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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 01 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 dos vereadores, Barriga, Branco Manga e Drô Alfaia, os 

quais justificaram suas faltas, Drô Alfaia e Branco Manga, encontram-se viajando a 

serviço do município, e o vereador Barriga encontra-se doente. Em seguida, a senhora 

presidente convidou aos demais edis para fazer uma oração. Efetuada a chamada dos edis 

e havendo quórum regimental, a senhora presidente “invocando a proteção de Deus e em 

nome do povo Oeirense” declarou oficialmente abertos os trabalhos da presente sessão. 

Logo após, a presidente submeteu a discussão e votação, a ata da sessão ordinária 

realizada no dia 25 de maio de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 

foi realizada a leitura da pauta da presente sessão. LEITURA DOS EXPEDIENTES: 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 013/2022-

COLEJURF-CMOP, que encaminha já com parecer conclusivo o Projeto de Lei do 

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

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

Feminicídio e Violência contra a Mulher”. Parecer nº 011/2022-COLEJURF-CMOP, 

sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 006/2022, de 10 de maio de 2022. Projeto de 

Lei do Legislativo nº 007/2022, 19 de maio de 2022, o qual “Institui no Calendário 

Oficial de Eventos do Município de Oeiras do Pará a “Semana de Prevenção da Gravidez 

na Adolescência”, e dá outras providências. Indicação nº 003/2022/GVEF/CMOP, de 

autoria do edil Edson Farias, o qual indica que o Executivo Municipal seja provocado a 

enviar a esta Casa, Projeto de Lei criando a Assistência Judiciária Gratuita de Oeiras do 

Pará, em benefício de nossa população economicamente hipossuficiente. Em seguida, 
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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 Edson 

Farias, o qual deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, saudou os 

nobres edis, os funcionários desta casa e os ouvintes das rádios. Lamentou a ausência dos 

nobres colegas que não puderam estar presentes. Posteriormente, se solidarizou com a 

família do Capitão, que perdeu sua filha. Dando continuidade ao seu discurso, falou sobre 

a semana do meio ambiente que começa hoje. Logo após o edil disse que tem muitos 

requerimentos em relação ao meio ambiente, dentre eles, relacionado ao lixão, que foi 

aprovado nesta casa, onde ele espera que essa situação possa se resolver. Após o edil 

salientou em sua a sua ida na quinta-feira, na casa do ex-prefeito Dinaldo Aires, e a sua 

esposa, a edil Franciele Andrade, onde foi muito bem recebido. Dando continuidade à sua 

explanação, falou de sua ida ao Castanheiro, onde o mesmo esteve em uma 

confraternização. Após falou de um questionamento que lhe fizeram, em relação à 

segurança pública nos interiores do município. Teve a festividade no sábado, e não 

puderam levar nenhum policial para fazer a segurança do Castanheiro, então 

questionaram sobre a Lancha da Policia Militar, conseguida junto ao Governo do Estado. 

Após, o edil disse que seria bom que se formasse um calendário com as datas dessas 

festividades que acontecem nos interiores, para que assim os policiais pudessem ir para 

que assim pudessem impor respeito. Portanto que se utilize essa lancha, que segundo o 

edil é de suma importância, sabendo da redução de policiamento, mas que também 

ofereça aos munícipes dos interiores segurança. Posteriormente, a vereadora Roberta 

Araújo pediu a parte, para falar que semana passada houve um assalto no Rio Murujucá, 

e também se questionou sobre isso, por mais que seja feito esse calendário com as datas 

festivas, seria importante em um dia qualquer, a lancha sair, mapear alguns rios, e mostrar 

aos meliantes que a polícia está fazendo o seu trabalho. Então a edil espera que seja feita 

o uso dessa lancha, e a população ribeirinha possa usufruir. Logo após, o edil retomou a 

palavra, e deu continuidade ao seu discurso, dizendo que este poder poderia trazer para si 
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essa responsabilidade, disse que poderiam se reunir junto a eles e ver uma forma. O 

mesmo compreende o número reduzido de policiais. O mesmo sabe de algumas 

intervenções feitas por eles no interior, mas ainda é pouco. Então pediu que o poder 

legislativo ou poder executivo consigam esse diálogo, para que assim possa ter essa 

segurança no interior. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o edil fez a leitura da 

indicação de sua autoria, de nº 003/2022/GVEF/CMOP, o qual indica que o Executivo 

