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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 15 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. 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 08 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 

EXECUTIVO; Ofício nº 222/2022-GP-PMOP, de 14 de junho de 2022, que encaminha 

para apreciação do Poder Legislativo o Projeto de Lei do Executivo nº 008/2022, que 

“Dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Oeiras do Pará/PA com o 

Regime Próprio de Previdência Social -RPPS dos Servidores, em conformidade com o 

disposto na Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, e dá outras 

providências”. Projeto de Lei do Executivo nº 008/2022, que “Dispõe sobre o 

parcelamento de débitos do município de Oeiras do Pará/PA com o Regime Próprio de 

Previdência Social -RPPS dos Servidores, em conformidade com o disposto na Emenda 

Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, e dá outras providências”. Ofício nº 

223/2022-GP-PMOP, de 14 de junho de 2022, que encaminha para apreciação do Poder 

Legislativo o Projeto de Lei do Executivo nº 009/2022, o qual “Altera e acrescenta 

dispositivos na Lei Municipal nº 376 de 1995, a qual dispõe sobre a política municipal 

dos direitos da criança e do adolescente, e cria o conselho municipal dos direitos da 

criança e do adolescente, os conselhos tutelares e dá outras providências. 
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EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 045/2022-GP-CMOP, 

de 14 de junho de 2022, o qual encaminha a COLEJURF, para devidas análises e posterior 

parecer os seguintes projetos: Projeto de Lei do Executivo nº 008/2022, que “Dispõe 

sobre o parcelamento de débitos do município de Oeiras do Pará/PA com o Regime 

Próprio de Previdência Social -RPPS dos Servidores, em conformidade com o disposto 

na Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 009/2022, de 14 de junho de 2022, o qual “Altera e acrescenta 

dispositivos na Lei Municipal nº 376 de 1995, a qual dispõe sobre a política municipal 

dos direitos da criança e do adolescente, e cria o conselho municipal dos direitos da 

criança e do adolescente, os conselhos tutelares e dá outras providências. Projeto de 

Resolução nº 001/2022, de 6 de junho de 2022, a qual “Disciplina a Concessão de diárias 

aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, e dá outras 

providências. Requerimento nº 001/2022/GVMN/CMOP, de autoria da edil Mara 

Nahum, a qual requer que o Executivo providencie, através da Secretaria de 

Infraestrutura, a limpeza, poda das arvores e iluminação pública, na área onde seria 

construído o novo cemitério municipal, bairro Nova Oeiras, nesta Cidade. 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 Barriga, 

que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, saudou os nobres colegas 

e os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, disse que esteve no 

domingo, e segunda-feira visitando o X-Estrada, na terça-feira foi em Belém, disse que 

sente grato por Deus lhe dá forças. Logo após, disse que teve uma reunião com o 

Deputado Adriano Coelho, em Belém do Pará, onde na oportunidade, fez algumas 

reivindicações para o Município de Oeiras do Pará. Logo após, falou que esteve em uma 

conversa com a Pré-Candidata a Deputada Federal Andréia Siqueira, que é bastante 

atuante na Região, segundo o edil, é uma mulher que é do Município vizinho, e que a 

mesma conhece a realidade do Município de Oeiras do Pará. Esteve conversando com 
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ela, também sobre algumas reivindicações, que segundo o edil, se ela vier a ganhar 

certamente terá um olhar atencioso para o município. Posteriormente, agradeceu a 

Prefeita Gilma Ribeiro, pelo convite para a inauguração do PAV, onde o mesmo não pôde 

estar presente. Disse ainda que a Administração, na pessoa da Prefeita, é muito voltada 

para a área social, principalmente para aquelas pessoas que não tinham essas 

oportunidades de correr atrás de algumas coisas que possam melhorar a sua vida, o seu 

trabalho. Seguiu falando sobre a Prefeita Gilma Ribeiro, onde a mesma também é 

conhecedora da realidade do município. Logo após, o vereador Branco Manga pediu a 

parte, para enfatizar a necessidade do cidadão quando precisa de uma regularização de 

documento, então, segundo o edil, o FAV é muito importante para o município, porque 

não somente para os moradores da cidade, mas também para os que residem no interior 

como um todo. Após, o vereador retomou a palavra, falou que acompanhou pelas redes 

sociais a entrega de dez roçadeiras. Onde os funcionários da SEINFRA têm que fazer a 

roçagem das ruas, das vilas, entre outros, e essas roçadeiras irá ajudá-los. Disse ainda, 

que a Secretária de Infraestrutura, possa montar um plano, para que possa ser atendido a 

cidade como as vilas do município, onde se sabe as dificuldades que as Vilas têm, em 

relação ao mato. Com essas roçadeiras, o mesmo espera que sejam feitos esses serviços. 

