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Ata da Décima Quarta sessão ordinária, do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 08 de junho 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 Barriga, o qual encontra-se viajando a 

serviço do Município. Em seguida, a senhora presidente convidou aos demais edis para 

fazer uma oração. Efetuada a chamada dos edis e havendo quórum regimental, a senhora 

presidente “invocando a proteção de Deus e em nome do povo Oeirense” declarou 

oficialmente abertos os trabalhos da presente sessão. Logo após, a presidente submeteu a 

discussão e votação, a ata da sessão ordinária realizada no dia 01 de junho 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: Indicação nº 003/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da edil Priscila 

Santa Maria, a qual indica que o Executivo Municipal seja provocado a enviar a esta Casa, 

Projeto de Lei alterando a Lei Municipal nº 535, de 10 de janeiro de 2008, que institui o 

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração em Geral da Prefeitura 

Municipal de Oeiras do Pará, alterada pela Lei Municipal nº 662/2019, para que sejam 

reajustados o vencimento base dos Agentes Administrativos e dos Técnicos em 

Informática. Indicação nº 004/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson 

Farias, o qual indica que o Poder Executivo seja provocado a enviar a esta casa, Projeto 

de Lei alterando a Lei Municipal nº 273, de 9 de julho de 1984 (Estatuto dos Funcionários 

Públicos do Município de Oeiras do Pará), a fim de incluir dispositivo prevendo a 

conversão em pecúnia dos períodos de licenças prêmios não usufruídos pelo servidor 

público municipal, bem como prevendo a indenização pecuniária aos dependentes do 

servidor falecido que não tenha usufruído os períodos de licença prêmio a que faria jus. 
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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 houve 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 Branco Manga, que deu início ao seu discurso saudando os nobres edis, os 

funcionários desta casa, e aos ouvintes das rádios. Posteriormente, disse que defende cada 

gestão, porque fazem sua parte, dentro do que é possível. Dando continuidade ao seu 

discurso, justificou sua ausência na sessão passada, dizendo que estava no Rio Oeiras, na 

comunidade açaizal. Após, agradeceu as comunidades do Rio Oeiras, onde esteve 

visitando algumas famílias. Na oportunidade acompanhou a visita do Vereador Edson, 

que também esteve na localidade, vivenciando a realidade dos ribeirinhos. O edil disse 

ainda, que quando vai no interior consegue ver a necessidade e a realidade de quem mora 

no interior, em todos os seguimentos que são necessários, ACS, melhorias nas escolas e 

outros. Para o edil é muito gratificante trazer essas demandas e repassar para quem de 

fato pode fazer, quanto a gestão municipal. Falou que se sente feliz pela forma que é 

recebido nos interiores, que também cobram melhorias para a comunidade. Disse também 

que aqui na cidade recebe todo mundo, e faz tudo que tiver a seu alcance para ajudar. 

Posteriormente, agradeceu a sua família que sempre lhe ajuda, em tudo que o mesmo 

promove. Agradeceu também, aos nobres pares, que segundo o edil todos se ajudam. 

Logo após, falou de um evento que o mesmo irá promover no Nosso Bar, agradeceu a 

todos lhe ajudaram na promoção desse evento. Seguiu seu discurso, falando que o tempo 

está passando, o inverno amazônico também, então diante disso espera que seja feita as 

demandas da secretaria de infraestrutura, disse que no inverno foi tempo de se planejar e 

agir agora. Finalizou agradecendo a todos e se colocou à disposição para somar e buscar 

melhorias para Oeiras do Pará. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, 

que deu início ao seu discurso, desejando um boa noite a todos, saudou os ouvintes das 

rádios. Logo após, justificou sua ausência na sessão passada, onde o mesmo estava em 

uma viagem ao interior, e teve um problema na lancha que o mesmo estava, e não pôde 

chegar a tempo. Após, falou que aproveitou para visitar algumas localidades. Dando 
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continuidade ao seu discurso, dizendo que foi procurado durante a semana por uma moça 

que está gravida, a mesma lhe apresentou uma receita de remédios básicos que não tinha 

na secretaria de saúde. Falou ainda, que recebeu um vídeo, que irá postar nas suas redes 

sociais, para que todos possam acompanhar o relato de um ACS, que também não tem o 

medicamento controlado, para quem sofre Epilepsia. O edil teceu críticas pela falta de 

medicamento. Posteriormente, falou que no dia 03 de junho de 2022, foi retirado uma 

nota fiscal da empresa MDM, e na discrição da nota fiscal, a secretaria de saúde está 

comprando um galão de óleo diferencial 90, 05 baldes de graxa universal, 08 litros de 

óleo lubrificante para motocicleta, 01litro de óleo para direção hidráulica, aditivo para 

radiador, óleo para caixa de marcha, 10 galões de óleo hidráulico, óleo lubrificante para 

motor, óleo lubrificante para motor a diesel. O edil disse que acompanha a descrição dessa 

nota fiscal, e sabe que tem coisa que a secretaria de saúde iria precisar, mas, segundo o 

edil, tem coisa que a secretaria de saúde não tenha no que fazer manutenção. Disse que 

irá solicitar informação a secretária onde será usado esses produtos. Seguiu seu discurso, 

parabenizando a secretaria de saúde, em relação as ações nos interiores, o mesmo acredita 

que essa a principal função da secretaria, o trabalho de prevenção, e poder atender quem 

mora no interior. O edil seguiu sua explanação, falando que infelizmente, não tem um 

posicionamento concreto da UBS Fluvial, cobrou satisfação da gestão, pois foi prometido 

que em abril, a UBS estaria de volta com seus trabalhos. Após, o edil disse que possa ser 

feita a limpeza da Rua Santo Antônio, que está cheia de entulhos. Seguiu dizendo que, a 

secretária de infraestrutura possa esclarecer para o mesmo, que no dia 01 de junho de 

