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Ata da décima segunda sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 25 de maio do ano de dois mil e vinte dois. 

Ás dezoito horas, reuniram-se os vereadores de Oeiras do Pará, no salão plenário Rosa 

Feliz Pereira, sob a presidência da vereadora Roberta Cristiany Alfaia Araújo, 

secretariada pela edil Franciele Andrade (primeira secretária) e pelo edil Marcos Paulo 

Leitão (segundo secretário). 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 da vereadora Priscila Santa Maria, o qual 

justificou sua falta, a mesma encontra-se com problemas de saúde em família. 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 18 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 EXECUTIVO; OFÍCIO 

Nº 140/2022-GP, o qual encaminha para análise desta Casa o Projeto de Lei nº 007/2022, 

que dispõe sobre o conselho Municipal de Educação de Oeiras do Pará e dá outras 

providências. Projeto de Lei nº 007/2022, que dispõe sobre o conselho Municipal de 

Educação de Oeiras do Pará e dá outras providências. EXPEDIENTES ORIUNDOS 

DO LEGISLATIVO; Ofício nº 039/2022-GP-CMOP, o qual encaminha à Comissão de 

Leis, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 007/2022, que “Dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Educação de Oeiras do Pará e dá outras providências, para 

devidas análises e posterior parecer”. Indicação nº 001/2022-GVMN-CMOP, de 

autoria da vereadora Mara Nahum, a qual requer que o Poder Executivo seja 

provocado a instalar, observando a previsão orçamentária, uma bomba d’água e caixa 

d’água, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, localizada no 

Furo de Oeiras, Zona Rural deste município, em benefício do alunado, corpo técnico-



 
 

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 
 

2 
 

administrativo e docente. 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, foi feita a votação para a retira do Projeto de Lei nº 007/2022 de pauta, o 

qual foi aprovado por unanimidade. 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, o qual deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos os 

nobres edis, aos funcionários desta casa, e aos ouvintes das rádios. Após, parabenizou o 

edil Drô Alfaia pela passagem do seu aniversário. Logo depois, o vereador falou que na 

quinta-feira passada, esteve no município a Pré-Candidata Federal Andréia Siqueira, onde 

o evento segundo o edil foi um sucesso. O vereador agradeceu a ela pela sua vinda ao 

município. Onde a mesma foi, juntamente com seu esposo, na casa do edil fazer uma 

visita. Agradeceu as pessoas que convidou para irem no evento, e foram também até a 

sua casa, e puderam conhecer mais um pouco sobre a Pré-Candidata Federal Andréia 

Siqueira. Em seguida o edil falou sobre o campeonato que teve no Rio Murujucá, com a 

parceria da vereadora Roberta Araújo com a administração, onde o mesmo não pôde 

comparecer, pois estava ajudando a promovendo outro na BR-422, onde toda semana ele 

está naquela localidade, pois segundo ele, acontecem imprevisto e ele tem que resolver. 

Disse ainda que sente feliz em ver essas ações chegando nos interiores do município de 

Oeiras do Pará. Anteriormente, o edil disse que se considera um parceiro das pessoas do 

X-Estrada, e na BR-422, eles fazem intercâmbio nas vilas, e desse modo, já fizeram vários 

intercâmbios. O edil seguiu dizendo que por onde ele e os demais colegas andam, obtém 

o reconhecimento das pessoas. O edil ressaltou que a Câmara de Vereadores de Oeiras do 

Pará, tem um grupo de vereadores bastante atuante, tanto na cidade, quanto nos interiores 

do município. Logo após falou que como base do governo, só faz uma crítica só quando 

não tem mais jeito. Posteriormente agradeceu a secretária de Educação Andréia Veiga. 

Disse que na semana anterior visitou a EMEF São Raimundo, onde viu que as cadeiras e 
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as mesas precisavam de uma reforma, o mesmo tirou umas fotos e mostrou para a 

secretária, e na sexta-feira anterior a equipe da secretaria esteve na escola, e na segunda-

feira o mesmo recebeu as fotos das cadeiras e as mesas restauradas. Após, o edil falou 

que sente feliz quando é atendido. Seguiu falando que sua forma de trabalhar é essa, o 

mesmo já criticou alguns secretários pelo fato de ele pedir, e os mesmos não resolveram 

o problema. Seguiu seu discurso, falou da inauguração do Sistema de Abastecimento de 

água do poço de Jacó, o edil falou que é muito criticada a situação da água no município, 

mas que a Administração iria resolver a situação, e no dia anterior feita essa inauguração. 