Seguiu eu discurso, falando que quando viaja para os interiores, sempre é cobrado. As 

vilas na Br-422, são bastante grandes, então precisa de um plano para que possa ser feito 

algumas melhorias naquelas vilas. Logo após, o edil Marcos Paulo Leitão, pediu a parte, 

parabenizou o vereador por sua abordagem, sobre a limpeza da Zona Urbana e Zona 

Rural. Após, o edil pediu que a população também ajude a gestão, a secretaria, não que a 

população faça o trabalho que é da Secretaria de meio ambiente, mas que possam se 

adequar aos horários que a coleta de lixo passa, no caso da limpeza dos quintais das casas, 

que possam ligar para a secretaria, informando para que a mesma possa fazer a retirada o 

entulho. Para que assim a cidade fique mais limpa. Em seguida, o vereador retomou a 

palavra, falou de uma programação que está promovendo na BR-422. Agradeceu os 

nobres colegas pelo apoio que estão lhe dando. Disse que está promovendo um 

campeonato rural na Br-422. Agradeceu a administração. Agradeceu a Andréia Siqueira, 

que também está lhe dando apoio, ao Adriano Coelho que está lhe dando apoio, os 
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secretários, Sidney e Andréia Veiga. Após, lançou o convite, para o dia 09 de julho, onde 

irá fazer um evento de encerramento campeonato, onde terá um bingão e uma festa. 

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

facultada ao Vereador Branco Manga, que deu início ao seu discurso cumprimentando 

os nobres edis, ao público presente, os funcionários deste poder, e aos ouvintes das rádios. 

Dando continuidade ao seu discurso, falou que como vereador não tem recursos para 

construir ou reformar, mas pode indicar e intervir, em ações que possam melhorar a vida 

da população de Oeiras do Pará. Para o edil, não é motivo de orgulho, mas um motivo de 

privilégio fazer parte do Poder Legislativo de Oeiras do Pará, porque se sabe o quanto é 

difícil estar aqui, ganhar uma eleição forma democrática e concorrida, e hoje está aqui, 

graças a bondade de Deus e da população de Oeiras do Pará. Seguiu seu discurso, falando 

que cada vereador tem sua forma de trabalhar, de buscar melhorias para a população. 

Parabenizou o edil Barriga por suas ações no esporte. E os demais edis por suas visitas 

adversas. Falou que agora é o momento oportuno, na esfera Federal e Estadual, os 

mesmos estão buscando com cada pré-candidato, para que possam ter que compromisso 

com o povo de Oeiras do Pará. O edil seguiu seu discurso, dizendo que tem visitado outros 

municípios, se espelhando, e disse que acreditada muito na gestão, e em outras que estão 

por vir, que assim possamos ter o município de Oeiras do Pará ainda melhor, para todas 

as pessoas. Após, parabenizou a gestão, que de forma igualitária, atende a todos. Falou 

do desejo de levar este poder para as localidades como um todo, onde é muito importante 

que se preste conta dos seus mandatos, onde a população possa conhecer e entender que 

cada vereador trabalha, busca melhorias para as localidades, e com isso o município que 

ganha. Posteriormente, o edil disse que esteve na localidade Monte das Oliveiras, em 

visita, vivenciou a realidade daquelas pessoas, que contribuem para o município de Oeiras 

do Pará. O edil esteve visitando o posto de saúde da localidade, onde o mesmo está 

funcionando, e a população daquela comunidade está sendo atendida. O edil trouxe como 

mensagem que estão os esperando, todas as localidades do município, para que no 

segundo semestre, através da mesa diretora, possam ir fazer essas sessões itinerantes de 

outras localidades. Falou ainda que a sociedade Oeiras do Pará os conheçam, e saiba do 

trabalho de cada vereador deste poder, das suas indicações, porque muitas pessoas os 
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cobram, que não estão vendo trabalho dos vereadores, o mesmo disse que a população 

não vem a câmara, e não os acompanham para entender os seus trabalhos, o que estão 

fazendo e o que estão buscando. Após, parabenizou a comunidade do Itaucú, pois estão 

juntos com os funcionários, reformando a referida ponte da localidade. Falou ainda, que 

quando a comunidade intervém junto com o poder público, certamente é melhor. 

Agradeceu a Secretária da SEINFRA, por estar ali dando apoio aos funcionários. Disse 

que sabe que falta aqui na cidade alguns perímetros de ruas, onde esteve junto com ela 

olhando os problemas que serão resolvidos. O edil seguiu seu discurso, dizendo que 

sempre buscou a melhor forma que entende na política, e também com diálogo com os 

cidadãos de Oeiras do Pará, e assim buscar melhorias. Após, o edil se colocou à 

disposição de tudo, para votar, intervir, e assim promover o bem social. Posteriormente 

falou sobre a inauguração da Instalação Receita Federal em Oeiras do Pará, segundo o 

edil, é muito importante, pois tem pessoas que não tem condição de ir até a capital, e 

muitos não sabem nem onde fica. Parabenizou a gestão, pelos bens que tem buscado e 

trazido para o Município. Falou sobre a questão da água, disse que as pessoas dos 

interiores também precisam. Agradeceu o Secretário de Meio Ambiente, o Benedito, 

conhecido como Beluca, onde o mesmo levou umas situações até ele, de limpezas de 

igarapés e rios, porque se sabe, que a população precisa. Ressaltou sobre o Rio 

Mocajatuba, Rio Italcuzinho, e segundo ele é muito importante. Logo após falou, sobre a 

indicação do Guarda Civil Municipal, que para ele vai melhorar segurança da Cidade. 