Municipal seja provocado a enviar a esta Casa, Projeto de Lei criando a Assistência 

Judiciária Gratuita de Oeiras do Pará, em benefício de nossa população economicamente 

hipossuficiente. Logo após, falou que essa sua indicação é em virtude de vários setores 

da população. O mesmo vai calhar muito bem com o projeto de Lei que vai ser votado, 

quanto a preocupação com os adolescentes, em especial a questão da gestação, ressaltou 

que é importante o projeto de lei na questão da prevenção, mas há também de se 

reconhecer que quando uma mãe solteira, procura um amparo jurídico e não encontra. 

Salientou o brilhante trabalho de todos os advogados do município de Oeiras do Pará. 

Onde muitos fazem esse serviço social gratuito. Após, o edil falou que essa indicação seja 

direcionada para pessoas carentes, que não tem condições nenhuma de pagar um 

advogado. O mesmo espera que a OAB de Oeiras do Pará, entenda sua indicação. 

Posteriormente, falou que no dia anterior escutou o pronunciamento da Prefeita, onde a 

mesma leva o serviço médico ao interior, o edil pediu que ela olhe também por essa parte 

jurídica. Finalizou a agradecendo de desejando um boa noite. Logo após, a palavra foi 

facultada a Vereadora Franciele Andrade, que deu início ao seu discurso, desejando um 

boa noite aos nobres pares, saudou a todos os presentes e aos ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu discurso a edil falou sobre o Projeto de Lei de autoria da mesa 

diretora, em nome da Vereadora Roberta Araújo, Franciele Andrade e Priscila Santa 

Maria, Projeto de Lei do Legislativo nº 007/2022, 19 de maio de 2022, o qual “Institui no 

Calendário Oficial de Eventos do Município de Oeiras do Pará a “Semana de Prevenção 

da Gravidez na Adolescência”, e dá outras providências. Posteriormente, a edil falou que 

se sabe que esse assunto é muito importante, e vem sido discutido por muitos anos, e 

nosso município não está isento, onde o mesmo tem um número significativo de 

adolescentes, que por algum motivo engravidam muito cedo. Segundo a edil, isso afeta 
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muito sua vida, e até mesmo na sua saúde. E segundo relatos em pesquisas, no Brasil, 

mais de 400.000,00 mil mulheres, engravidam na adolescência. Então sabe-se dos riscos 

que isso pode ocasionar para com essas jovens, que terão consigo uma responsabilidade 

grande, em relação a ter um filho. A edil disse ainda, que é um assunto que deve ser 

tratado nas escolas, discutido em família. É um assunto que tem um número muito grande, 

e precisa ter essa abrangência e um olhar carinhoso, para que os adolescentes possam de 

maneira, seguir sua vida e seus estudos, e que tudo aconteça na sua fase. Logo após a edil 

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

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

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

Violência contra a Mulher”. A edil falou, que se sabe que em relação a esse assunto, 

muitas mulheres, sofrem, já sofreram, e certamente algumas sofrerão violência doméstica, 

então a mesma fica muito triste quando ler relatos, e ver situações que não diferente do 

que acontece no Brasil, onde no município existem muitas mulheres sofrendo violência, 

e gritando por socorro, e esse projeto chama a atenção para que essa conscientização possa 

realmente acontecer. Onde tem muitas mulheres que tem medo de denunciar por 

dependência financeira, porque dependem dos seus parceiros para poder se mater. Mas é 

muito claro e nítido, que essas mulheres que ainda não tiveram essa coragem de poder 

lutar por seus direitos e dizer não, e sair dessa situação humilhante. Disse que está aqui 

como mulher. E que essa situação de acolhimento é essencial para que criem coragem, 

para denunciar. Falou ainda que além de serem violentadas de alguma forma, muitas das 

vezes, chegam a perder a vida, que o caso do Feminicídio. Disse ainda que quando uma 

mulher morre, todas morrem juntos, porque são famílias que ficam devastadas e 

destruídas, são filhos que ficam órfãos. A edil deixou aqui sua indignação. E parabenizou 

a vereadora Mara Nahum por seu projeto. Deixou a sugestão que se criei um departamento 

de acolhimento as essas mulheres. Posteriormente, falou a indicação de autoria do 