2022, ela tem uma nota de 4.280 litros de gasolina, e se segundo informações, na 

secretaria tem duas roçadeiras e uma motosserra, o edil pediu que ela mandasse um 

relatório sobre o consumo desse combustível, porque fora esses litros de gasolina, a 

mesma tem outra nota do dia 30 de maio de 2022, de 7.660 litros de óleo diesel. O edil 

falou se hoje tem as máquinas, estamos chegando no final do período chuvoso, tem os 

funcionários, disse que tem combustível sobrando para isso. Logo após, o vereador 

Branco Manga pediu a parte, para pergunta ao edil se ele tem a nota que antecede a essa 

citada acima, do dia 01 de junho. Disse ainda, que para fazer a analogia sobre a quantidade 

de combustível, seria bom ele citar a nota que antecede a essa, data e valor, porque não 
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se pode calcular a quantidade que uma caçamba ou retroescavadeira consome em um dia. 

Após, o vereador Drô Alfaia retomou a palavra, disse que na próxima sessão trará a 

público o quantitativo geral desse ano. Disse ainda que tem notas anteriores, e irá 

oficializar a secretária, para que a mesma possa esclarecer sobre esse consumo de 

combustível. Posteriormente, o edil falou sobre a falta de merenda escolar em algumas 

escolas do interior, pediu aos pais que anotem os dias que seus filhos estão estudando só 

meio horário, porque não tem merenda, e os dias que não estão indo estudar porque não 

tem barco escolar, que eles possam também ajudar nessa fiscalização. Seguiu sua 

explanação dizendo que, segundo informações, a Escola São Raimundo, a escola do 

Barrada, da ilha do Caí e a escola Maria Raimunda, todas estão sem merenda. Logo após, 

o vereador Branco Manga pediu novamente a parte, para contribuir com o discurso do 

edil, disse que na segunda-feira, o mesmo esteve no departamento de merenda escolar, e 

o disse que tem muita merenda escolar no depósito. O edil disse, que não sabe o que está 

acontecendo de fato, para que essa merenda não esteja chegando nas escolas referidas. 

Logo após, a vereadora Roberta Araújo pediu a parte, para falar que fez um levantamento 

no dia anterior, a mesma ligou para a secretária para falar sobre esse assunto, e a diretora 

do departamento de merenda escolar, ligou para todas as escolas procurando saber se 

alguma estava com falta de merenda, e a resposta foi não. A mesma lhe explicou a 

organização que fazem, mandam merenda para 15 dias, e se por acaso termine antes, que 

as escolas entrem em contato antes de terminar. A mesma anotou as escolas que o edil 

citou, e irá fazer essa investigação. Logo após, a vereadora Priscila Santa Maria, pediu a 

parte para dizer que estiveram in loco, ficou feliz em ver o freezer, do departamento de 

merenda escolar cheio de picadinho, a secretária mostrou o cardápio da merenda. A 

mesma disse, que tem diretores de escolas querem ter o trabalho de levar a merenda, e 

não tem a preocupação de entrar em contato com o departamento. A vereadora disse que 

a preocupação do edil é pertinente, pois na maioria das vezes essa é a alimentação única 

do aluno. O vereador retomou a palavra, falou que ver essas questões como problema de 

gestão, não cabe aos vereadores tomar o papel de gestão, cabe cobrar a solução. Após, 

falou sobre a questão da Escola José Ribeiro da Costa, que a dispensa licitação dessa 

escola foi fraudulenta, e é algo que não vai parar por aí, a reforma foi péssima, as salas 
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mal iluminadas, disse que não cabe a ele resolver esse problema, e sim a gestão. Falou 

sobre a indicação da edil Mara Nahum, sobre uma caixa d´água, falou que a nota fiscal 

de material de construção, na mesma tem a compra a compra de uma caixa d´água de 

5.000 litros, o mesmo vai procurar saber para onde foi, se irá atender a indicação edil. 

Após, teceu críticas a prefeita, que segundo ele, ela fala mal dele e da edil Mara Nahum. 