Logo após, o vereador Josiel Maciel, pediu a parte para contribuir com o discurso do edil, 

dizendo que é algo muito importante para a cidade, o guarda civil, onde viesse organizar 

o trânsito e outras situações no Município. Logo após, o edil retomou a palavra, agradeceu 

as pessoas que lhe ajudaram a promover seu evento. Finalizou agradecendo a todos e 

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

deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, ao público presente, e aos 

ouvintes das rádios. Deu continuidade ao seu discurso, dizendo que não é fácil ser 

vereador, que tem um compromisso muito grande a frente de uma população. 

Posteriormente, o edil falou de uma denúncia que recebeu, que vem da Trans-Cametá. 

Após, pediu a presidente que possa articular uma viagem para aquela localidade, junto 
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aos edis que estiverem disponibilidade, para que visitem os postos de saúde e as escolas. 

A denúncia que chegou, é que na quinta-feira passada, apenas uma ambulância estava 

funcionando, e que estava funcionando, estava sem combustível. O edil pediu que a 

secretária possa ver essa questão. Segundo o edil, outra denúncia que recebeu foi sobre a 

qualidade do ônibus que prestam serviço para o transporte escolar. Seguiu seu discurso, 

falando sobre a questão do Raio-X, que o mesmo não está funcionado no município, por 

causa de uma peça que deu problema e só tem em SP, o edil disse que essas coisas 

acontecem, mas o mesmo sempre fala, ‘que quem tem dois, tem um, e quem tem um, não 

tem nenhum’, então na secretaria de saúde encontra-se um Raio-X, do mandato passado, 

encaixotado que não foi instalado, então se esse Raio-X já estivesse operando, não 

estariam passando por essa situação. Seguiu seu discurso, falando que tratou semana 

passada em relação ao consumo de combustível da SEINFRA. Após o edil deixou para 

conhecimento de todos, que no combustível no item gasolina, esse ano tem três notas 

fiscais de combustível; no dia 16 de fevereiro de 2022, tem uma nota de 7.600 litros de 

combustível, no dia 24 de março de 2022, tem uma nota de 4.300 litros de gasolina, no 

dia 03 de maio de 2022, tem uma nota de 2.040 litros de gasolina, no dia 02 de junho, tem 

uma nota de 4.280 litros de gasolina, este ano foi contado no total de 18.220 litros de 

combustível em notas pagas a SEINFRA. Segundo o edil uma secretaria, que até semana 

só tinha duas roçadeiras e uma motosserra. Tendo esses dados, ele irá solicitar a secretária, 

que ela possa justificar onde foi consumido esse combustível. A mesma secretaria tem 

em diesel, cinco notas; uma do dia 16 de fevereiro, outra do dia 09 de março, outra do dia 

04 de março, outra do dia 02 de maio, outra do dia 30 de maio, e o quantitativo de óleo 

diesel foi de 38.560 litros de óleo diesel. O mesmo acredita que essa secretaria necessite 

desse combustível, só não nesse consumo de combustível por causa do período de 

inverno, mas aguarda a justificativa da secretária. O edil seguiu seu discurso, falando que 

esse consumo exorbitante, nada mais é que um desvio de finalidade desse combustível. 

Após, falou de mais algumas notas da mesma secretaria. E seguiu tecendo críticas em 

relação a SEINFRA. E irá solicitar esclarecimentos. Posteriormente, o edil seguiu seu 

discurso, falou sobre o indigenista e o repórter que sumiram, fato não diferente da 

realidade do município, pois se sabe que na Trans-Cametá tem o problema de conflito 
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agrários constante, na maioria das vezes esses conflitos são ocasionados pela retirada 

ilegal de madeira, os moradores que estão ali a anos, são ameaçados por quem detém o 

poder aquisitivo. Pediu que o Secretário de Maio Ambiente possa fazer seu trabalho de 

fiscalização e apreensão do que realmente estiver errado. Falou sobre a questão da 

agricultura no município, qual o plano que o secretario tem para alavancar a agricultura 

do município? Onde tem vários tratores parados. Ressaltou que a agricultura possa dar 

condições, para que os técnicos possam fazer o seu trabalho. Em umas das suas vistas a 

PA-379, presenciou uma família no lixão, que estavam com várias crianças, no momento 

entrou em contato com a assistência social, que no mesmo momento mandou uma equipe 

até e fizeram atendimento a aquela família. Parabenizou a secretária de assistência social, 

onde segundo o edil é um trabalho muito importante. Após falou do assunto em pauta, 

sobre os direitos da criança e adolescente, pediu para a secretaria de assistência social, 

venha a fazer uma campanha junto com os professores, para que possa estar presente nas 

escolas e tentar identificar essas crianças que possivelmente possam ter sidas acometidas 

por abusos. E que o delinquente possa ir para a cadeia. Seguiu eu discurso, falando que 

se sente triste, pois no mês de julho não terá o torneio de férias por falta de estádio, não 

tem quadra, foi procurado por alguns atletas que jogam vôlei, pediu ao secretário que 

possa olhar por essa situação, possa dar uma atenção para o esporte. Finalizou 

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

vereador Edson Farias, que deu início ao seu discurso saudando os nobres pares, saudou 