Onde o mesmo se sentiu privilegiado por estar ali. O edil ressaltou a importância de 

manutenção dos canos das ruas, onde ele ouve muita reclamação de pessoas que tem 

bomba ligadas direto do cano. Parabenizou a gestão porque foi uma obra de recurso 

próprio, embora não tenha nenhuma arrecadação, o edil acha viável que se possa fazer a 

cobrança de uma taxa, onde quando tivesse algum problema, teria um dinheiro em caixa 

para sanar o problema. O edil disse que sente feliz em ver o recurso do município sendo 

empregado, da forma correta. 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 a mesa diretora, e aos demais pares, aos funcionários desta 

casa. Desejou um boa noite as pessoas dos interiores que lhe ouvem através das rádios. 

Posteriormente agradeceu a sua família pelo apoio, e sempre abraçar suas causas. Logo 

depois, o edil agradeceu as pessoas que aceitaram seu convite, para a reunião de 

lançamento da Pré-candidatura da Andréia Siqueira, feita na quinta-feira anterior. O 

vereador seguiu falando que esse período é muito importante, onde os pré-candidatos 

estão visitando o município. Teceu críticas postagem em um status. Posteriormente falou 

que a Democracia dá essa liberdade de escolher em quem votar. Portanto o mesmo está 

trabalhando, nessa política que é boa, segundo o edil, onde através, buscam melhorias 

para o município. Logo após, o edil falou desejou sorte aos demais colegas, para que seus 

candidatos possam ganhar, para que assim, depois que ganharem, os demais possam ir 

em busca de benefícios para o município. Ressaltou ainda que todos os candidatos são 

Pré-Candidatos, e ainda não existem candidatos. Seguiu seu pronunciamento, 

agradecendo e parabenizando a Gestão, pela entrega do novo Posto de Jacó, onde o 
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mesmo disse que a água é vital. Disse que demorou um pouco, mas, porém, é normal. 

Ressaltou a importância da contribuição da população, para possam ter cuidado de deixar 

as torneiras desligadas, e usar com educação esse benefício. Parabenizou aos colegas que 

compareceram na inauguração, disse que é importante, onde demostraram apoio a gestão, 

mas também dando apoio a população que precisa daquele complexo de abastecimento. 

Posteriormente falou do ex-prefeito Edivaldo Nabiça, onde estão aguardando documentos 

da prestação de contas para que possam concluir o trabalho da comissão. Posteriormente, 

falou da importância de reconhecer os trabalhos que estão sendo feitos. Seguiu 

agradecendo os trabalhos que estão sendo feitos pela secretaria de saúde, onde fizeram 

um resgate de paciente de madrugada, no Rio Caracurú. Ressaltou a importância de ter 

uma lancha mais adequada para o transporte desses pacientes. Logo após, parabenizou o 

vereador Barriga pelo campeonato que está promovendo na BR-422, onde o mesmo é 

muito atuante naquela área. O vereador falou ainda que sempre se coloca à disposição 

para fazer aquilo que ele pode. O seguiu seu discurso lamentando a fala de um cidadão 

que o abordou no dia anterior, onde o mesmo falou ‘que os que ganham não fazem nada’. 

Então o edil deixou a essas pessoas, o convite para que visitem este poder, e vejam 

quantas indicações que os edis têm, para com o poder executivo fazer. Falou sobre a 

situação da balsa que já foi muito debatida, onde devem entender que ainda não temos 

um porto adequado para se tirar combustível, então é uma situação complexa. Logo após, 

o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte, para dizer que é uma situação que 

incomoda a população, nessa parte de trânsito, e também em relação ao Bar, onde o 

mesmo não é contra, e pediu para que se haja uma fiscalização. Posteriormente o vareador 

retomou a palavra para dizer que precisamos desse combustível. Após o edil parabenizou 

o Careca, pela obra que está sendo feita na EMEF Jerônimo Milhomem Tavares, onde a 

empresa é do Município. Logo após, o edil disse que acredita que a administração atual 

vai fazer a sua parte. Finalizou agradecendo e desejando um boa noite a todos, aos 

ouvintes das rádios. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual 

deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, seguiu falando que no 21 de 

maio foi seu aniversário, e agradeceu a Deus. Seguiu seu discurso falando que na semana 

anterior contamos com presença da Pré-Candidata Andréia Siqueira no município, onde 
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o mesmo esteve presente para recebê-la, onde a mesma ficou muitos satisfeita com a 