Vereador Edson Farias, Indicação nº 003/2022/GVEF/CMOP, o qual indica que o 

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

Assistência Judiciária Gratuita de Oeiras do Pará, em benefício de nossa população 

economicamente hipossuficiente. Onde o mesmo fez a explanação. A edil disse que o edil 
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foi muito feliz em seu discurso, quando falou da defensoria pública, que a muito tempo 

tivemos defensor público no município, e hoje não tem mais. E ele faz falta porque tratava 

desses assuntos e prestava assessoria para essas pessoas que não tinham condições de 

pagar. Dando continuidade, falou da inauguração da sala do empreendedor, segundo a 

edil, um momento importante, porque é um local de atendimento referente a abertura e 

regularização de empresas, dando oportunidade as pessoas empreendedoras, em parceria 

com o SEBRAE, a Prefeitura Municipal através da prefeita Gilma Ribeiro, vem trazendo 

parcerias, para que possam ajudar e contribuir com a população. Falou que existe um 

programa de crédito, chamado ‘Empodera’, esse crédito irá ajudar muitas mulheres do 

Município. Parabenizou a Gestão Municipal pelos feitos. Após, parabenizou o Vereador 

Osvaldo Alves pela passagem do seu Aniversário. Finalizou agradecendo e desejando um 

boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, que deu 

início ao seu discurso desejando um boa noite aos nobres pares. Estimou melhoras ao 

colega que se encontra doente. A edil deu continuidade ao seu discurso, explanando o 

Projeto de Lei de sua autoria Projeto de Lei do Legislativo nº 006/2022, de 10 de maio de 

2022, o qual “Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Oeiras do Pará 

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

A mesma acredita que temos o privilégio de ter nesta plenária quatro mulheres, um 

momento muito histórico. E fazem jus ao trazer essa pauta de suma importância, e hoje 

estão representando as mulheres. Logo após, falou que o projeto é suma importância, 

porque ele sendo sancionado, aprovado em plenária, esse projeto vai se pendurar anos, 

independe de estarem ou não, sempre será lembrado. E essa semana de Conscientização 

e Combate ao Feminicídio e Violência contra a Mulher, se faz de sumo necessidade. 

Embora para muitos seja um assunto que não deve ser tocado, mas para muitas é um 

momento de revolução, de ser ouvidas e representadas. Após a edil falou que quer que o 

Poder Público possa promover ações, que geram conscientização a mulher. Onde muitas 

têm o conhecimento e sabem da lei, é muito fácil falar: ‘Denuncie’, mas quem sofre de 

fato a violência, muitas ainda sofrem a violência e não sabem, segundo a edil isso é 

dolorido. E elas só presenciam isso quando tem a oportunidade de se desvincular de um 

relacionamento, mas nem todas têm esse privilégio. A edil seguiu seu discurso, falando 
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que seu Projeto de Lei, traz um nome bastante conhecido em Oeiras do Pará. Que 

infelizmente no dia 09 de junho de 2019, o município presenciou um Feminicídio de uma 

mulher, Elielma Costa Furtado, no entanto deixou a população toda assustada. A mesma 

se recorda que quando viu a notícia, e as fotos brutais sentiu-se horrorizada, e se 

perguntou, o que faltou para que aquilo não pudesse acontecer? A mesma conhece os 

familiares, e que se sabe quando Lei vigorar não irá trazer um ente querido, mas ela dará 

uma sensação de Justiça aos familiares. Posteriormente, a edil seguiu falando que o 

Projeto de Lei faz também a menção à Elielma Costa Furtado, essa que foi brutalmente 

violentada no município. Seguiu seu discurso falando sobre violência doméstica, 

violência essa que não é apenas física, ela pode ser psicológica, agressão a integridade no 

sentido de aprisionar, no sentido de fazer que as mulheres se sintam coagidas. E mulheres 

que compõem esse parlamento fazem com que a justiça e a lei prevaleça no município. 