os funcionários desta casa, saudou o público presente, e os ouvintes das rádios. Deu 

continuidade ao seu discurso, dizendo que é um erro não está inserido em todo o 

seguimento da sociedade, a política partidária, com isso eleva a um número muito grande 

o brasileiro a não gostar de política, e isso porque não foram introduzidos. Parabenizou o 

professor Maneles, por trazer os alunos a esta casa. Após, falou que nunca é tarde para 

estudar.  Logo após, o edil disse que aprovam leis que beneficiam diretamente aos 

moradores de Oeiras do Pará, e muita das vezes não se dá importância porque não tem 

conhecimento. Posteriormente o edil falou sobre qual é o papel do vereador no município, 

onde não o poder de construir, mas poderiam ter sim, as emendas impositivas, se 

quisessem. Após, disse que em conversa com a prefeita, mostrando a importância da 
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emenda impositiva, da fatia do legislador, e está creditado nos cofres da Prefeitura, uma 

emenda do Deputado Luth Rebelo, no valor de R$ 100.000 reais, para custeio. Dando 

continuidade ao seu discurso, falou da sua ida ao gabinete, a prefeita recebeu uma 

mensagem do Ministério da Defesa, e socializou com o mesmo, que ela pediu a volta do 

atendimento do navio da Marinha do Brasil ao nosso município, e ela conseguiu. Também 

enalteceu a inauguração do PAV (Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal), 

onde segundo o edil é muito importante e irá atender a população de Oeiras do Pará. Falou 

ainda, que o PAV, vai atender toda aquela situação, virtual da receita federal, com a 

diferença de dentro para tirar as dúvidas da pessoa. Parabenizou a Prefeita Gilma Ribeiro 

pelo feito. Ressaltou a importância do PAV. Dando continuidade ao seu discurso, disse 

eu alguém lhe ligou, pedindo informação. Falou sobre a questão da Rua José Barata, 

apesar de ser aprovado o projeto de lei no mandato passado, foi para o executivo, e o 

mesmo silenciou, não sancionou e ne vetou, então essa rua que o edil mora é uma 

incógnita por não saber qual é o verdadeiro nome. E o mesmo já fez ofícios, e não obteve 

respostas. Dando continuidade, falou sobre Projeto de Lei do Executivo nº 008/2022, que 

“Dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Oeiras do Pará/PA com o 

Regime Próprio de Previdência Social -RPPS dos Servidores, em conformidade com o 

disposto na Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, e dá outras 

providências”.  O edil disse que irá estudar o projeto, e não tem o montante da dívida, e 

tem a plena certeza que nem o executivo sabe. Parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro pelo 

compromisso. Finalizou agradecendo a todos, e desejando um boa noite. Logo após, a 

palavra foi facultada a vereadora Franciele Andrade, que deu início ao seu discurso 

cumprimentando aos nobres pares, ao público presente, desejou um boa noite aos ouvintes 

das rádios. Dando continuidade ao seu discurso parabenizou o Professor Maneles por 

estar trazendo seus alunos para assistirem a sessão. Posteriormente a edil falou sobre o 

Projeto de Lei do Executivo nº 008/2022, que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos 

do município de Oeiras do Pará/PA com o Regime Próprio de Previdência Social -RPPS 

dos Servidores, em conformidade com o disposto na Emenda Constitucional nº 113, de 

08 de dezembro de 2021, e dá outras providências”. A edil seguiu dizendo, que esse 

assunto só possível está em pauta, porque havia algumas exigências, dentre elas a Lei 
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Complementar Municipal, que já foi votado neste poder em 2021 a Lei complementar 

Municipal nº 003/2021, do dia 19 de agosto de 2021, que a alterava a Lei Municipal, nº 

466, do dia 08 de novembro de 2004, que reestruturava o regime próprio do Município 

de Oeiras do Pará. E nesse ano foi votado a Lei Municipal nº 693/2022, do dia 30 de maio 

de 2022.  A edil seguiu seu discurso, dizendo que se aprovado por este poder, esse projeto, 

onde vem pedindo que seja parcelado em 240 parcelas, onde antes não era possível se 

parcelado. Parabenizou a gestão pela coragem. Esse projeto tem um prazo estipulado para 

que seja votado. Segundo a edil, desde muito tempo tem essa deficiência. Falou que o 

projeto é de suma importância. Falou também que essa dívida será paga pelo FPM, será 

destinado uma parcela no valor calculado e será pago ao FUNPREV. Posteriormente falou 

sobre o Projeto de Lei nº 009/2022, de 14 de junho de 2022, o qual “Altera e acrescenta 

dispositivos na Lei Municipal nº 376 de 1995, a qual dispõe sobre a política municipal 

dos direitos da criança e do adolescente, e cria o conselho municipal dos direitos da 

criança e do adolescente, os conselhos tutelares e dá outras providências. A edil falou que 