recepção do povo. Logo após, o edil falou que o Prefeito de Tucuruí esteve lanchando na 

praça, onde ele achou o clima da cidade muito bom. Posteriormente o edil falou sobre o 

poço de Jacó, segundo ele uma obra muito importante para o nosso município, o mesmo 

crer que a administração tenha feito uma programação para essa extensão, não para as 

comunidades que ainda não tem água, mas sim, cavar mais poços, para que assim possa 

atender o município. O edil seguiu falando que comunga com a ideia dos demais edis, 

sobre a cobrança de uma taxa da água. Logo após, o edil prestou conta com os munícipes 

em relação ao custo do poço, que a nota foi no valor de R$ 146.852,50, a nota da bomba 

e do painel foi no valor de R$ 48.914,00, a nota fiscal da elétrica foi no valor de R$ 

49.690,12, então o custo foi em torno de R$ 245.456,62. Então o mesmo falou da 

importância dessa obra, o mesmo disse que essa obra custou menos que o aniversário de 

Oeiras do Pará. Logo após, teceu críticas sobre a administração relacionado ao Festival 

do Camarão, disse que a favor do festival, mas que seja prestado conta desse evento. 

Seguiu sua explanação dizendo que hoje recebeu uma denúncia, sobre o transporte escolar 

do Caracurú do Meio, onde tem rotas que não tem barco escolar, e consequentemente 

alunos que não estão estudando. Seguiu seu discurso falando sobre uma nota do dia 01 de 

abril, no de R$11.891,00, para o transporte de ônibus escolar da escola Lamera 

Bitencourt, localizada no Melancial, sendo que nessa escola não tinha rodado nenhum 

ônibus escolar. O mesmo disse que irá formalizar a denúncia. Posteriormente o edil falou 

sobre uma reforma feita em uma escola no X-Estrada, onde o edil falou que foi feita só 

uma maquiagem. Posteriormente falou teceu críticas sobre os processos licitatórios, disse 

que essa gestão está cheia de pessoas despreparadas. Logo após, o vereador quis saber da 

gestão quando irão retornar as aulas 100% presencias, onde foi marcada para voltar em 

agosto, mas, segundo o edil não teve uma decisão unilateral, onde não conversaram com 

os pais, o conselho e os vereadores. O edil disse ainda que a Prefeita não se preocupa com 

a volta ás aulas, segundo ele a mesma está focada no Festival. Logo depois o edil falou 

de uma reunião que tiveram com o conselho, onde o mesmo pode acompanhar algo que 

lhe deixou em dúvida, onde irá solicitar esclarecimento para a Secretária de Educação, 

sobre a lotação, a função e o trabalho que exerce a ex-secretária Adelina, onde a mesma 
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é aposentada do Município. Posteriormente o edil disse que totalmente a favor de um 

concurso público no Município. Logo após, salientou sobre o roubo do motor da lancha 

da saúde, onde o mesmo pôde presenciar um valor muito alto das diárias de lanchas, paga 

pela saúde. Pediu que a secretaria possa destinar recursos, para equipar uma lancha para 

a saúde. O edil disse que ele, juntamente com a vereadora Mara Nahum e a Promotora, 

cobraram da prefeita, sobre a UBS Fluvial, que segundo ela em abril já estria funcionando 

e nada foi resolvido. Após teceu críticas sobre a secretaria de Infraestrutura, onde segundo 

o edil na mesma está instalada uma quadrilha para locação de máquinas desde o ano de 

2021. Finalizou seu discurso desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada ao Vereador Edson Farias, que deu início ao seu discurso saudando os nobres 

pares presentes, saudou os funcionários desta casa de leis, e ao público presente, e aos 

ouvintes das rádios. O edil disse que esteve na BR-422, na tarde da sexta-feira anterior, e 

se surpreendeu com o tamanho da audiência das sessões nas rádios. Logo após o edil 

seguiu sua explanação, dizendo que esteve na BR-422, como já dito anteriormente, andou 

e pôde ver mais uma vez, a dificuldade e sofrimento daquele povo, quanto as vicinais, 

que devido o inverno amazônico, castiga muito o nosso município, não só na cidade, mas 

também no interior, e segundo o ele, descobriu o tamanho da extensão do município. 