Que a mesma procure estudar, saber qual a função de um vereador e a de um prefeito. O 

edil disse que sabe do seu papel e ela possa fazer o papel dela. Finalizou seu discurso 

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

vereador Edson Farias, que deu início ao seu discurso, desejando um boa noite a todos, 

saudou os nobres edis, aos funcionários desta casa, saudou também ao público presente e 

aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso argumentou sobre o discurso 

do edil que o antecedeu, sobre o consumo de combustível na secretaria de infraestrutura, 

o mesmo disse que não temos uma secretária inerte, que fica só no gabinete. Disse que as 

lanchas consomem gasolina, e a secretaria de infraestrutura tem que alugar para suas 

viagens, e quando alugam tem que ceder o combustível. Da mesma forma a secretaria de 

educação. Comentou também sobre a merenda escolar, e disse que tem no departamento 

como dito pelo colega. Teceu críticas sobre a oposição. Posteriormente, destacou o 

Projeto do edil Marcos Paulo Leitão, já sancionado, que fixa a obrigatoriedade de 

prioridade de atendimento preferencial, as pessoas com espetro autista (TEA) em todos 

os estabelecimentos do município de Oeiras do Pará. Após, falou do Projeto de Lei de sua 

autoria, que dispõe sobre uma folga anual para todos os servidores públicos municipais 

de Oeiras do Pará. O mesmo disse que fica muito triste, porque parte dos servidores não 

sabem e não conhecem que tem esse direito. Após, falou do projeto do edil Drô Alfaia, 

que instituiu no âmbito do município de Oeiras do Pará, o dia do pescador. Outro Projeto 

de Lei do edil Marcos Paulo Leitão, prevê o programa Direito na Escola, junto as escolas 

do município de Oeiras do Pará, também sancionado pela prefeita de Oeiras do Pará. 

Projeto de Lei da Vereadora Franciele Andrade, dispõe da isonomia de premiação para 

atletas homens e mulheres nas competições que ocorrerem no município. Projeto de Lei 

da Vereadora Mara Nahum, que institui a semana municipal de conscientização sobre o 

autismo no município de Oeiras do Pará e dá outras providências. Projeto de Lei de sua 



 
 

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 
 

6 
 

autoria, que declara e reconhece como integrante do patrimônio cultural, de natureza 

imaterial do município de Oeiras do Pará, a realização do Festival do Açaí para Cristo no 

Município. Outro Projeto de Lei do edil Marcos Paulo Leitão, que suspende os prazos dos 

processos administrativos disciplinares no âmbito do município, entre o dia 20 de 

dezembro a 20 de janeiro dá outras providências. Dando continuidade ao seu discurso, o 

edil disse que são Projetos de Lei sancionados e outros para sancionar, que demonstram 

a preocupação deste parlamento com todo o seguimento da saciedade. Posteriormente, o 

vereador fez a leitura da indicação de sua autoria, Indicação nº 004/2022/GVEF/CMOP, 

o qual indica que o Poder Executivo seja provocado a enviar a esta casa, Projeto de Lei 

alterando a Lei Municipal nº 273, de 9 de julho de 1984 (Estatuto dos Funcionários 

Públicos do Município de Oeiras do Pará), a fim de incluir dispositivo prevendo a 

conversão em pecúnia dos períodos de licenças prêmios não usufruídos pelo servidor 

público municipal, bem como prevendo a indenização pecuniária aos dependentes do 

servidor falecido que não tenha usufruído os períodos de licença prêmio a que faria jus. 

O edil seguiu dizendo, também como licença remunerada no dia do seu aniversário, o 

mesmo traz do judiciário que já é normal essa prática, embora muita gente achar que os 

servidores do município não possam usufruir de certos direitos, como se não fossem 

servidores também. O edil disse que temos uma Lei do Estado, a Lei 5.810/94, que está 

em vigor, e no seu artigo de 98 a 100, ela prevê o direito ao servidor de licença prêmio, 

embora os funcionários Federais da Lei 8.112, já não tenha mais esse direito, mas ainda 

no Estado, no município sim. Falou ainda, que a licença-prêmio, é direito do servidor de 

se licenciar do seu serviço sem prejuízo na remuneração, após cumprir um período 

ininterrupto. Disse ainda, que ao longo da história de Oeiras do Pará, os servidores penam 

para usufruir do direito adquirido da licença-prêmio. O edil disse ainda, que falta falar 

para um todo, que se ele não usufruir da licença-prêmio, no momento da sua 

aposentadoria, ou no momento que venha a óbito, os seus herdeiros têm direito em receber 

o número de meses de licença-prêmio em pecúnia, ou seja em dinheiro. Logo após, pediu 

o voto dos nobres colegas, que votem e consiga sensibilizar a prefeita para mandar uma 

reformulação do estatuto dos servidores públicos. Finalizou agradecendo a todos. Logo 

após, a palavra foi facultada a Vereadora Franciele Andrade, que deu início ao seu 
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discurso, desejando um boa noite aos nobres pares, cumprimentou ao público presente, e 

aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, falou da Indicação nº 

003/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da edil Priscila Santa Maria, a qual indica que o 

Executivo Municipal seja provocado a enviar a esta Casa, Projeto de Lei alterando a Lei 

Municipal nº 535, de 10 de janeiro de 2008, que institui o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração da Administração em Geral da Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará, 

alterada pela Lei Municipal nº 662/2019, para que sejam reajustados o vencimento base 

dos Agentes Administrativos e dos Técnicos em Informática. E edil seguiu falando que é 

uma indicação muito importante, louvável quando se fala em reajuste salarial, para os 

servidores públicos que realmente contribuem para o Município. Após, falou que a edil 

