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

Oeiras do Pará, realizada no dia vinte de abril do ano de dois mil e vinte dois. Ás dezoito 

horas, reuniram-se os vereadores de Oeiras do Pará, no salão plenário Rosa Feliz Pereira, 

sob a presidência da vereadora Roberta Cristiany Alfaia Araújo, secretariada pelos edis:  

Franciele Andrade (primeira secretária) e Marcos Paulo Leitão (segundo secretário). 

Composta a mesa, a senhora presidente solicitou que a primeira secretária, a vereadora, 

Franciele Andrade, fizesse a chamada dos demais vereadores: Barriga, Branco Manga, 

Drô Alfaia, Edson Farias, Franciele Andrade, Josiel Maciel, Mara Nahum, Marcos Paulo 

Leitão, Osvaldo Alves, Priscila Santa Maria e Roberta Araújo. Constatou-se a ausência 

dos edis Barriga, Branco Manga, Josiel Maciel, Osvaldo Alves e Priscila Santa Maria, 

suas ausências foram justificadas, os edis Barriga e Branco Manga não puderam 

comparecer à sessão devido a compromissos pessoais, o vereador Josiel Maciel está 

viajando a serviço do município, os vereadores Osvaldo Alves e Priscila Santa Maria 

encontram-se doentes. 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 trinta de março de dois mil 

e vinte e dois, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura da 

pauta da presente sessão: LEITURA DOS EXPEDIENTES: EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 024/2022-GP-CMOP, que encaminha à 

COLEJURF, para devidas análises e posterior parecer os seguintes Projetos de Leis: 

Projeto de Lei nº 005/2022, que “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”. Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2022, de 04 de abril de 2022, o 

qual Institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo no Município de 
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Oeiras do Pará, e dá outras providências. Indicação nº 001/2022/GVFA/CMOP, de 

autoria da vereadora Franciele Andrade, a qual indica que o Poder Executivo, seja instado 

a enviar a esta Casa Legislativa, projeto de Lei alterando a Lei Municipal nº 536, de 10 

de janeiro de 2008, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 

Servidores da Saúde do Município de Oeiras do Pará, a fim de que sejam reajustados o 

vencimento base dos técnicos em enfermagem e auxiliares de enfermagem, bem como 

que seja reajustado os valores da Gratificação por plantão para médicos, enfermeiros, 

técnicos em enfermagem e auxiliares de enfermagem. Em seguida, passou-se para o 

PEQUENO EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para breves 

comunicações ou comentários, pelo prazo máximo de 5 minutos. Posteriormente, passou-

se para GRANDE EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para se 

pronunciarem sobre assuntos do interesse público no prazo máximo de vinte minutos. 

Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual iniciou o seu discurso 

desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios, após, ele saudou aos 

servidores da saúde presentes na plenária. Dando continuidade ao seu discurso, o orador 

falou que se sente muito feliz em poder representar a população. Relembrou a cobrança 

que fez ano passado, em relação a melhorias na iluminação pública, citou a condição da 

Rua Prefeito Artêmio Araújo, segundo ele é local que ficou praticamente pronto para o 

recebimento de luminárias, porém não foi o que aconteceu. Parabenizou os trabalhos 

feitos na orla da cidade, ele falou que isso não apaga a situação que a população está 

passando nas periferias da cidade em relação ao período das chuvas, maré alta. 

Parabenizou os moradores que fazem mutirões para fazer o trabalho que é de 

responsabilidade do Poder Público. Na sequência, ele seguiu sua explanação falando 

sobre a votação que aconteceu na última sessão ordinária, falou que ‘‘Não foi a verdade 

que venceu’’ e seguiu dizendo que sempre cobrou esclarecimentos do consumo de 

combustível do ano passado, mas não obteve aprovação. Disse ainda que até o presente 

momento na educação há um consumo de 6.850 litros de gasolina e 11.280 litros de óleo 

diesel, disponibilizou as notas fiscais aos cidadãos, seguiu pedindo explicação de onde 
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foram consumidos. Disse ainda que ao seu ver a educação não consumiu o combustível. 