Após, o vereador Drô alfaia pediu a parte, para falar que quando trabalhou pela Adepará, 

tinham muitas propriedades que eram cadastradas como pertencentes ao município de 

Baião, e sem saber o fato correto. Logo após, o vereador retomou a palavra, falou que foi 

até o Itaperoçu, pôde reunir, e ver o potencial da Banda Cabaré do Brega, onde o evento 

foi muito lindo. Seguiu sua explanação, se solidarizando com o edil Branco Manga, pelo 

seu pronunciamento na sessão anterior, quando ele falou da situação da balsa. O edil disse 

que já vinha observando, só que no dia anterior aconteceu uma situação grave em São 

Sebastião de Boa Vista, onde um posto explodiu e foi um caos. Logo após, ele falou da 

preocupação com o hidroviário, onde tem um bar, e as pessoas não só bebem como 

fumam. Pediu que ouçam o vereador Branco Manga e tome uma providência. 

Posteriormente, o edil falou que ele, juntamente com o ex-vereador Paulo Miranda, 

defendeu que a empresa Baluarte construísse o seu Trapiche, e foram criticados. Depois 

defenderam juntos que a empresa Aires tivesse seu próprio trapiche. Então o mesmo 
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comunga da ideia que essa balsa que se instala por semanas no Hidroviário, tenha um 

lugar apropriado para encostar. Logo após, o vereador Barriga pediu a palavra para deixar 

sua contribuição, dizendo que ficou preocupado por que ele juntamente como edil Marcos 

Paulo, presenciaram o desembarque de pessoas correndo o risco de acidente, sem falar na 

preocupação do bar, onde as pessoas fumam e corre o risco daquela balsa causar um 

acidente, então ele também pede a administração que tome uma providência. 

Posteriormente o edil retomou a palavra, parabenizando a gestão pelo seu trabalho, na 

construção do poço que irá aumentar muito a capacidade de abastecimento de água de 

Oeiras do Pará. O edil deixou uma crítica em relação ao cerimonial que não começou no 

horário marcado, onde dificultou a ida da população para prestigiar o evento de grande 

magnitude. Logo após, o edil dirigiu-se a mesa diretora, para dizer que está vendo a muito 

tempo nesta casa à execração da administração, onde o vereador da oposição investiga e 

condena, e esquece que a constituição dá ao direito contraditório, disse ainda que quem 

acusa cabe o ônus da prova, e seguiu tecendo mais críticas. O edil pediu coerência com 

os pronunciamentos. Após falou sobre do transporte escolar do Caracurú, onde não tinha 

disponibilidade de barcos, onde já foi resolvida a situação. Agradeceu a Deus e desejou 

um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Franciele Andrade, 

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

presentes nesta casa, e aos ouvintes das rádios. Deu continuidade ao seu discurso 

parabenizando a vereadora Mara Nahum pela Indicação nº 001/2022-GVMN-CMOP, a 

qual requer que o Poder Executivo seja provocado a instalar, observando a previsão 

orçamentária, uma bomba d’água e caixa d’água, na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Barão do Rio Branco, localizada no Furo de Oeiras, Zona Rural deste 

município, em benefício do alunado, corpo técnico-administrativo e docente. A vereadora 

falou da grande importância dessa indicação, a mesma espera que depois de votada, seja 

resolvido. Seguiu seu pronunciamento falando do dia anterior a essa sessão, onde teve a 

oportunidade de participar da inauguração de mais um poço, no Poço de Jacó. Uma obra 

de suma importância para a população. A edil ressaltou a importância da água, e disse 

que Oeiras do Pará tem uma água muito boa e de qualidade comparada a outros 

municípios. A edil disse que sente muito feliz, pois esse assunto sobre água já foi muito 
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debatido nesta casa pelos nobres pares. A edil disse ainda que o nível de água que existe 

no nosso município é baixo em seus reservatórios, por conta dessa situação as 

consequências vêm, que é a falta de água, e ela não chega com uma boa intensidade nas 

torneiras do povo de Oeiras do Pará, e isso é um problema muito grande, que já vem de 

décadas. A vereadora disse ainda, que temos essa água boa e de qualidade, e não pagamos 

por ela, é usufruída, e os custos são pagos pelo Poder Público Municipal, e segundo a edil 

é um custo muito alto. A edil ressaltou que o poço foi construído com recurso próprio, a 

gestora municipal, com economia e se preocupando em relação a essa problemática, 

conseguiu executar esse projeto. Parabenizou a gestão pelo feito e pediu que continue. 