Segundo a edil, não é uma lei de hoje, a Lei do Feminicídio é de nº 13.104/2015, instituída 

dia 09 de março de 2015, para muitos ela pode ser antiga, mas para muitos aqui no 

município, acreditasse que ainda exista muitas mulheres que não sabem dessa Lei. E 

também temos a Lei da Maria da Penha de nº 11.340, que foi instituída com intuito de dar 

apoio, e suporte as mulheres que se encontram em vulnerabilidade ao seu parceiro. A 

violência contra as mulheres é uma das principais formas de violação do seu direito 

humano, atingindo o seu direito a saúde e integridade física. A mesma fez um estudo, e 

um artigo afirma que o Brasil é considerado o quinto país do mundo, com maior número 

de Feminicídio. Após, falou que foi realizado durante a pandemia, foi realizado um 

levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e mostrou um aumento de 

22,2%, em relação a 2019. Pediu que a lei seja cumprida, mas que a mulheres quando 

tomarem uma decisão, não voltem atrás. Logo após, pediu o voto dos nobres pares. 

Posteriormente, a edil falou sobre o projeto de lei, de autoria da mesa direto, Projeto de 

Lei do Legislativo nº 007/2022, 19 de maio de 2022, o qual “Institui no Calendário Oficial 

de Eventos do Município de Oeiras do Pará a “Semana de Prevenção da Gravidez na 

Adolescência”, e dá outras providências. Seguiu falando, que munícipio não tem um 

estudo para indiciar números, mas que é muito notório na cidade os números de 

adolescentes grávidas, onde sempre analisa que o corpo não está preparado para carregar 



 
 

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 
 

7 
 

um feto, sem contar as outras problemáticas sociais que enfrentam, como a saúde, 

infraestrutura do lar, condições financeiras e preparo psicológico. Falou ainda, que o 

projeto vem com esse intuito, que o poder público dê instruções adequadas. A edil seguiu 

falando, que no ano passado presenciou várias situações com jovens gestantes no 

município, muitas delas perderam seus filhos, por questões de DSTs, muitas delas não 

tiveram uma gestação completa, e muitas delas até os oito meses não tinham nenhum 

acompanhamento médico. Então a mesma falou que esses dois projetos sejam votados 

em sua totalidade nesta casa, e que o poder público venha fazer essas ações. Finalizou seu 

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

ao vereador Marcos Paulo Leitão, que deu início ao seu discurso, desejando um boa 

noite a todos os presentes, saudou os parlamentares, os servidores desta casa e os ouvintes 

das rádios. Logo após, parabenizou ao nobre par, vereador Osvaldo Alves, pela passagem 

de seu aniversário. Deu continuidade ao seu discurso, parabenizou a mesa diretora pelo 

Projeto de Lei do Legislativo nº 007/2022, 19 de maio de 2022, o qual “Institui no 

Calendário Oficial de Eventos do Município de Oeiras do Pará a “Semana de Prevenção 

da Gravidez na Adolescência”, e dá outras providências. Logo após, falou que o 

município tem um índice alto de gravidez na adolescência, por vários motivos, pela 

questão econômica, a falta de informação, pois as vezes as famílias estão desestruturadas, 

famílias nos quais ocorrem violências do marido contra a esposa, e tudo isso contribui 

para que essas famílias desestruturadas venham a ter esses problemas dentro do seu seio 

familiar, seja violência, seja gravidez na adolescência, ou seja uso de substâncias 

psicoativas. Posteriormente, parabenizou a vereadora Mara Nahum pelo seu terceiro 

Projeto. O Projeto de Lei do Legislativo nº 006/2022, de 10 de maio de 2022, o qual 

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

Conscientização e Combate ao Feminicídio e Violência contra a Mulher”. Seguiu falando, 

que são temas importantes, e levantados por mulheres desta casa, onde tem quatro 

vereadoras. Seguiu seu discurso falado que atua como advogado e milita nessa área, o 

mesmo acompanha diariamente casos que envolvem esse tipo de situação, seja no fórum, 

ou na delegacia. O edil disse ainda que o municipio precisa cumprir com seu papel social, 

os poderes precisam acompanhar e levantar essa bandeira, seja a Câmara Municipal, com 
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o Poder Executivo no nome da Prefeita, a Secretaria de Assistência Social, CREAS, 

Conselho Tutelar e CRAS, que possam atuar em conjunto. Seguiu falando que tem órgãos 

específicos das Assistência Social que cuidam dessas mulheres que sofrem violência 

doméstica, ressaltou a importância de essa rede ser estendida para fora da sede do 

município, e esteja presente no interior, para que possa ser mudada essa realidade. 