Priscila Santa Maria, foi muito feliz em sua indicação, porque solicita que seja reajustado 

novamente esses vencimentos. A vereadora seguiu dizendo, que também fez uma 

indicação, no mês de abril, também relacionado ao reajuste salarial dos enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e auxiliares enfermagem, por entender a importância de cada 

função, de cada categoria em nosso município. Falou também, em relação a saúde, que 

se sabe que ainda que vivemos uma pandemia, mais controlada, mas a importância desses 

servidores da tiveram e tem, onde foram baluarte e incansáveis. Após, parabenizou a edil 

por sua indicação. Disse que fazem seus papeis neste parlamento, onde tem o poder de 

indicar, e esperam que sejam atendidos em relação a cada situação. Posteriormente falou 

sobre a do vereador Edson Farias, Indicação nº 004/2022/GVEF/CMOP, o qual indica 

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

Municipal nº 273, de 9 de julho de 1984 (Estatuto dos Funcionários Públicos do 

Município de Oeiras do Pará), a fim de incluir dispositivo prevendo a conversão em 

pecúnia dos períodos de licenças prêmios não usufruídos pelo servidor público municipal, 

bem como prevendo a indenização pecuniária aos dependentes do servidor falecido que 

não tenha usufruído os períodos de licença prêmio a que faria jus. A edil falou que nosso 

estatuto realmente precisa de certa forma ser reformulado, para que muitas situações que 

lá atrás eram dadas como corretas, e hoje precisa fazer esse reajuste. Dando continuidade 

ao seu discurso, falando em questão a educação, hoje pela manhã a mesma esteve 

visitando a obra na EMEF Therezinha de Moraes Gueiros, agradeceu ao diretor da Escola, 
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pela recepção, ao dono da empresa que a recebeu muito bem, e por ter lhe explicado o 

que a mesma gostaria de saber em relação a obra. Observou-se durante a sua visita a 

escola, que a obra está a todo vapor, uma obra muito bonita e bem-feita, as salas realmente 

estão, as salas estão ficando muito bonitas, e outros locais que estão sendo reformados. A 

mesma como vereadora e representante do povo, se preocupa com o retorno cem por 

cento presencial. A mesma foi verificar como estava o andamento da obra, porque não 

tem possibilidade de retorno no segundo semestre se essas obras não forem concluídas, 

então observasse que a obra está em andamento e sendo feitos alguns ajustes. Disse que 

sente feliz em ver que de fato o recurso está sendo empregado naquela obra, para que os 

alunos e servidores possam usufruir de um espaço, mas digno e adequado quando 

voltarem as aulas cem por cento presenciais. A edil disse que esteve com a secretária de 

educação, conversando com ela, em relação ao cronograma e planejamento do retorno as 

aulas, segundo a edil, já foi feito esse cronograma para fazer os reajustes e reparos onde 

é necessário, reformas onde tem que ser feita, e verificar essas questões, porque o tempo 

passa muito rápido. Pediu que a secretaria possa ir in loco, verificar com seus técnicos, 

engenheiros e arquitetos, para realmente ver os problemas mais, urgentes para que possam 

ser solucionados, com antecedência. Disse ainda, que os investimentos na educação são 

fundamentais, investir na infraestrutura é importante, e também a parte pedagógica de 

materiais didáticos para dar suporte, e assim executarem as aulas com mais eficácia. Mas, 

segundo a edil é fundamental que os professores tenham um suporte adequado. 

Aproveitou a oportunidade, para agradecer ao seu amigo Josivan, que esteve com a 

mesma nessa visita, e dizer que está trabalhando incansavelmente. A edil disse, que esteve 

hoje no departamento de alimentação escolar, também pensando no retorno integral das 

aulas, e verificar algumas situações e informações, a conversa que teve foi muito 

produtiva, onde obteve informações sobre o cardápio, em relação as entregas como são 

feitas, a forma de armazenamento, entre outros. Observou que o departamento está 

abastecido de merenda escolar, e algumas escolas estão no cronograma com as 

nutricionistas. A alimentação escolar é uma forma muito importante para que as crianças 

possam aprender, até porque ninguém aprende com fome.  Espera que tudo dê certo e seja 

resolvido. Finalizou agradecendo a Deus. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 
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Josiel Maciel, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, saudou os 

nobres edis, ao público presente e aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu 

discurso, falou de sua visita a residência do Nelsinho Rodrigues, onde foi bem recebido. 

Seguiu seu discurso, falando que na sessão passada, foi chamado por um cidadão, Sr. 

Cleber Rodrigues Coelho, que tinha um baixo assinado, e queria um espaço nesta casa, 

como não é permitido, o edil procurou junto com ele o Dr. Sérgio Monteiro, que deu os 

caminhos para que ele pudesse dar prosseguimento na sua solicitação. Ele é Morador de 

um Bairro que está se formando, no final da Rua Santo Antônio, o qual os moradores 

reclamaram e solicitaram que não fosse, mas jogado lixo pela administração pública no 

local. Logo após, falou que foi protocolado na Prefeitura Municipal, e já encaminhou as 

secretarias do governo, e espera que essa situação se resolva. Após, falou da situação de 

roubos que vem ocorrendo na PA-379. Disse que a um tempo atrás, o seu vizinho foi 

assaltado, onde até agarraram um dos que estavam roubando, foi feito a ocorrência e não 

deu em nada.  Pediu que a polícia fiscalize essa localidade, e resolva essa situação. Teceu 

críticas à polícia que na maioria das vezes não toma providência.  Posteriormente, falou 

da Indicação nº 003/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da edil Priscila Santa Maria, a qual 

indica que o Executivo Municipal seja provocado a enviar a esta Casa, Projeto de Lei 

alterando a Lei Municipal nº 535, de 10 de janeiro de 2008, que institui o Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração da Administração em Geral da Prefeitura Municipal de Oeiras 

do Pará, alterada pela Lei Municipal nº 662/2019, para que sejam reajustados o 

vencimento base dos Agentes Administrativos e dos Técnicos em Informática. O edil 

disse que é muito pertinente, essas categorias são importantíssimas para o 

desenvolvimento das atividades em todas as áreas da administração pública. São pessoas 

que merecem ser olhadas com carinho. Após, parabenizou a edil por sua indicação. 