Seguiu dizendo que as escolas precisam de reformas, citou o exemplo de alunos que 

sofrem com o calor por causa dos aparelhos de Ar condicionado que não estão 

funcionando, disse também que se sente triste com a situação do município, citou o bolo 

do aniversário da cidade de Oeiras do Pará que custou mais de 15.000 reais, disse ele que 

esse dinheiro deveria ser aplicado na iluminação pública e em outras necessidades do 

município, que segundo o mesmo não são poucas, seguiu dizendo que no ano passado 

solicitou uma nota da Secretaria de Meio Ambiente, cobrou esclarecimento sobre essa 

nota, mas ela ainda não tinha sido paga, foi cancelada, e nesse ano se deparou com outra 

nota fazendo a mesma compra anterior, disse que irá solicitar informações com o 

secretário sobre os materiais comprados, saber a real necessidade dos materiais 

comprados para a secretaria de meio ambiente. Seguiu seu discurso dizendo que o ônus 

da prova cabe para quem acusa, e que não tem receio nenhum em dizer que o município 

está sendo roubado. Disse que está procurando fazer seu trabalho, que faz denúncias ao 

ministério público, disse ainda que está encaminhando as denúncias ao TCM, disse ele 

que até o final do seu mandato irá procurar cumprir seu papel. Seguiu seu discurso 

dizendo que o município tem duas retroescavadeiras, e que no dia trinta de março foi 

emita uma nota fiscal de serviço, de 27.180 reais, serviço de retroescavadeiras, duas 

quantidades dois, disse que irá solicitar informações de onde se encontra as duas 

retroescavadeiras do município que foi retirada de uma empresa de Belém do Pará, e que 

espera que brevemente as mesmas estejam no nosso município. Seguiu seu discurso 

comentando sobre uma licitação de lanches e marmitex, que segundo ele o valor é muito 

alto. Seguiu falando que a prefeitura no exercício de 2021, realizou várias compras da 

empresa Therezinha de Jesus, Gonçalves Souza, e que foi comprado dessa empresa 

lanches e martitex no valor de 72.000 mil reais, na mesma empresa foi feita uma outra 

compra no mesmo ano no valor de 17,498,50, e no ano de 2022, foi comprado de outra 

empresa, Oliveira PP no valor de 47.552,40 reais, continuou falando que são várias notas 

e que não deu para detalhar por secretarias os produtos que foram comprados. O vereador 



 

 
 

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 
 
 
 

4 
 

ainda reforçou que tudo que está falando é baseado no que a própria gestão comprova. 

Seguiu dizendo que espera diante de todo embaraço que a gestão vem sofrendo, ele torce 

para que a gestão consiga encontrar pessoas capacitas que possam ajudar a fazer uma 

melhor gestão. Seguiu dizendo que não recebe nada para criticar ninguém, e também não 

recebe para parabenizar ninguém. Aproveitou o momento para parabenizar o andamento 

de obras que vem acontecendo. Aproveitou seu discurso parabenizar o governador Helder 

Barbalho pela obra, parabenizou o esforço do Deputado Orlando Lobato, pelo pedido de 

uma obra para o município, seguiu dizendo que tudo que vier de benefício para o 

município terá seus parabéns. Finalizou seu discurso agradecendo e desejando uma boa 

noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual iniciou 

o seu discurso saldando os edis, após lamentou a ausência dos nobres pares, que não 

vieram por motivos profissionais e outros por questão de saúde, disse ainda que na 

presente sessão o time encontra-se reduzido. Saudou o público presente, disse que fica 

feliz em vê-los na presente sessão, e seguiu dizendo que nas últimas sessões ele via muita 

gente, e que essa sessão ao seu ver não tinha tanta importância quanto as outras, disse 

ainda que se sente triste com a situação, disse que para o povo acompanhar a sessão tem 

que ter algo muito extraordinário, como se outras sessões não tivessem a mesma 

importância. Ainda falou que quando alguém se manifesta para fazer algo por onde mora 

