos seus direitos, segundo a edil Baião tem em torno de 70% a 
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80% de votos dentro do território de Oeiras do Pará, é um assunto que também já foi debatido 

aqui. A edil disse que a infraestrutura na localidade é precária. A vereadora disse que 

encontrou um anexo do Novo Éden que fica no Bailique, a mesma pôde observar, conversou 

com a professora, trouxe todos as solicitações, segundo a edil infelizmente tem algumas 

coisas, a edil disse que já sentou com secretária de educação, e repassou todas as situações 

para ela. A edil convidou os colegas para que possam fazer uma visita no Bailique, para que 

possam estar chamando os vereadores do município de Baião, para que possa ser tomada 

uma providência. A edil disse que o ônibus passa na localidade todos os dias vindo do 

município de Baião, o ônibus vai quase no fundo, mas Baião não vai na localidade jogar pelo 

menos piçarra. A mesma disse que irá conversar com secretaria de infraestrutura, mas será 

bem difícil melhorar aquele local. Após o vereador Edson Farias, pediu a parte e parabenizou 

a edil pelo seu discurso, e por trazer uma preocupação que é bem antiga segundo o vereador, 

o mesmo falou que no mandato passado Baião trouxe o TRE para tirar títulos dentro do 

município de Oeiras do Pará. O edil sugeriu que ao invés de fazerem a reunião, fossem até 

Baião, até o fórum, e procurassem o ministério público, e colocasse para ele a situação do 

funcionamento de sessão dentro município de Oeiras do Pará. Segundo ele fere a Soberania 

do nosso município e contradiz a Lei. Após a vereador Franciele Andrade também deixou 

sua contribuição, dizendo que irão pedir sua localidade de volta, mas temos que exigir do 

município que atue na localidade. Segundo ela aquela comunidade não tem sido assistida. 

Logo após a vereadora Roberta Araújo retomou a palavra deixando seu convite, a todos os 

vereadores para que possam se organizar, e fazer uma viagem a Bailique, depois Baião, e 

que possam fazer isso. Finalizou falando de uma conversa que teve com a secretária de 

educação, a mesma reuniu com a secretaria de saúde e teve o parecer favorável das votas as 

aulas após as férias de julho. Agradeceu a todos e desejou um boa noite a todos. Em seguida, 

a presidente Roberta Araújo reassumiu a presidência e passou-se a seguinte ORDEM DO 

DIA: Neste momento, a presidente Roberta Araújo chamou a vereadora Franciele Andrade 

para leitura e defesa do parecer nº 008, Votação do Parecer nº 008/2022-COLEJURF-

CMOP sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2022. Votação do Projeto de Lei do 

Legislativo nº 002/2022, o qual “Prevê o Programa “Direito na Escola” junto às escolas 
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municipais do Município de Oeiras do Pará”. O qual foi aprovado por unanimidade. Logo 

após a presidente Roberta Araújo chamou o vereador Marcos Paulo para fazer a Leitura e 

defesa do parecer nº 009, Votação do Parecer nº 009/2022-COLEJURF-CMOP sobre o 

Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2022. Votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 

005/2022, o qual “Declara e Reconhece como integrante do 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. Em seguida, a presidente abriu para discussão, logo após, a 

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

é de suma importância que essa pauta ela tenha entrado aqui Câmara Municipal, tramitando 

como lei, a mesma acredita que como todas as igrejas pelo fato de ser sem fins lucrativos, e 

quando ele as promovem um evento de magnitude grandiosa que é um festival, muitas vezes 

é para a arrecadação de fundos, sempre tem um comparativo, e hoje temos o Festival do 

Camarão que é a festa maior do nosso município, a mesma disse vemos que tem preceito 

legal investimento por parte do executivo, e quando chega no pretérito no âmbito do 

evangelho já não pode, porque justamente não tem a legalidade. Então a mesma disse que 

sente feliz quando os pastores das entidades procuram o Poder Legislativo, para que isso de 

fato se torna lei, justamente para poderem ter esse aparato. A edil disse ainda que até hoje, 

por uma questão de palco, uma questão sonora, tem um custo muito elevado, o que acaba 

dificultando que muitas igrejas acabam fazendo o seu evento. A edil acredita que esse seja 

um projeto de lei, de muitos festivais evangélicos que ainda iremos ter nesta casa e que de 

fato o poder executivo, ele possa também dar sua parcela de contribuição assim como para 

outros festivais. Após a palavra foi facultada ao Vereador Edson Farias, que iniciou seu 

discurso agradecendo pela manifestação de cada colega, apesar de o projeto não ter sido 

votado ainda, mas o mesmo acredita que será votado e aprovado por unanimidade. Após, 

falou da brilhante defesa do nobre relator Marcos Paulo da vereadora Franciele Andrade. 