Seguiu sua explanação, falando da Indicação nº 004/2022/GVEF/CMOP, o qual indica 

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

Municipal nº 273, de 9 de julho de 1984 (Estatuto dos Funcionários Públicos do 

Município de Oeiras do Pará), a fim de incluir dispositivo prevendo a conversão em 

pecúnia dos períodos de licenças prêmios não usufruídos pelo servidor público municipal, 

bem como prevendo a indenização pecuniária aos dependentes do servidor falecido que 
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não tenha usufruído os períodos de licença prêmio a que faria jus. De autoria do vereador 

Edson Farias. O edil disse que é brilhante, disse que o estatuto precisa ser reformulado, 

que a administração pública envie a esta casa a atualização do estatuto, disse que é muito 

pertinente a conversão pecuniária da licença-prêmio, que no municipio de Oeiras do Pará 

é complicado para receber. Logo após, o vereador Edson Farias pediu a parte, para falara 

que na maioria das vezes, há necessidade de o servidor ter um padrinho, porque se não, 

não consegue, o mesmo é testemunha que na maioria das vezes o município se nega a 

pagar esse direito. Logo após, o vereador retomou a palavra, falou que alguns dias atrás 

esteve em conversa com a secretária de educação, com essa situação de apadrinhação, a 

secretaria falou, que a administração pública através da prefeita, e através dela estão à 

disposição dos servidores, se der entrada e tiver direito, e não for prejudicar o andamento 

da administração, serão atendidos. Falou da situação da conversão, que quem não usufruiu 

que receba. Após, o edil falou que a EMEF Raimundo Arcanjo da Costa, veio a perder 

um aluno, Everton da Silva Carvalho, e foi uma perda grande para todos, o edil deixou 

suas condolências. Após teceu comentários sobre a merenda escolar, e o transporte 

escolar, como professor disse que é inadmissível a falta de merenda escolar. Falou que a 

educação é primordial, e é preciso investir e melhorar a estrutura educacional não só de 

Oeiras do Pará, mas do Brasil, para que possamos reformular o pais. Após, falou sobre o 

transporte escolar, e espera que as Empresas que fazem esse serviço, olhem com carinho 

todas as rotas, e onde tiver falha que corrijam. Logo após, parabenizou a secretaria de 

saúde por suas ações no Município, de levar vários atendimentos aos que moram nos 

interiores. 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 desejando um boa 

noite a todos, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, falando sobre 

a real função de um vereador, que muito explanado por ela e por todos, é de suma 

necessidade, que a sua função primária é a fiscalização, assim como a lei, e a mesma se 

orgulha muito pelo trabalho que vem fazendo, embora seja marinheira de primeira 

viagem, mas se preparou para estar aqui, e agradeceu aqueles que nela votaram. A mesma 

acredita que a política pública é feita com cuidado, seriedade e compromisso com os 

recursos públicos do município. A mesma como vereadora fala e trata de números aqui 
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nesta plenária, sempre visita as escolas, vai in loco, recebe a comunidade, na câmara 

municipal, como no seu espaço de recepção. Segundo a edil, isso se faz muito necessário, 

muitos acham que a mesma sobe na plenária com achismo, ou falaram ou contaram, se 

enganam, a mesma disse que se faz presente, porque é necessário. A mesma disse que 

ouviu muito em campanha que muitos só voltam de quatro em quatro anos, ela sempre 

teve um dilema consigo, que teria a oportunidade de voltar para agradecer os votos, e 

muitos ela agradeceu, mas também a oportunidade de adentrar nas repartições públicas. 

Logo após, falou de seus dois projetos de Lei, um sancionado e outro ainda não. O seu 

mandato vem se dirigindo aos cidadãos de Oeirenses. Posteriormente, falou que hoje 

estava olhando as redes sociais, e muitas das reclamações feitas nesta plenária, muitas 

não vão ter o seu nome atrás, ou de qualquer outro vereador, e sim da gestão. Disse que 

olhando a página oficial da Prefeitura, teve a oportunidade de ver que no dia 08 de junho, 

a prefeitura municipal realizou a capacitação para manuseio de aparelho de ultrassom 

para profissionais da saúde do Municipio de Oeiras do Pará, ficou muito feliz com o 

posicionamento e por ter mandado o cidadão ir lá, mas vale ressaltar que no dia 01 de 

junho de 2021, a mesma colocou o encaminhamento cujo a finalidade era essa, mas seu 

nome não estava lá. A edil disse que esteve acompanhando uma amiga na sua 

ultrassonografia, e o médico disse que não sabia manusear o aparelho de ultrassom do 

município, então a mesma trouxe a essa plenária, com essa finalidade. Seguiu falando que 

qualquer reclamação feita nesta plenária, não só por ela, como os demais, seja levado com 

carácter emergencial. A vereadora disse ainda que seja muito trabalho para a gestora 

municipal e ela não esteja acostumada a lidar com mais de 30.000 habitantes, em várias 