é motivo de crítica. Disse que no dia anterior a sessão viajou para Curralinho-PA, e se 

entristeceu em ver a situação do Trapiche Municipal de Oeiras do Pará, indignou-se em 

ver pessoas jogando lixo no local, sendo que tem várias lixeiras no local, disse ainda que 

infelizmente é a situação que estamos vivendo. Continuou seu discurso parabenizando os 

nobres amigos servidores da saúde por sua presença, saudou também os ouvintes da rádio 

Araticú-FM e aos ouvintes rádio cidade. Logo após, disse que pensa, defende e comunga 

da ideia que esse país só vai mudar quando o povo acordar para participar do mundo 

político partidário, disse ainda que enquanto tivermos um número de quase 90%, que é 

apartidário, que não gosta dos movimentos políticos partidários, disse que ficará difícil, 

porque fica a parte e não participa, não conhece, e de dois em dois anos é chamado a 
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votar, e passa quatro anos reclamando das suas próprias ações. Continuou dizendo que se 

formos perguntar aos eleitores brasileiros que adjetivo dão aos políticos, segundo ele são 

os piores possíveis. Segundo o orador, ele defende a tese que o mundo político partidário 

deveria ser inserido em todos os seguimentos da sociedade, deveria estar nas escolas, nas 

igrejas, nos centros cívicos, para que as pessoas começassem a participar, não só quando 

tem alguma confusão ou algo do tipo. Continuou sua explanação fazendo uma pergunta, 

“como é que meu representante, em quem votei está se comportando? Não só na Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, mas também na Assembleia Legislativa e na Câmara  

Federal.’’ Seguiu seu discurso fazendo um questionamento sobre Deputados que virão 

aqui em Oeiras do Pará e saíram com votos, na maioria das vezes só vem aqui no período 

de campanha, enquanto os que lutam por Oeiras, mandam as emendas para melhorar, são 

esquecidos. Disse ainda que parte disso tem a ver com ausência da participação do povo 

nos eventos da Política Partidária. Continuou seu discurso dizendo não tiveram duas 

sessões consecutivas, a primeira porque o TCM estava em Oeiras do Pará em uma missão 

muito nobre, que o mesmo estava visitando o Marajó para ver como contribuir para 

melhorar a educação. Seguiu falando que pessoas mal-intencionadas falaram que o TCM 

estava na cidade para afastar a Prefeita e os vereadores, pessoas extremamente 

desinformadas e ignorantes sobre o assunto. A segunda porque foi ponto facultativo no 

município. Dando continuidade ao seu discurso, orador falou sobre o Projeto de Lei nº 

005/2022, em pauta nessa sessão, seguiu falando que a previdência social deve ser revista 

e será analisada, falou sobre a regulamentação do aumento das Alíquotas, e que mais de 

três servidores da ativa não se manifestarem sobre o assunto da votação feita nesta casa. 

O orador disse ainda que há uma previsão de dez anos para que a previdência de Oeiras 

do Pará se mantenha, que tiveram que mexer com responsabilidade, e foi dado um fôlego 

para mais dez anos, ainda segundo ele ouviu servidor da ativa contrariado, ainda falou, 

que se a previdência de Oeiras do Pará quebrar, iria ter que buscar recurso no FPM que 

segundo ele não recurso suficiente. Dano continuidade ao seu pronunciamento, o orador 

falou sobre o Indicação nº 001/2022/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora Franciele 
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Andrade, o orador parabenizou a vereadora pela indicação. Seguiu falando que o 

legislativo não pode propor revisão geral anual, e que os servidores foram impedidos de 

ter reajuste salarial, e sim apenas reposição inflacionária. Seguiu falando que no ano 

passado propôs uma revisão geral anual a todos os servidores. Dando continuidade o 

orador disse não os colegas servidores organizados, e que vê as lutas individualizadas. 