Deu continuidade ao seu discurso, disse que visitou a obra do novo complexo de 

abastecimento de água da Rua do Tarquito, que é uma obra do Governo do Estado, em 

parceria com gestão anterior do Ex-Prefeito Dinado Aires. A mesma foi ver como estava 

o andamento das obras, onde, segundo a edil já está em fase de conclusão. Ressaltou que 

esta parceria continua até hoje, com gestão da Prefeita Gilma Ribeiro, sendo dado todo o 

suporte em relação a este novo trabalho que irá atender a população de Oeiras do Pará. A 

edil ressaltou a importância dessa parceria, a mesma espera que essa obra seja concluída 

mais rápido possível. Posteriormente, edil disse que esteve na secretaria de educação, em 

conversa com a Secretária Andréia, conversando sobre a EMEF Manoel Ferreira Pinheiro 

do Aturiá. A edil falou que já existe um projeto em andamento na mão do Engenheiro, 

então já tem um posicionamento que ela será construída, pois recurso tem. Posteriormente 

esclareceu uma pergunta feita na sessão passada pela Vereadora Mara Nahum, onde a edil 

perguntou sobre os 3km de asfalto conseguido na gestão passada, a mesma disse que não 

é o mesmo conseguido pela gestão atual. Logo após, parabenizou o vereador Drô Alfaia 

pela passagem do seu aniversário. Finalizou agradecendo a Deus e desejando um boa 

noite a todos. Logo após a palavra foi facultada ao Vereador Josiel Maciel, o qual deu 

início ao seu discurso desejando um boa noite aos nobres edis, as pessoas presentes nesta 

casa, e aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, dizendo que hoje é 

uma data muito especial para o mesmo, pois comemora-se o Dia do Trabalhador Rural, o 

qual tem honra de fazer parte dessa categoria, onde desde 1964 comemora-se esse dia, 

onde foi feito um decreto de nº 4.338/1964, e depois transformou-se em Lei. O edil deixou 
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um forte abraço a categoria. Logo após falou que trabalhou muitos anos nessa área de 

agricultura, e até hoje trabalha. Posteriormente o edil seguiu seu discurso, dizendo que 

vem recebendo muitas denúncias, reclamações e críticas em relação ao Asfalto, onde o 

edil e os demais colegas, já estiveram em reunião com a empresa do asfalto. O edil disse 

ainda que a empresa se responsabilizou em uma dessas conversas em tapar os buracos do 

asfalto, o qual ela foi responsável. Disse ainda ao responsável da empresa que a Rua 

Coronel Victor Bastos está cheia de buraco, e diariamente as pessoas estão reclamando 

desses buracos. Deixou críticas ao meio fio do asfalto que está tudo desalinhado. Pediu 

que o engenheiro responsável acompanhe o trabalho para que seja feito direito. Após 

teceu comentários ao discurso do colega que o antecedeu, que vários anos viajando pelo 

município e não conhece toda a realidade, e todos os locais do município, o edil disse que 

milita em um movimento social, a mais de 20 anos, e ainda não conhece todas as 

localidades desse município pequeno em população, mas grandioso em extensão 

territorial. Seguiu seu pronunciamento, dizendo que vem recebendo várias demandas, 

relacionadas as ruas do município, onde o edil pediu que a secretária de infraestrutura que 

mande fazer uma limpeza nas ruas da Nova Oeiras, já que as chuvas começaram a 

diminuir, e a população vem reclamando que tem muito mato nas ruas.  Posteriormente o 

edil falou sobre a inauguração no Poço de Jacó, onde recebeu o convite, mas não pôde 

comparecer pelo fato de segunda-feira e terça-feira exercer o cargo de professor, o qual 

impossibilitou o mesmo de participar do evento. Após, o edil parabenizou a gestão pelo 

belíssimo trabalho, voltado a melhoria da população. Posteriormente deixou o convite a 

todos para participarem da Festividade da Comunidade Espirito Santo no Bairro da 

Estrada, onde estará se iniciando esses dias. Seguiu sua explanação, falou que esteve em 

uma conversa com Secretária de Saúde, Mônica Leal, onde a mesma falou das inúmeras 

ações feitas pela secretaria de saúde, na zona rural, onde levam inúmeros atendimentos a 

essas comunidades. Posteriormente o edil disse que vem recebendo críticas, em relação a 

mudança da data do Festival do Camarão, o edil pediu que a mesa diretora solicite um 

ofício, a secretaria de cultura do município, explicando, qual o motivo da mudança do 