áreas de atuação, mas os edis se fazem presentes se analisados os seus discursos. A edil 

disse ainda que quando ouve seu nome nas lives poderia ficar extremante chateada e 

indignada, se não tivesse fazendo seu trabalho. A edil disse a gestora municipal que 

fiscalizar não é perseguição, é uma função acida do seu trabalho, e isso contempla a sua 

profissão. A mesma, disse que ele do discurso da gestora na posse nesta casa, que não se 

candidataria como vereadora, porque não queria dá murro em ponta de faca, a edil disse 

que também não se candidatou para isso, e não está dando murro em ponta de faca. E 

continuou seu discurso tecendo mais críticas a gestora municipal. Posteriormente, falou 
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sobre os ofícios, que não foram atendidos, e hoje a mesma refez a representação ao 

Ministério Público, por duas secretarias, pois é de direito o acesso a informação, uma vez 

que as informações são negadas, como autoridade do municipio, ela está infringindo a 

improbidade de ato administrativo. Seguiu seu discurso dizendo que foi feita uma 

representação ao ministério público, que seja fornecido via ofício do Gabinete da 

vereadora, cópias de notas fiscais, atentando a referente compra analisado pela prefeitura 

municipal, as respectivas requisições, no período de julho de 2021 a março de 2022, essas 

notas se referem a manutenção das ambulâncias, na esfera municipal, onde as 

ambulâncias vivem quebradas. A edil esteve na BR-422, teve a infelicidade de verificar 

três ambulâncias quebradas sem manutenção. A mesma disse que precisa de respostas em 

relação ao ofício. Também foi encaminhado para a secretária de educação, solicitando 

informações via ofícios, da empresa que venceu o processo licitatório de transporte 

escolar, bem como esclarecimento de barcos e veículos, que estarão no efetivo 

funcionamento. A edil disse que ainda tem rotas que não estão sendo feitas, e teceu 

críticas sobre a situação. A edil disse que, no momento oportuno, no ministério público 

se informou quando a promotora estará no municipio, justamente para ter uma conversa 

com ela. Disse que olhou algumas notas no portal da transparência e se sentiu entristecida. 

Falou da iluminação pública, muito comentado no municipio, sente a ausência da falta de 

iluminação. Falou sobre a empresa que ganhou o processo licitatório, que teve um 

empenho em um valor alto. E não foi solucionado o problema. E seguiu tecendo críticas 

em relação a empresa. Falou de um ofício que colocou, sobre o esclarecimento do posto 

do Marambira, na Br-422, que a mesma já foi muito cobrada, e ainda não funciona. 

Finalizou agradecendo a todos e desejando 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 presentes, saudou os nobres pares, aos servidores desta casa, e 

aos ouvintes das rádios. Após lançou um convite e pediu apoio aos grupos folclóricos do 

município. Dando continuidade, disse que esteve nesse final em Belém do Pará, cumpriu 

uma agenda, juntamente com a prefeita, onde participou de dois momentos com a mesma. 

Primeiramente foram na Jucepa, depois foram no Graesp, que é um lugar onde ficam 

estacionados os aviões e helicópteros do Governo do Estado do Pará. Na Jucepa, foram 
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recebidos pelo Marcelo Cebolão, que é o gerente administrativo da Jucepa, com intuito 

de melhorar os profissionais da área contábil do Município. O edil seguiu falando que o 

governo atual tem se esforçado em fazer parcerias com órgãos, seja do Estado como 

Federal, por meio de assinatura de termos de cooperação técnica. E tem trazido para o 

municipio alguns serviços importantes. Semana passada foi inaugurada a sala do 

empreendedor, e na assinatura desse termo de cooperação técnica com a Jucepa, para 

agilizar a abertura de firmas e também fazer alterações, e contratos sociais do municipio. 

Logo após, o vereador Josiel Maciel, pediu a parte para dizer que não só descentralizar, 

mas os custos mais baixos, uma alteração segundo o edil, custa mais de mil reais, pelo 

fato de ter que mandar o documento para fora. Após, o vereador retomou a palavra, disse 

que no municipio de Oeiras do Pará, existem muitas empresas, nada mais importante 

poder trazer esse serviço, nesse termo de cooperação, o municipio ficará responsável pela 

estrutura operacional, que a Jucepa exige ter esse escritório. É um compromisso da gestão 

que esse serviço chegue a população. Após, disse que estiveram Graesp, para participar 

de uma cerimônia de assinatura do termo de serviço para o início da construção do 

terminal hidroviário de Oeiras do Pará, essa obra é um convênio, do Governo do Estado 

com o Município. Disse ainda, que muitas pessoas têm cobrado o fato da demora do 

início, levando em consideração que desde de o ano passado, já tinha sido anunciado pela 

administração, disse sabe o quanto o Governador tem se esforçado para atender todos os 