Teceu comentário sobre o mandato passado, onde a servidora entrou na justiça por conta 

de um reajuste, onde o vereador Marcos Paulo ganhou a causa, e foi parabenizado pelo 

orador. Continuou falando que se em Oeiras tivesse uma associação dos servidores 

Públicos Municipais, não teríamos categorias sofridas no município de Oeiras do Pará, 

com salários tão baixos, porque ao longo dos anos a inflação corroeu. Disse ele que faz 

parte de um sindicato e obtém êxito por isso. Seguiu seu pronunciamento dizendo que 

somos regidos por lei e não podemos ir na prefeitura mandar um projeto para que aumente 

o salário de servidor, e que é a própria categoria que tem que ter seu representante 

disponibilizado para esse fim. Finalizou se reportando-se a oposição sobre a sessão 

anterior, lamentou o que o poder passou, disse que a mesma quis jogar o Poder Legislativo 

contra a sociedade, quiseram induzir os menos esclarecidos em uma ação que não teria 

êxito, respondeu um questionamento do edil anterior. Agradeceu a todos. Logo após a 

palavra foi facultada a vereadora Franciele Andrade, a qual iniciou seu discurso 

cumprimentando a mesa em nome da Presidente desta casa Roberta Araújo, saudou todos 

os presentes nesta casa, em especial aos funcionários da saúde, desejou boa noite a todos 

os ouvintes das rádios, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente em mais um 

sessão, que segundo a orada é de total importância para o município de Oeiras do Pará, 

em especial a  Indicação nº 001/2022/GVFA/CMOP, de sua autoria, no qual a edil tem a 

honra de poder estar falando sobre a mesma, que faz parte de uma categoria na qual deve 

ser reconhecida pelo fato de “cuidarem de vidas’’, os profissionais da saúde que 

representam essa categoria. Seguiu seu discurso falando sobre uma reunião feita pela 

oradora e os mesmos, que foi relacionada ao reajuste e revisão do PCCR e também a 

discursão em relação aos plantões, disse ainda que se trata de uma pauta importante tanto 
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para ela, quanto para a categoria. Seguiu seu discurso dizendo que lamentou a ausência 

dos nobres colegas, pois a pauta é muito importante. Disse ainda que todos os enfermeiros 

e técnicos, todos os funcionários da saúde são essenciais para o município, disse ela que 

são pessoas que ajudam, principalmente nesse momento que ainda vivemos, que é a 

pandemia, disse ainda que os mesmos são baluarte, são pessoas guerreiras. Em seguida 

pediu o apoio dos colegas vereadores para que juntos possam entrar na causa, para que os 

profissionais sejam reconhecidos, pelos feitos, pelas atitudes e pelo trabalho que os 

mesmos têm feito. Em seguida, ela fez a leitura e defesa da Indicação nº 

001/2022/GVFA/CMOP, de sua autoria, o que se pretende com a presente indicação afim 

de que o Poder Executivo seja provocado a enviar a esta casa Legislativa Projeto de Lei 

alterando a Lei Municipal Nº 536 de dez de janeiro de 2008, que institui o plano de cargos 

e carreiras, remuneração de servidores da saúde do município de Oeiras do Pará, afim de 

que sejam reajustados o vencimento base dos técnicos de enfermagem, auxiliares de 

enfermeiros, bem como sejam reajustados os valores de plantão da gratificação por 

plantão por médicos, enfermeiros , técnicos em enfermagem e auxiliares de enfermagem. 

Diante do exposto a vereadora remeteu à mesa diretora, a presente indicação para votação 

pelo Plenário, afim de que seja encaminhado a Prefeita Gilma Drago Ribeiro, pediu que 

tome medidas cabíveis, quanto aos termos solicitados pede deferimento, gabinete da 

vereado Franciele Andrade, 5 de abril de 2022. Seguiu seu discurso dizendo aos nobres 

pares, como já foi lido o requerimento, pediu a todos os edis que votem por sua indicação 

para que a Gestão Municipal possa ser provocada a encaminhar a indicação. Finalizou 

seu discurso expressando pelos profissionais da saúde, gratidão e respeito e demonstrou 

total apoio. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, iniciou seu 

discurso desejando boa noite a todos e aos ouvintes das rádios, aos visitantes da casa. 