Seguiu agradecendo a Igreja do Evangelho Quadrangular-Catedral da Família, por ter lhe 

procurado, de ter conversado com o mesmo. O edil esclareceu que para este ano não vai 

poder entrar nenhum curso no orçamento destinado ao Festival evangélico, se for aprovado 
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e sancionado, mas qualquer ajuda do executivo ele já pode ser aprovado e sancionado, ele já 

pode prestar conta, porque já é legal. O edil esclareceu que muitas vezes recebe críticas como 

base, porque aparece uma nota de certas coisas, que muitas vezes não aconteceram, mas a 

pessoa não é capaz de explicar o porquê motivo, no orçamento, no investimento que não é 

gasto do município não está previsto a compra de alguns medicamentos, só da Farmácia 

Básica, mas quando alguém vai pedir para o Executivo, ‘como ficaria se o executivo 

negasse? ’, o edil disse ainda que muitas vezes o Executivo acorde, assiste e faz. E segundo 

o edil é daí que aparece nota porque tem que se cobrir. Seguiu dizendo ainda ajudar os 

eventos que não são legais tem que prestar conta. Pediu que vossa Excelência Roberta Araújo 

cobre do executivo um posicionamento, se foi promulgada ou não, se foi vetado ou não, se 

não foi que vote o veto para esse poder. Logo após a palavra foi facultada a vereadora 

Priscila Santa Maria, que deu início ao seu discurso dizendo que essa pauta é de suma 

importância. Após disse que sente feliz pelo pela Catedral da Família, pelo povo 

quadrangular, qual a mesma tem muito respeito, divido uma história de muito tempo 

trabalhando, há mais de 16 anos, com pastor Josué Bengtson, ‘um dos fundadores da 

mesma’. A edil disse ainda que a história da igreja quadrangular da história muito bonita, e 

está de parabéns, e hoje vão sair daqui felizes por saber que no calendário desse município 

vai estar marcado o Festival do Açaí. A edil disse que espera que no decorrer da história da 

igreja quadrangular aqui nesse município, Catedral da Família, venham ser assistidos por 

essa lei, que hoje está sendo votada, e que não fique apenas no papel. Segundo a edil 

realmente os custos são muito altos. Seguiu falando que vai estar marcado no calendário do 

município, o mês de outubro sendo um mês da Catedral da Família, do Povo quadrangular. 

Assim como outros meses, mês de julho; festival do camarão, assim como setembro, há 20 

anos vem sendo dentro desse município propagadas o evangelho Machado nas ruas da 

cidade, declarando que Oeiras do Pará é do Senhor Jesus, Assembleia de Deus. Logo após a 

palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, que deu início ao seu discurso desejando um 

boa noite, seguiu seu discurso dizendo que é importante o apoio aos eventos culturais, tantos 

evangélicos, e a todos os eventos que tragam pessoas de fora para o nosso município. O edil 

parabenizou o vereador Edson Farias pela iniciativa parabenizou a igreja catedral da família, 
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desejou que seu evento seja grandioso. E também pediu que a Secretaria de Cultura abrace 

essa causa, que ela sente, e possa ver e dividir o ‘pão do orçamento’ com todos, e ver as 

prioridades. O vereador aproveitou a oportunidade para colocar aos novos colegas uma 

situação que passou a pouco tempo, um fato de não poder ajudar muitas pessoas, que pedem 

sua ajuda. Segundo edil está acontecendo o campeonato do Juventus, onde o mesmo foi 

procurado por vários times dentro da sua possibilidade, ajudou vários times, foi procurado 

pelo responsável do campeonato e também o ajudou. Disse ainda que o responsável pelo 

campeonato procurou o Secretário de Cultura e estavam certos que a prefeitura iria entrar 

com apoio com os árbitros. Mas a partir do momento que souberam que eu o edil estava 

ajudando, tiraram o apoio. O mesmo disse que se sente muito triste essa situação, como 

vereador. Disse que sabe de sua função, sabe que qualquer nobre par aqui nessa casa, quando 

chegam a ajudar com algo é com seu próprio dinheiro. Seguiu seu discurso dizendo nosso 

município está sem campo de futebol, nosso município precisa de apoio a cultura, e é preciso 

incentivar a cultura. Logo após, a presidente Roberta Araújo deixou sua contribuição 

parabenizou os edis, parabenizou o vereador Edson, por mais um projeto de lei, e disse ao 

vereador sua indignação é pertinente. Comunicou ao vereador Edson, o vereador Marcos 

Paulo que os autógrafos dos projetos de lei de ambos já estão prontos. Assim que terminar a 

votação a mesma irá assinar, e amanhã cedo já estará sendo encaminhada Prefeitura de 

Oeiras do Pará. A edil disse ainda que essa mesa trabalha diariamente dentro dessa câmera, 

para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível a organização. Seguiu falando que 

comentou com o Vereador Marcos Paulo, que ano passado, estiveram no festival do Açaí na 

Vila Tenório.  Disse ainda que além de valorizar a igreja evangélica dentro do município, 

também estão ajudando valorizar na cultura, a valorizar na parte Financeira, em tudo que 

cada um vereador disse aqui, então agradeceu por estarem aqui, disse a caravana da igreja 

que sintam-se abraçados, e a mesma tem certeza que os vereadores que estão aqui irão votar 

Sim. Após o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento nº 

001/2022/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora Franciele Andrade. Aprovado por 

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

encerrou o expediente desta sessão ordinária, da qual eu, _______________________, 
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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, 11 de Maio de 2022. 
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