Municípios do Estado. Disse que foi assinado a ordem de serviço, para o início da obra, 

provavelmente daqui com dez ou quinze dias. Algo que trará mais dignidade ao povo, 

mais desenvolvimento, mais conforto. Seguiu seu discurso, que após esse encontro, 

esteve de forma mais reservada, junto a prefeita e o Deputado Orlando Lobato, onde foi 

tratado sobre um projeto de combustíveis para as vicinais, ano passado foi dado entrada 

na Secretaria do Estado. É um pedido em relação a combustível, onde se sabe a situação 

das vicinais, onde precisa de um olhar, não só na PA-379, como na BR-422. Também foi 

cobrado a agilidade para a liberação da obra do cais da frente da cidade, pediu que a 

população possa ter esse cuidado com a parte que está isolada. Posteriormente, o edil 

disse que entrou em contato como secretário de Meio Ambiente em relação a Rua Prefeito 

Artêmio Araújo, próximo à casa da edil Franciele Andrade, alguns moradores lhe 
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procuraram, para falar em relação a escuridão, de uma parte da via, onde também tem 

alguns indícios de roubo. O secretário disse que vai realizar um trabalho naquele local. O 

edil pediu que esse serviço se estendam a outras ruas. Seguiu seu discurso, parabenizou 

os nobres pares que tem matérias para hoje, os vereadores Priscila Santa Maria e Edson 

Farias. Seguiu falando que já se posicionou nesta casa, sobre a necessidade de atualizar 

esse estatuto, antes do concurso público, estatuto esse que já defasou a muito tempo. Logo 

após, o vereador Edson Farias pediu a parte, para contribuir, dizendo que comunga da 

opinião do edil, e disse que esta é uma matéria de seus quatro mandatos. Falou de uma 

outra matéria sua, sobre o cemitério, onde não tem mais condições. Disse ainda que é 

vergonhoso ter que seguir uma Lei de 1984. Logo após, o vereador Retomou a Palavra, 

informou que esta é uma matéria exclusiva do executivo, que precisa mandar um Projeto 

de Lei para esta casa. Após, falou que foi até o departamento de merenda escolar, foram 

recebidos pela equipe técnica, e foi colocado o seguinte, que o departamento tem um 

cronograma de entrega. Então se o responsável pela escola ver que a merenda vai acabar 

antes do prazo, que possam procurar os responsáveis pelo departamento. Finalizou o seu 

discurso, agradecendo um desejando um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Osvaldo Alves, que deu início ao seu discurso saudando os nobres colegas, 

saudou os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao eu discurso, o mesmo disse que 

vem fazendo seu trabalho com muita responsabilidade, nesses cinco anos de mandato. 

Falou que Oeiras do Pará é um municipio muito carente, muito desemprego, empresas 

privadas tem poucas, única empresa que gera um índice maior de emprego é a prefeitura, 

o mesmo falou que é complicado, pois tem muitas pessoas que precisam. Disse que ser 

vereador é um papel nobre de muita responsabilidade. O edil disse ainda, que aqui nesta 

casa não existem dois lados, existe uma bandeira e uma preocupação pelo município, e 

cada um quer fazer o seu melhor e deixar sua marca. Disse que existe sim, base e oposição, 

mas todos com o mesmo objetivo, em querer que o municipio desenvolva na saúde, 

educação, infraestrutura, cultura entre outros, é o que todos querem. Após, disse que tem 

visto a luta de casa vereador, que vão aos interiores e fazem realmente seu trabalho. Pediu 

a todos que procurem acompanhar e entender seus trabalhos. Posteriormente, disse que 

algumas sessões vêm acompanhando a preocupação do vereador Josiel Maciel, em 
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relação a criminalidade, onde a mesma tem avançado. O edil seguiu explanando sua 

preocupação em relação a essa criminalidade, que vem ocorrendo tanto na Zona Urbana, 

como na Zona Rural do nosso Município. Após, falou da implantação do posto policial 

na Br-422, para que assim melhore a segurança naquele local. Pediu que também possa 

ser feito esse policiamento nas ilhas também, onde foi ganho uma lancha policial. Pediu 

que a polícia, em conjunto com a prefeitura possam achar uma solução, para que se desse 

o mínimo de segurança para a população. Posteriormente, parabenizou a secretaria de 

saúde, pelas ações que vem acontecendo em todas as localidades do município. O edil 

seguiu seu discurso, dizendo que foi cobrado, em relação a ponte do Tote que está no 

escuro, o mesmo cobriu da secretaria de infraestrutura, e ela lhe garantiu que amanhã será 

resolvido essa situação. Finalizou agradecendo a todos e desejando um boa noite. Logo 

após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, que deu início ao seu 

discurso desejando um boa noite aos nobres edis, aos ouvintes das rádios. Posteriormente 

fez a leitura de um versículo da Bíblia. Deu continuidade ao seu discurso, dizendo que 

está muito se ouvindo falar sobre o a papel de vereador, a mesma acha que as vezes as 

pessoas não entendem o valor que tem um vereador, dentro de uma câmara municipal, a 

importância que tem no seu trabalho, onde tem uma câmara que é muito diversificada, 

com pessoas diferentes e ideias diferentes, onde buscam assuntos diferenciados. A edil 

disse que é muito procurada pelo meio evangélico, pelas igrejas, porque é uma área no 

qual atua de uma grande forma, não que ela não atenda a população como um todo. Mas 

as vezes alguém olha o trabalho do vereador como algo estapafúrdio ou perseguição, 

então essa semana recebeu uma foto, dela e as demais colegas, vestidas em defesa de dois 