é uma Lei de Suma importância, onde se sabe que as crianças e adolescentes do município 

vem sofrendo muito, e o município não está isento dessa situação. A edil pediu que se 

crie políticas públicas relacionadas a essa situação. Posteriormente falou do 

Requerimento nº 001/2022/GVMN/CMOP, de autoria da edil Mara Nahum, a qual requer 

que o Executivo providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza, poda das 

arvores e iluminação pública, na área onde seria construído o novo cemitério municipal, 

bairro Nova Oeiras, nesta Cidade. Após, parabenizou a nobre colega por seu 

requerimento, e deixou seu voto favorável. Pediu que seja olhado com carinho essa 

situação. Dando continuidade, disse que esteve em uma viagem a Belém, a mesma esteve 

na Cohab, buscando informações. A mesma está correndo atrás. Esclareceu sobre o 

programa Sua casa. Após falou sobre revitalização da Ponte da Vila Monte das Oliveiras, 

onde viu através de redes sociais, onde a ponte estava intrafegável. E a gestão em parceria 

com a comunidade solucionou o problema. Falou que essa parceria é muito importante. 

Posteriormente falou sobre a Inauguração do PAV, onde esse atendimento é muito 

importante para a população. Falou também da inauguração da Sala do Empreendedor. 

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

todos, saudou os nobres pares presentes, ao público presente e os ouvintes das rádios. 

Após, falou da importância do Eja. Falou uma pouco da sua história coma educação. 

Dando continuidade ao seu discurso, falou sobre Projeto de Lei do Executivo nº 008/2022, 

que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Oeiras do Pará/PA com o 

Regime Próprio de Previdência Social -RPPS dos Servidores, em conformidade com o 

disposto na Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, e dá outras 

providências”. O edil disse que desde quando se entende, o FUNPREV vem sendo lesado 

pelas administrações antecessoras, desde de o tempo do IAPOP, os servidores vêm sendo 

lesados, e hoje vem para esta casa em uma atitude nobre da Administração da Gilma 

Ribeiro, segundo o edil é algo inédito no município. Parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro 

pelo nobre gesto de mandar a este Poder esse Projeto de Lei. Falou que esta parcela do 

fundo levará 20 anos para ser paga, nestes anos o fundo se reestruturará. Falou ainda que 

esse 25 milhões tivessem nas mãos do gestor do fundo, e sido aplicado com forma 

responsável, com certeza estaria rendendo um bom recurso para a manutenção do 

pagamento das folhas de aposentados do fundo. Posteriormente falou sobre a inauguração 

do PAV (Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal), na condição de cidadão e 

empresário, o edil disse que é algo importantíssimo para o município, onde para resolver 

algumas situações as pessoas teriam que se deslocar para outros lugares, até em algumas 

situações físicas. Falou da importância da sala do empreendedor, e outras parcerias que 

vieram a melhorar o município. Seguiu parabenizando a gestão. Seguiu seu discurso, 

falando de algumas reclamações que vem recebendo, com relação ao asfalto município, 

seguiu tecendo críticas a empresa responsável pelo asfalto. Após, a vereadora Priscila 

Santa Maria contribuiu com o discurso do edil, falando que não é questão das máquinas, 

e sim que precisa trocar de empresa, onde essa empresa continua fazendo o mesmo 

serviço que não é de qualidade a muito tempo. Logo após, o edil retomou o seu discurso, 

falando que na reunião que tiveram com o representante da empresa, onde foi trocado de 

empresa, só as pessoas que não. Falou da situação da Rua Coronel Victor Basto que está 

cheia de buracos, entre outras ruas. Pediu que a empresa resolva essas situações. Logo 

após, falou da situação da PA-379, a empresa que ganhou para fazer a manutenção da 
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mesma, falou que assim que parasse as chuvas, iniciaria os trabalhos, o mesmo espera 

que se concretize esse trabalho. Sempre bateu na mesma tecla a muito tempo por causa 

dessa situação. Após, falou do apoio à agricultura no município, onde as maquinas possa 

ser coloca à disposição da agricultura no Município. Falou sobre a secretaria de meio 

ambiente, que se precisa ter um cronograma de limpeza dos rios. Falou sobre o oficio não 

respondido pela secretaria de cultura. Finalizou agradecendo a todos e desejando um boa 

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

desejando um boa noite a todos, saudou os nobres edis, saudou os funcionários deste 

poder, ao público presente e aos ouvintes das rádios. Após, agradeceu aos seus familiares, 

por sempre lhe ajudarem. Logo após, parabenizou a sua avó, pela passagem do seu 

aniversário. Dando continuidade ao seu discurso, deu explicação ao serviço enquanto 

vereadora a nesta Casa de Lei, entre elas solicitou, e oficializou a secretária de 

infraestrutura Alcilene Alves da Silva, oficio protocolado no dia 10 de junho de 2022, 

após fez a leitura do oficio. Logo após a edil falou que algumas ruas contam com asfalto, 

que infelizmente não é de qualidade, o trecho em ofício, é qual transitam várias pessoas. 