Posteriormente, falou que muitas coisas passam por isso, sofrem caladas, mas não tema 

coragem de fazer a denúncia.  Seguiu o seu discurso, falando ainda da semana de 

prevenção a gravidez, que ela possa acontecer, mas que também o município, através da 

Secretaria de Assistência Social, possa fazer um trabalho específico com essas mães, que 

são jovens e adolescentes, que precisam de uma ajuda. Até porque gravidez na 

adolescência em muitos casos, a mães, são mães solteiras, muitas das vezes os homens 

não acompanham a gestação, não ajudam, e faltam com o compromisso com genitor. E 

as vezes é questionado em relação a pensão alimentícia, então a justiça não quer saber se 

o pai trabalha, se mora de aluguel, entre outros, a pessoa é responsável pela criação da 

criança, como pai tem que oferecer a questão afetiva e também financeira. Pediu que a 

prefeitura e a rede de assistência possam fazer um trabalho para com essas mães, para que 

possam ter uma formação. Disse ainda, que temos o Senar, que é um órgão importante 

que tem feito parcerias com a gestão municipal, e que possam reunir essas mães e poder 

trazer cursos profissionalizantes, para que elas possam ter esse ganha pão para poder 

ajudar seus filhos. Seguiu seu discurso, falando mais um pouco do Senar, que é uma 

Política Pública, que implementada nesse Governo, uma parceria entre o Governo 

Municipal e o Senar, que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Logo após, falou 

da inauguração da Sala do Empreendedor, na oportunidade, parabenizou as pessoas que 

estão a frente desse trabalho no município, a Renata Vieira e o Júnior Magno, que já estão 

trabalhando a tempo nisso, também ao Banpará que tem sido parceiro dessa gestão. Onde 

segundo o edil foi um momento de celebração. Posteriormente, o edil disse em seu 

discurso na inauguração, que estamos no ano de eleição, que será definido por dois fatores 

na sua opinião, que é a gestão de crise, como a pandemia foi gerida em todo esse tempo, 

como os representantes se comportaram, e também pela economia, onde infelizmente no 

município várias pessoas perderam seus empregos, empreendimentos fechados por conta 
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da crise. O edil seguiu sua explanação, falou sobre a ponte de concreto armada, da Rua 

XV de Novembro, no sentido do Bairro do Marituba. Onde o mesmo esteve fazendo uma 

visita, e detectou alguns buracos nessa ponte. O mesmo falou, que na próxima sessão, irá 

fazer um ofício, indicação ou requerimento, para que a administração possa verificar essa 

situação, e cobrar da empresa que esses reparos sejam feitos. Pois a situação lhe 

preocupou, além disso, sobre a iluminação pública é complicada na área. Finalizou 

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

Santa Maria, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite aos nobres edis, ao 

público presente e aos ouvintes das rádios. Posteriormente fez a leitura de um versículo 

da Bíblia. Dando continuidade ao seu discurso fez justificativa pela sua falta na sessão 

passada, sua filha não estava bem. Logo após, parabenizou o vereador Osvaldo Alves, 

pela passagem do seu aniversário. Parabenizou sua tia pela passagem de seu aniversário, 

e também a sua prima. Dando continuidade à sua explanação, parabenizou a Gestão 

Municipal, pela inauguração da Sala do Empreendedor. A edil seguiu dizendo que a 

Gestão Municipal é um todo, onde não foca só em uma área, mas no todo. Falou ainda 

que vê o SEBRAE, que é um órgão onde ajuda os pequenos empreendedores, a se 

organizar, a saber como fazer MEI, como gerenciar o seu recurso, o que é lucro e custo, 

então é um órgão de suma importância. Onde temos no município pequenos empresários, 

pequenos comerciantes, entre outros. A edil disse ainda que a sala do empreendedor é em 