Após falou sobre eficiência, seguiu dizendo que para uma secretaria seja qualquer ela, 

precisa no mínimo, para que seja eficiente, é necessário qualidade, organização, 

compromisso, concentração, pontualidade, respeito e criatividade. Na sequência ela disse 

que os recursos são administrados pela gestão pública, entre ela a gestora municipal, 
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assim como seus secretariados. Ela continuou ressaltando uma secretaria de suma 

importância, não desmerecendo as outras, teceu um comentário sobre a secretaria de 

infraestrutura, seguiu dizendo que depois de um ano e quatro meses de mandato, não teve 

o privilégio de anunciar nesta casa, a concretização de alguma rua, ou de alguma escola, 

no atual governo. Ela seguiu ressaltando como os bairros da nossa cidade estão ficando 

com a falta de eficiência. Citou o bairro Nova Oeiras, onde foi realizado trabalho, mas 

que não teve eficiência, a mesma disse que é moradora do bairro, e que infelizmente não 

pode parabenizar. Seguiu dizendo que a própria comunidade vem se organizando para ter 

o mínimo. Seguiu dizendo que seus requerimentos não são para cunho pessoal e sim pelo 

benefício social. Disse ainda que espera que as pessoas que ocupem os cargos de 

execução, tenham no mínimo a intenção do que será feito na nossa cidade. Citou uma 

conversa que teve com a secretária, onde a secretária disse que a oradora, em resposta 

disse que não critica, só faz jus ao seu salário, assim como os demais tem que fazer um 

serviço adequado, com eficiência e qualidade, para empregar os nossos recursos, e exercer 

sua função. Deu continuidade falando das manutenções que tem que ser feitas, ainda falou 

que os recursos humanos e os recursos financeiros servem para amenizar os impactos. 

Deu continuidade falando sobre Título de Eleitor, ressaltou a importância do voto. Falou 

um pouco de influência, ressaltou que vale entender está ocupando uma cadeira nesta 

casa, como muitos dizem, segundo ela não é falar bonito, é falar o que precisa ser falado, 

é analisar e ver os direitos serem empregados, e de fato fazer que a gestão trabalhe. 

Relembrou do Sr. Dulcídio, onde deixou o legado de ter feito o concurso público. Em 

seguida, ela disse que as instabilidades do município por Políticas Públicas influenciam 

na vida de cada um, e que são entendimentos como esses que devem ser levados em 

consideração. Disse a oradora que sempre faz suas gravações e lives com intuito de as 

pessoas entendam como é feito o trabalho, ressaltou que devemos ter uma gestão 

participativa. Fez comentários sobre a última votação, comentou sobre uma postagem 

feita pela Gestora Municipal, onde a oradora pede que esta casa enviei um oficio para que 

mesma faça uma retratação. Continuou falando sobre os gastos de combustível. Disse que 
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irá acompanhar os portais de transparência, para saber onde está sendo empregado o 

dinheiro. Seguiu falando que os vereadores têm que acompanhar os gastos e falar a 

sociedade. Disse ainda que se depender dela, irá continuar trazendo números, falando que 

de fato necessita em Oeiras do Pará, e quer ao final de seu mandato dizer com o que 

contribuiu. A oradora deixou claro que faz necessário qualquer denúncia nesta casa, que 

irão dá a continuidade se as questões forem legais. Em seguida agradeceu ao poder 

jurídico pela competência que tem, que segundo ela nunca trouxe uma pauta que não 

tivesse veracidade. Logo após, agradeceu a todos os funcionários desta casa por sua 

competência. Dando continuidade falou sobre a pauta da sessão, já deixando seu voto 

favorável em prol aos servidores da saúde. Disse que espera que o executivo olhe com 

carinho a pauta e que faça o reajuste. Agradeceu a todos e desejou boa noite. Logo após, 

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

desejando boa noite aos nobres edis, aos servidores desta casa, aos amigos e conhecidos 

aqui presente. Seguiu seu discurso parabenizando a edil Franciele Andrade, por ter trago 

a discursão da indicação de sua autoria, seguiu dizendo que será aprovada por 

unanimidade, e seguiu dizendo que o executivo reveja a situação dos servidores da saúde. 