Falou que a secretária tentou fazer uma manutenção com cacos de construção e areia, a 

edil disse ainda, que se faz necessário que a Secretária entre em contato, ou veja uma 

viabilidade para que se seja feito a operação tapa buraco. A edil explanou sua preocupação 

em relação as manutenções das ruas. Disse que espera da Secretária analise se ainda estão 

na questão do mérito da manutenção, e que seja solicitado a empresa responsável. Falou 

que não se pode deixar acontecer algo, principalmente em questão de trafegabilidade, 

essas de fato muito presentes no município. Posteriormente, a edil seguiu seu discurso 

fazendo a leitura do Requerimento nº 001/2022/GVMN/CMOP, de sua autoria, a qual 

requer que o Executivo providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza, 

poda das arvores e iluminação pública, na área onde seria construído o novo cemitério 

municipal, bairro Nova Oeiras, nesta Cidade. A edil seguiu falando que espera que seu 

requerimento seja aprovado, e que o executivo tome providencias enquanto a limpeza das 

ruas e iluminação pública. Após, ressaltou que a gestora municipal ganhou do deputado 

Hélio Leite, 10 roçadeiras, a mesma fica feliz pela conquista e espera que elas sejam 

usadas nas limpezas das ruas. Falou de alguns bairros que precisam de atenção em relação 
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a limpeza. Posteriormente, disse que não o poder de onerar custos, apenas solicitar. Falou 

da EMEF Jerônimo Milhomem Tavares, que encontrasse em reforma, só que se for olhar 

a placa da construção, ela tem o início no dia 09 de fevereiro, e o final no dia 25 de abril, 

e até hoje ainda não foi finalizado. Então a edil entrou em contato com empresa 

responsável, onde pediu explicações, esteve visitando a escola e presenciou que a obra 

está acontecendo e está demorando. Sua preocupação é uma portaria que no dia 01 de 

agosto voltará as aulas em tempo integral. A edil falou dos dois anos de pandemia, e 

muitas crianças não tiveram a oportunidade ter outra criança para dialogar, então chegar 

hoje na escolar e não ter isso, a criança sente muito. Em conversa com o proprietário, 

perguntou o porquê da demora da obra, ele disse que razoável acontecer a questão do 

aditivo do tempo da obra, mas a mesma não quer que seja razoável, ele falou que entregará 

no dia 30 de julho. Seguiu seu discurso, falando que o mandato de vereador é muito 

continuo e participativo. Após, a edil falou sobre a PA-379, disse que se a empresa não 

estar fazendo a manutenção que deve ser feita, cabe a gestora municipal, assim como a 

secretária, pedir informações e esclarecimentos. Falou da situação dos alunos que não 

vem de transporte escolar, por causa da trafegabilidade da PA-379. 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, saudou os nobres edis, ao público presente, e aos ouvintes das rádios. Seguiu seu 

discurso, se apresentando aos alunos que se fazem presentes nesta plenária.  Dando 

continuidade, falou sobre a ponte de concreto da Rua XV de novembro, no Birro do 

Marituba, que o mesmo já tinha comentado na sessão passada, e essa semana ele 

oficializou a secretaria de administração do Município, para ter em mãos a cópia desse 

contrato. O mesmo esteve em visita a este local e percebeu alguns buracos na ponte, e 

está esperando o retorno da administração, para que assim sejam tomadas as providencias 

cabíveis em relação a empresa. Da mesma forma, oficializou a SEINFRA, pedindo um 

cronograma de expansão de rede de abastecimento de água do município. Onde muitos 

bairros sofrem com esse abastecimento de água. Posteriormente o edil falou que é muito 

importante poder avaliar as propostas relacionados ao meio ambiente, hoje é muito falado 

sobre desenvolvimento sustentável no país, e como é que se vai avaliar o desenvolvimento 
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econômico com a questão da sustentabilidade? Seguiu falando que SEMMA, tem uma 

parceria com a Secretaria de Educação, realizou na Escola Pequeno Herói, o primeiro 

workshop, sobre o meio ambiente, nesse evento foi entregue uma horta a escola. O edil 

seguiu falando que a educação é o pilar dele tudo, onde será trabalhado o desenvolvimento 

social e crítico dos alunos, então na escola é onde deve começar, aos poucos introduzir a 

educação ambiental. Falou da importância de manter o meio ambiente preservado. 

Ressaltou a importância de apoiar essas práticas nas escolas. Posteriormente, falou da 

inauguração do PAV (Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal), oferecendo a 

cidade alternativas para o acesso aos serviços básicos da Receita Federal no nosso 

município. Seguindo seu discurso, falou dos ganhos e o olhar social que esse Governo 

tem trazido aos munícipes. Onde já foram feitos inúmeros acordos de cooperação técnicas 

com alguns órgãos importantes, tanto na esfera estadual, quanto na federal. Após, seguiu 

parabenizando a gestão por seus feitos. Logo após, falou sobre Projeto de Lei do 

Executivo nº 008/2022, que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de 

Oeiras do Pará/PA com o Regime Próprio de Previdência Social -RPPS dos Servidores, 

em conformidade com o disposto na Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro 

de 2021, e dá outras providências”. Seguiu falando que o município não sabe quanto deve 

para o fundo de previdência, segundo o edil o valor é maior que 20 milhões. Logo após, 

o vereador Drô Alfaia pediu a palavra, para contribuir dizendo que o valor é maior que 