Parceria com o Banpará, que trouxe o projeto ‘Empodera’, esse projeto é para mulheres 

empreendedoras. A edil falou ainda que fomentar a economia do município e gerar renda 

para aquele que não tem condições, é muito importante. Logo após, a edil trouxe a esta 

casa uma preocupação, onde esteve visitando a UBS Fluvial a uns dias atrás, onde esteve 

com o Dr. Mergulhão, onde segundo ela é uma pessoa muito dedicada. Então lhe 

preocupou muito o local onde está encostada a UBS Fluvial, não tem condições, então 

pediu que a Secretaria de saúde que resolva a situação do encostamento melhor para a 

mesma. A edil também se preocupou com a parte de encanação da UBS Fluvial e parte 

de energia elétrica. A mesma disse que cobra da secretaria de saúde, a mesma acha que 

quando delega poder a alguém, como a prefeita delegou, se tem a confiança que o 

secretario vai agir. Logo após pediu a secretária de infraestrutura na pessoa da Silene, 
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quanto a iluminação da Rua Mario Covas, onde encontrasse no escuro na entrada da Rua. 

Que ela venha verificar essa situação, igualmente da Rua ao lado da Arena de eventos, 

onde tiveram dois acidentes no decorrer da semana, nos buracos que tem ali, segundo a 

edil, ali encontrasse em uma situação difícil. Dando continuidade ao seu discurso, 

parabenizou a Vereadora Mara Nahum, pelo seu Projeto. Projeto de Lei do Legislativo nº 

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

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

Violência contra a Mulher”.  Segundo a edil, é que todos tem trabalhado, para combater 

nessa cidade, onde tem visto resultados. Disse ainda, que a conscientização, a internet e 

a televisão trouxeram, mas à tona. A edil falou ainda que esse projeto é de suma 

importância, pois traz as nossas lembranças o ocorrido com a Elielma Costa Furtado, onde 

foi um choque muito grande, porque ela era uma pessoa muito conhecida, onde ninguém 

imaginava que ela iria passar por isso, onde morreu de uma forma tão brutal. 

Posteriormente, fez explanação do Projeto de Lei do Legislativo nº 007/2022, 19 de maio 

de 2022, o qual “Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Oeiras do 

Pará a “Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência”, e dá outras providências. A 

edil seguiu falando que através de famílias desestruturadas, ou através de violência, ou as 

vezes de uma permissão da própria família. E isso acaba trazendo um dano muito grande, 

onde o organismo dessas meninas não está preparo para receber uma gestação, onde 

tantos bebês prematuros nascem diariamente, porque essas adolescentes não estão 

preparadas para gerar outra vida. Onde dentro município várias meninas são 

encaminhadas por não conseguirem segurar o bebê até os nove meses. Posteriormente 

pediu a Secretária de Assistência Social, Mikely Santana, que traga dentro da Assistência 

Social o Projeto Cegonha, para ajudar essas mães adolescentes, que cuidam sozinha de 

seus filhos. A edil falou ainda que irão trabalhar para que essa realidade seja mudada, em 

parceria com o Cras e a Assistência Social. Finalizou agradecendo a todos e desejando 

um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada a Vereadora Roberta Araújo, que deu 

início ao seu discurso aos nobres edis, ao público presente, e aos ouvintes das rádios. 

Dando continuidade ao seu discurso, falando da inauguração da sala do empreendedor, 

onde esteve presente junto a Gestão Municipal no nome da prefeita Gilma Ribeiro. Onde 
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foi muito bem explicado pelo edil Marcos Paulo, e como vereadora do municipal se sentiu 

feliz em ver não somente as dez mulheres que foram contempladas no ‘Empore’, mas 

também, segundo a edil mais 60 pessoas foram também contempladas, 

microempreendedores do Município. A edil disse ainda, que esse projeto irá impactar na 

parte financeira de Oeiras do Pará. Onde se sabe, de a dificuldade de poder conseguir 

fazer um investimento nos negócios, onde muita gente tem talentos, fizeram cursos, 

através da Gestão Municipal, mas não conseguiram financiamento. Agradeceu a parceria 

do Banpará, juntamente com o Sebrae. E a frente desse projeto está o Júnior Magno com 

a Roberta Vieira, que não tem medido esforços. A edil deixou o convite a população que 

tem algum problema, visite a sala do empreendedor, onde os serviços são gratuitos. 