Em seguida falou sobre a votação do piso, que será dia quatro de maio, disse que espera 

que os deputados honrem seu papel, seguiu falando que é uma luta muito digna, disse 

ainda, que o deputado que tem seu apoio é o Celson Sabino, e que o deputado já se 

manifestou ao favor das lutas das categorias da saúde, seguiu dizendo que espera que os 

parlamentares possam contribuir de forma positiva nesse momento, e que espera que o 

poder executivo possa cumprir seu papel. Disse ainda que foram duas semanas sem 

sessão, e que depois da última sessão que teve nesta casa, tivemos a votação da de 

denúncia contra o executivo. Dando continuidade, parabenizou a todos pelo desempenho 

que tivemos aqui, independente de base ou oposição, e que tem certeza que todos tiveram 

seus motivos. Comentou sobre mensagens que recebeu após a votação, segundo o edil 

recebeu algumas críticas, e recebeu também muitas mensagens de parabéns. 

Posteriormente falou que esteve cobrando, e tiveram alguns avanços em relação a 
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algumas ações de saúde, que segundo ele beneficiou algumas comunidades do interior. 

Seguiu seu discurso, dizendo que essas duas semanas foram de muito trabalho. Logo após, 

agradeceu aos funcionários da saúde que se deslocaram para as localidades, Igarapé Preto, 

comunidade Vila Valério no Arióca, onde fizeram uma ação beneficiando a todos da 

localidade. Seguiu seu discurso falando sobre o Igarapé Preto, onde segundo ele um local 

muito povoado, formado por várias comunidades, onde eles se deslocaram para ir à ação 

lá feita. Logo após, o vereador Edson Farias pediu a parte, para sugerir que da próxima 

vez, as ações sejam feitas as finais de semana, por motivo que nos dias de semana a 

população trabalha. Em seguida, o vereador retomou a palavra dizendo que a ação foi 

muito positiva, outras comunidades começaram a cobrar, o vereador disse que conta com 

a sensibilidade da gestão, da secretaria de saúde, para que esse tipo de ação possa 

continuar, com a oferta de serviços que são essenciais a saúde da população. Logo em 

seguida, falou sobre a questão de segurança do posto de saúde, que segundo ele não tem 

muro, e que só o vigia não tem como fazer a segurança do local, pediu que a prefeitura 

possa ver a previsão orçamentária dentro do fundo de saúde para que possa ser construído 

o muro em torno do posto. Disse ele que houveram alguns episódios de violência no local, 

disse que presa pelo bem-estar dos servidores. Ainda falou sobre um requerimento feito 

por ele, para a construção de uma nova secretaria de saúde. Posteriormente falou, que 

conversou com a secretária de educação sobre algumas demandas, em relação a escola 

Zumbi dos Palmares, e que a escola atende moradores de várias vilas da localidade, onde 

os alunos têm dificuldades de chegar até a escola, por motivo do período das chuvas. 

Seguiu seu discurso falando que administração tem se esforçado para estender alguns 

serviços, mas precisa-se melhorar muita coisa ainda. Continuou sua explanação, falando 

sobre o Projeto de Lei nº 005/2022, em pauta nessa sessão, seguiu falando sobre o regime 

de previdência complementar, esse regime de previdência é um regimento, oriundo da 

emenda constitucional n°103, que é a mesma emenda que obrigou o município de Oeiras 

do Pará a aumentar o desconto dos servidores efetivos, de 11% para 14%. Seguiu falando 

que o INSS tem um teto de pouco mais de pouco mais de seis salários mínimos de 
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aposentaria. Segundo ele aqui no município de Oeiras do Pará tem profissionais, que tem 

aposentadoria de quase R$9.000, acima do teto. Disse que nosso sistema de previdência 