25 milhões, até abril do ano passado. O edil retomou a palavra, dizendo que o município 

tem uma dívida, que anteriormente coma legislação que era vigente, havia a possibilidade 

de parcelar essa divido até 120 vezes, depois houve uma alteração que reduziu para 60 

vezes, e agora tem a oportunidade de parcela em até 240 vezes. O edil ressaltou que esse 

parcelamento desse débito, só vai ser possível caso o município de Oeiras do Pará cumpra 

alguns requisitos que a legislação trás, e dois desses requisitos são referentes aos projetos 

de Leis aprovados nesta casa, como o ‘Projeto de Lei nº 003/2021, que reestrutura o 

regime próprio de previdência social do município de Oeiras do Pará e dá outras 

providencias. ’ E também o Projeto de Lei nº 693/2022, da providência complementar 

que foi votado. E seguiu falando mais sobre o assunto. Finalizou agradecendo a todos e 

desejando um boa noite. Logo após a palavra foi facultada ao Vereador Osvaldo Alves, 
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que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, saudou os edis, o público 

presente, e os ouvintes das rádios. Após, o edil deixou suas condolências à família do José 

Ferreira. Agradeceu ao Deputado Vanderlan Quaresma pelo apoio a família que perdeu 

seu ente querido, agradeceu também a prefeita Gilma Ribeiro, e secretária de assistência 

social Mikely Santana. Dando continuidade ao seu discurso dizendo que estar aqui não é 

fácil, é um trabalho de luta, determinação e compromisso com o povo. Disse que a prefeita 

tem trabalhado bastante para suprir as necessidades do município lutando. Logo após, 

dando continuidade ao seu discurso, falou da entrega de 10 roçadeiras para uso da 

SEINFRA, são equipamentos de grande valia que atenderá a demanda para população 

que tanto precisa. Posteriormente falou da Inauguração do PAV (Ponto de Atendimento 

Virtual da Receita Federal), que tem como intuito de oferecer aos cidadãos alternativas 

aos serviços básicos da Receita Federal do Brasil. Na segunda-feira realizou através da 

SEINFRA, o início da realização da revitalização da ponte que interliga as casas montes 

das Oliveiras no Rio Itaucú, uma obra, segundo o edil, de suma importância para os 

moradores. E na sexta feira dia 08, foi realizado no Rio Tapará, o encerramento dos cursos 

de piscicultura, realizados pela prefeitura municipal de Oeiras do Pará, em parceria com 

o SENAR. Disse ainda que a prefeita esteve no ministério de comunicação do Governo 

Federal, onde conseguiu a aprovação de 24 escolas municipais a serem beneficiadas com 

o programa ‘Wi-Fi Brasil’, disse ainda que muita coisa boa chegando. 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 

a todos, saudou os edis, o público presente, e os ouvintes das rádios. Posteriormente leu 

um versículo da Bíblia. Dando continuidade ao seu discurso, a edil explanou sua 

indignação com a Secretaria de Cultura, em relação ao secretário, e o evento que irá 

acontecer em setembro. Disse que é um assunto de interesse do município, porque a 

população evangélica é grande, é cultura do município há 20 anos. Pediu encarecidamente 

que se faça valer as culturas, não só a evangélica, como todas em geral. A edil seguiu 

falando que o povo evangélico está indignado com essa situação, e mesma coloca seu 

repúdio como vereadora e representante do povo evangélico. Posteriormente, falou que 

já está na hora de tomar uma providência em relação a delegacia de Oeiras do Pará, disse 
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que tem que dizer um chega a Delegada, onde chegou uma criança em Cametá da Br-422, 

que foi abusada, a mãe foi prestar ocorrência na delegacia de Cametá, a delegada mandou 

que ela viesse prestar ocorrência na delegacia de Oeiras do Pará, e não deu nenhum tipo 

de atendimento. A edil disse ainda que devem se reunir com o delegado atual, e ter uma 

conversa séria, segundo ela, Oeiras está ficando no abandono, em relação a essas 

situações. E simplesmente não foi feito nada, porque não havia flagrante, e a mãe não 

conseguiu ao menos fazer um B.O em relação a isso. Após, a edil falou da campanha, 

através da assistência social, juntamente com a câmara municipal, que tem trabalhado 

com as políticas públicas em relação a violência contra mulher, crianças e adolescentes. 

Ressaltou a importância que providencias sejam tomadas, pois o CREAS está atendendo 

muitas crianças em relação a abuso sexual. Pediu a presidente desta casa mande um ofício 

a delegacia, pedindo uma reunião com o delegado e tratar desses assuntos. Logo após, a 

edil falou sobre a saúde metal, que é um programa da Secretaria de Saúde, em parceria 

com o Dr. Mergulhão, a Psicóloga Nerilma Vasconcelos, e tem se colocado como o um 

grande tralhado no município. Segundo a edil, é um assunto pouco abordado, um assunto 

esquecido, e não é levado em consideração que são pessoas que todos os dias precisam 

de ajuda. Pediu a secretária de saúde que possam trazer de forma urgente o CAPS para 

Oeiras do Pará, onde precisamos desses atendimentos. A edil seguiu falando da 

importância do CAPS no município. Após, o vereador Marcos Paulo pediu a parte, falou 

que umas semanas atrás, foi repassado para a secretária de saúde que foi cadastrado, foi 

iniciado os transmites legais, e estavam procurando um lugar para alugar para iniciar. 