Posteriormente, parabenizou o Vereador Osvaldo Alves, pela passagem de seu 

aniversário. Deu continuidade ao seu discurso, falando que esteve com a Diretora desta 

casa Elisangela Araújo, em visita ao TCM, que é um órgão que fiscaliza tanto as contas 

da Prefeitura Municipal, quanto da Câmara Municipal, e se tem algo que a mesma quer 

muito, é aprovar a sua prestação de contas. E segundo a edil, foi uma reunião muito 

produtiva, onde tiraram todas as suas dúvidas. Logo após, parabenizou o vereador Edson 

Farias pela Indicação de sua autoria, de nº 003/2022/GVEF/CMOP, o qual indica que o 

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

Assistência Judiciária Gratuita de Oeiras do Pará, em benefício de nossa população 

economicamente hipossuficiente. Onde segunda a edil, veio calhar, onde existem pessoas 

sem condições, onde não sabem a quem recorrer. Logo após, deixou seu voto favorável. 

Posteriormente, falou que está muito orgulhosa, pois historicamente quatro vereadoras 

juntas, estão apresentando dois projetos de lei, projetos esses que vem falar das mulheres, 

das crianças, e da sociedade. A edil seguiu seu discurso, falando que as mulheres sofrem 

caladas, as vezes precisam de coragem, disse ainda que estão aqui. Após deixou o número 

da ouvidoria da Câmara. Posteriormente, falou que hoje é um dia histórico, onde gostaria 

que esta plenária estivesse lotada de crianças e mulheres. Seguiu falando que não existe 

violência somente física, mas si existe violência psicológica, onde algumas são 

reprimidas. Deu continuidade ao seu discurso, fazendo a explanação do Projeto de sua 

autoria, junto as Edis Franciele Andrade e Priscila Santa Maria, Projeto de Lei do 
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Legislativo nº 007/2022, 19 de maio de 2022, o qual “Institui no Calendário Oficial de 

Eventos do Município de Oeiras do Pará a “Semana de Prevenção da Gravidez na 

Adolescência”, e dá outras providências. A edil seguiu seu discurso, falando que passou 

em uma festa no interior, o qual lhe deixou muito triste, pois tinha muita criança. O qual 

irá conversar com a Assistência Social e o Conselho Tutelar. Seguiu seu discurso, falando 

que Oeiras do Pará tem um índice muito alto de Gravidez na Adolescência, onde poder 

acontecer de forma consentida ou através de violência sexual. A edil disse ainda que isso 

não pode acontecer, é preciso dá um basta nisso, pois lugar de criança e adolescente é na 

escola. Segundo a edil, isso ocasiona muitos problemas, até mesmo físico, nem toda a 

criança ou adolescente tem a capacidade de gerar outra vida. Onde tudo muda, o corpo, o 

humor, entre outros, e muitas não têm a condição financeira de acompanhar uma gravidez, 

principalmente hoje e dia onde tudo está difícil. Onde na maioria dos casos o pai não está 

presente. Posteriormente, pediu que após sancionado todos os órgãos abrace esse assunto. 

Logo após, pediu o voto favorável dos nobres edis a este projeto. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade, e aos demais, e desejou 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/GVEF/CMOP, de autoria do edil Edson Farias. O 

qual foi aprovado por unanimidade. Logo após, a presidente chamou a relatora vereadora 

Franciele Andrade para fazer a Leitura e defesa do Parecer Nº 011/2022. Votação do 

Parecer nº 011/2022-COLEJURF-CMOP, sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 

006/2022, de 10 de maio de 2022. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do 

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

Calendário Oficial de Eventos do Município de Oeiras do Pará a “Semana de 

Conscientização e Combate ao Feminicídio e Violência contra a Mulher”. O qual foi 

aprovado por unanimidade. LEITURA DA JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI 

DO LEGISLATIVO Nº 007/2002. Votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 

007/2022, de 19 de maio de 2022, o qual “Institui no Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Oeiras do Pará a “Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência”, e 

dá outras providências”. (Art. 125, § 3º, do Regimento Interno desta Casa). O qual foi 

aprovado por unanimidade. A senhora presidente observando que não havia mais nada a 
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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, 01 de junho de 2022. 
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