é quebrado. Disse ainda que nosso município vai precisar se adequar. Reportou-se a 

vereadora Franciele Andrade, parabenizando-a pela indicação, e já deixando seu voto 

favorável ao seu requerimento. Finalizou agradecendo a todos. Logo após a palavra foi 

facultada a vereadora Roberta Araújo, onde deu início ao seu discurso dando boa noite 

a todos, agradeceu a oportunidade de esta nesta casa, saudou a todos os vereadores 

presentes, soldou a todos os profissionais da saúde presente na sessão, soldou os ouvintes 

das rádios. Seguiu discurso, dizendo que estava com saudades desta casa, depois de duas 

semanas sem sessão, mas que o trabalho não parou. A vereadora falou sobre 

infraestrutura, que dia 13 de abril foi publicado o processo licitatório, para a construção 

do primeiro terminal Hidroviário de Oeiras do Pará, disse ainda que são nomes 

importantes para essa conquista no município, começou parabenizando a Prefeita Gilma 

Ribeiro, por ela ser incansável. Parabenizou o Deputado Orlando Lobato, disse que o 

mesmo mora em seu coração, agradeceu por ele olhar com carinho pelo município de 

Oeiras do Pará, agradeceu também o Governador Hélder Barbalho, parabenizou também 

os munícipes de Oeiras do Pará, dizendo que essa conquista é dos mesmos. Em seguida 

a vereadora falou que nessas duas semanas recebeu muitas ligações, mensagens, fotos 

com relação a muitas ruas alagadas, buracos, entre outras coisas no município de Oeiras 

do Pará. Continuou sua fala dizendo que já fez visitas em algumas ruas, e que conversou 

com a secretária sobre o problema, onde ela encaminhou ofícios a secretaria, e que a 

mesma já fez um cronograma para resolver a situação. Teceu comentários sobre o 

trabalho feito na Nova Oeiras, disse ainda, que se a secretária não tivesse nada, estaria 

pior. E seguiu dizendo a secretária que continue fazendo seu trabalho. Continuou seu 

pronunciamento dizendo que, nos dias cinco, seis e sete, recebemos em nosso município 

o TCM, um órgão do Tribunal de Contas dos Municípios, segundo a oradora um órgão 

muito respeitado, e que vieram com um programa maravilhoso para a educação do Nosso 

Munícipio, foram dois dias de visitas, onde segundo ela foi maravilhoso. Foram feitas 
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inúmeras visitas nas escolas, tanto aqui na sede quanto nos interiores, onde foram 

mostradas as partes boas e ruins. Disse ainda que conversaram com o corpo docente, 

professores, alunos e com a comunidade. Visitaram a Escola Santino dos Santos Araújo 

no Rio Murujucá, onde ficaram encantados com a infraestrutura da escola. Em seguida, 

ela disse que esse projeto do TCM, vem para fazer um estudo da Educação no Marajó e 

que agora estamos enquadrados nele. Disse ainda que não estão vindo para resolver a 

situação de Oeiras do Pará, estão vindo para ajudar e dar certas orientações, e mostrar os 

caminhos. Mas uma vez agradeceu ao TCM. Deu seguimento direcionando a palavra a 

edil Franciele Andrade, dizendo que mesmo não votando, deixou teu seu apoio pela causa 

dos servidores da saúde, disse ainda que, o que vim de benefício para os mesmos é por 

merecimento. Logo após, falou sobre o esporte, falou sobre o campeonato que aconteceu 

nas ilhas, onde todos gostam muito. Parabenizou a Gestão Municipal que levou o esporte 

até a Zona Rural. Reportou-se a Edil Mara Nahum, esclarecendo a resposta ao oficio, que 

foi da mesma. A votação segundo ela teve o desfecho que merecia. Finalizou agradecendo 

a todos. 

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

ORDEM DO DIA: Votação da Indicação nº 001/2022/GVFA/CMOP, de autoria da 

vereadora Franciele Andrade. A qual foi aprovada por unanimidade. A senhora presidente 

observando que não havia mais nada a ser tratado, encerrou o expediente desta sessão 

ordinária, da qual eu, ___________________________________________________, 

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, 20 de abril de 2022. 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 



 

 
 

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 
 

Primeira secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

  Vereador (a)_____________________________________  

 

 

 