Projetos de Lei, simplesmente pelo assessor, a segunda pessoa do secretário de maio 

ambiente, onde pegou a foto e colocou uma figura de palhaço na sua foto.  A edil seguiu 

seu discurso, disse ao Assessor, que se ser palhaço é representar esse Poder Legislativo 

como mulher imponderada, é mãe, e se chegou nesta casa legislativa é porque é 

inteligente, e tem objetivos em sua vida, e porque o povo de Oeiras do Pará, reconheceu 

que precisava de uma mulher em defesa de muitos direitos, e continuou falando a respeito 

do ocorrido. E falou que se alguma vez ele se doeu com alguma coisa que a edil falou, foi 

porque a carapuça serviu. Posteriormente, parabenizou a Gestora Municipal, a qual ficou 
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muito feliz e orgulhosa, por ela ter postado uma foto com o Atual Presidente. A mesma 

disse que é do PSC, e tem orgulho de fazer parte desse Partido, pois o mesmo lhe 

representa porque traz a família e o direito do cidadão. E seguiu seu discurso falando da 

atual presidência. Falou do apoio aos índios. Disse que ver hoje o trabalho, e acha 

engraçado empresários que são contra e falam coisas que não sabem em relação ao 

Governo do Presidente Bolsonaro. Falou que o agronegócio era algo que era muito 

esquecido no Brasil, que é aporta de recurso de entrada para esse país, aumentou e cresceu 

muito, agronegócio, porta de crescimento financeiro. Falou ainda que o Brasil cresceu 

muito. A mesma olha a para a bíblia e pode ver esse diferencial como um todo, e 

realmente estamos vivendo coisas absurdas. A mesma que estará dia 17 de junho em 

Belém, participando do aniversário da Assembléia de Deus, e irá estar prestigiando a fala 

do Presidente. A edil disse que está triste, pela Secretaria de Cultura do Município, não 

ter escolhido uma data para Festival do Camarão que não seja no mesmo período da data 

do Festival Evangélico da Assembléia de Deus. A mesma acha que foi desrespeitoso com 

a classe evangélica fazer uma situação como essa. Logo após, o vereador Josiel Maciel, 

pediu a parte, para falar que algumas sessões atrás, pediu que a mesa diretora notificasse 

a Secretaria de Cultura do Município, para justificar o porquê dessa situação. Logo após, 

a edil retomou a palavra, disse que esteve conversando com o Secretário, e não justifica 

a explicação que mesma obteve, onde já estão há 20 anos com o Festival Evangélico da 

Assembléia de Deus, e todos sabem o quanto isso está sendo desrespeitoso para com a 

sua igreja e para com o povo evangélico. Dando continuidade, disse que esteve 

conversando com a Secretária de Educação, e a Secretária esteve na BR-422, esteve 

visitando as escolas do interior. E conversaram em relação ao transporte escolar, 

esclareceu que o ônibus escolar estar em funcionamento dentro do municipio, mas 

infelizmente a PA-422 está intrafegável, onde foi vivido um inverno extremo esse ano. A 

edil seguiu seu discurso, dizendo que tem muitas pautas para discuti com a Secretária 

Silene, e uma delas é sobre a ponte do Pruanã. Pediu para que tenha um olhar por aquela 

ponte e aquela comunidade que precisa da mesma. Aproveitou a oportunidade para 

agradecer a ligação do assessor do deputado Éder Mauro, onde lhe falou que na segunda-

feira estará caindo uma emenda para a Saúde, a mesma o agradeceu. Dando continuidade 
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ao seu discurso, a edil fez explanação de sua indicação, Indicação nº 

003/2022/GVPSM/CMOP, a qual indica que o Executivo Municipal seja provocado a 

enviar a esta Casa, Projeto de Lei alterando a Lei Municipal nº 535, de 10 de janeiro de 

2008, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração em Geral 

da Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará, alterada pela Lei Municipal nº 662/2019, para 

que sejam reajustados o vencimento base dos Agentes Administrativos e dos Técnicos 

em Informática. Após, a edil disse que teve um reajuste em 2019, não dado pelo 

executivo, de forma voluntária, mas ganha na justiça por algumas pessoas do 

funcionalismo público que correram atrás. A edil pediu ao Poder Executivo Municipal, 

que se for aprovado, pede com que se empenhe para fazer o aumento do salário desses 

servidores que são de suma importância. Segundo a edil, esta muito defasado o salário 

dos mesmos. Pediu apoio dos nobres edis, para que o Poder Executivo Municipal venha 

se comover. Finalizou seu discurso, agradecendo a todos e desejando um boa noite a 

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

seguinte ORDEM DO DIA: Votação da Indicação nº 003/2022/GVPSM/CMOP, de 

autoria da edil Priscila Santa Maria. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação da 

Indicação nº 004/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias. 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, 08 de junho de 2022. 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 

Primeiro secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 
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Vereador (a)_____________________________________ 
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  Vereador (a)_____________________________________  