Parabenizou a edil pelo seu brilhante discurso. Logo após a vereadora retomou a palavra, 

dizendo que irá pedir o reajuste de salário, em relação a psicóloga da saúde.  A edil irá 

apresentar o candidato do PSC, Ananias Nauá, que está se apresentando como candidato 

do partido PSC, candidato da direita. Seguiu falando do seu apoio ao Governo Federal. 

Finalizou o seu discurso, agradecendo a todos e desejando um boa noite. Logo após, a 

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

desejando um boa noite a todos, saudou os nobres edis, ao público presente, e os ouvintes 

das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, elogiou a todos os calouros da UFPA em 

Oeiras do Pará, o qual se sente muito orgulhosa. Seguindo seu discurso, parabenizou a 
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prefeita Gilma Ribeiro, pela inauguração do PAV (Ponto de Atendimento Virtual da 

Receita Federal), onde ele vem trazer um grande desenvolvimento para Oeiras do Pará, 

principalmente com relação a algumas pessoas que precisavam sair do município. Quando 

a mesma trabalhava na colônia dos pescadores, a maioria dos pescadores precisavam do 

serviço, para resolver problemas no CAEPF, matricula Cei, e só se resolvia esses 

problemas em Abaetetuba. Falou da dificuldade dos pescadores na época.  A mesma 

sentiu muito feliz por ter chegando o PAV no município de Oeiras do Pará. 

Posteriormente a edil falou de alguns serviços ofertados pelo PAV. Após a edil falou para 

quem quiser fazer a inscrição do curso da marinha, ela está chegando no município, é só 

entrar em contato no Cac. Falou que o concurso da marinha é ótimo. Posteriormente, falou 

que Oeiras foi contemplada com o programa ‘WI-FI Brasil’, onde 24 escolas foram 

contempladas. Disse que muita coisa se resolve pela internet, então quem estuda no 

interior vai se beneficiar, alunos, professores. Parabenizou a secretária de Educação, 

juntamente com a prefeita Gilma Ribeiro, que conseguiram mais esse feito para o 

município de Oeiras do Pará. Posteriormente, a edil disse que esteve em Belém, semana 

passada, em conversa com seu Deputado Estadual Orlando Lobato, conversou com ele 

sobre o esporte, sobre o apoio que o município precisa na parte da estrutura, então a 

mesma ficou muito feliz, por ele ter atendido os seus apelos, passou para ele a situação 

do campo e da quadra coberta, ele pediu para a mesma fazer um levantamento e 

encaminhar para ele. Após, parabenizou o secretário de cultura, juntamente com o diretor 

de esporte, que estiveram em breves para receber os kits do Joapa, que é a olimpíada do 

Pará, Oeiras do Pará irá ter a sua delegação, segundo a edil, foi um kit de muita 

importância para o município. Posteriormente, destacou a importância não somente na 

estrutura da educação, mas dá ênfase para a parte pedagógica, tanto na cidade, como no 

interior, então nesses dois dias aconteceu a formação continuada na EMEF Santino dos 

Santos Araújo, a mesma seguiu ressaltando a importância dessa parte pedagógica. 

Parabenizou a secretária Andréia. Após, a edil Priscila Santa Maria pediu a parte, falando 

que é algo muito bom e relevante para a sociedade saber, que a educação em Oeiras do 

Pará, todos tem trabalhado para que ela possa avançar de uma forma boa, levando em 

consideração as dificuldades, mesmo assim os profissionais têm se sobressaído e se 
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superado.  Logo após, a vereadora retomou a palavra, disse que esteve em visita, 

juntamente com o edil Marcos Paulo, na EMEF Therezinha de Moraes Gueiros, o qual 

também os apresentaram um projeto deles, que logo estará sendo aplicado a todos os 

alunos. Posteriormente, falou de um oficio que encaminhou a SEINFRA, com relação a 

ponte do Rio Itaucú, na Vila Monte das Oliveiras, a mesma pode estar acompanhando um 

pouco. É isso que a edil quer, que chegue dignidade a sociedade, os pedidos dos 

vereadores não são coisas pessoais, segundo a edil, tudo que defendem é para a sociedade. 

Após falou de uma postagem que viu nas redes sociais, a mesma printou e encaminhou 

para secretária de infraestrutura Silene que já resolveu o problema. Finalizou agradecendo 

a todos e desejando um boa noite. Em seguida, a presidente Roberta Araújo reassumiu a 

presidência e passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Votação do Requerimento nº 

001/2022/GVMN/CMOP, de autoria da edil Mara Nahum. O qual foi aprovado por 

unanimidade. LEITURA DA JUSTIFICATIVA DA RESOLUÇÃO Nº 001/2022. 

Votação do Projeto de Resolução nº 001/2022, de 6 de junho de 2022, a qual 

“Disciplina a Concessão de diárias aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, e dá outras providências. 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, 15 de junho de 2022. 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 

Primeiro secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 



 
 

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 
 
 

18 
 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

  Vereador (a)_____________________________________  

 

 