Festival do Camarão que acontecia no mês de julho para o mês de setembro? Para que 

nas próximas sessões possa ser informado a população o motivo da mudança. 
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Posteriormente, o edil falou se sentiu feliz em saber pela secretária de educação, que o 

mesmo foi contemplado pela primeira vez, coma realização de uma obra solicitada por 

ele, através de requerimento, que é a limpeza e reforma da creche Heloísa Fernanda, onde 

está se iniciando os trabalhos. Logo após o edil ressaltou a importância do cuidado nos 

pronunciamentos, para não sentenciar as pessoas. O edil disse ainda que não sabia do 

roubo do moto da Ambulancha, e pediu que a Polícia Militar tome providências. O edil 

mais vez teceu críticas relacionado a segurança e o tráfico de drogas nas ruas da cidade, 

onde a polícia não toma as devidas providências. Após, pediu que essas situações sejam 

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

foi facultada a vereadora Mara Nahum, a qual deu início ao seu discurso desejando um 

boa noite a todos. Deu continuidade ao seu discurso, falando sobre o ocorrido no dia 21 

de maio, onde foi realizada no município de Oeiras do Pará uma ação cidadania, onde só 

possível graças ao Deputado Estadual Miro Sanova, ao Marcos Baxi, ao Sinpesca PA em 

nome do Presidente Santana Veiga, ao Jesus Nahum, ao Márcio Ramos da APAOP e a 

todos os voluntários que estavam ali presentes. Segundo a edil foi um evento muito lindo. 

O deputado mandou uma equipe para fazer a emissão de RG, segunda via de CPF, e a 

emissão de carteira para o espectro autista (TEA) na questão do passe livre no município. 

A edil agradeceu ao Deputado pelo feito que vem fazendo no nosso município, a mesma 

falou da dificuldade tem o municipio na questão de emissão de RG. Seguiu agradecendo 

a todos que contribuíram na ação. Posteriormente a vereadora falou que em uma das 

visitas feitas aqui nesta casa, dialogou com uma cidadã, onde a mesma suplicou sobre a 

Escola do Furo de Oeiras, onde ainda tem alguma defasagem em relação a caixa d’água 

e a bomba. A edil seguiu falando de sua indicação de nº 001/2022-GVMN-CMOP, a qual 

requer que o Poder Executivo seja provocado a instalar, observando a previsão 

orçamentária, uma bomba d’água e caixa d’água, na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Barão do Rio Branco, localizada no Furo de Oeiras, Zona Rural deste 

município, em benefício do alunado, corpo técnico-administrativo e docente. Logo após 

pediu aos nobres pares que seja aprovado. A edil seguiu seu discurso, falando que em 

uma de suas visitas nas escolas de Oeiras do Pará, é notório que matérias permanentes, 

como fogão, caixa d’água, ventilador, bebedouro, entre outros, na maioria das escolas 
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tem essa defasagem. Posteriormente falou que ainda acompanhando a equipe do 

Deputado Miro Sanova, no pós-término da ação, onde fizeram uma confraternização, foi 

possível mostrar um pouco da sua realidade. A edil seguiu tecendo críticas relacionado a 

manutenção das ruas, em relação ao lixão. E hoje a edil obteve uma resposta em relação, 

quais seriam as atitudes que serão realizadas para amenizar o impacto? Em uma resposta 

do secretário de meio ambiente, o mesmo lhe informou onde será o novo lixão, mas lhe 

deu um cronograma. Onde a manutenção do local onde será destinado o lixo, irá custar 

R$ 23.197,00, e tendo como prazo para aquisição de material 10 de outubro, iniciação da 

construção 29 de outubro, e conclusão 25 de novembro. A mesma ficou feliz com 

resposta, mas, porém, entristecida como cidadã. Pediu que mediante a situação a 

secretária de infraestrutura em parceira com o secretário de meio ambiente possam 

resolver a situação. A edil seguiu seu discurso, falando que muito foi discutido pelos 

demais, que uns vem para condenar, mas a edil disse que não, estão apenas apresentando 

os fatos e mostrando o que o portal da transparência os mostra. Posteriormente a edil falou 

de uma nota que foi emitida no dia 17 de maio de 2022, no valor de R$113.000,00, de 

produtos e materiais de aquisição para a secretaria de educação. Então a edil reforçou a 

fala do vereador Drô Alfaia em relação as notas emitidas, que estão disponíveis no portal 

da transparência. Logo após, o vereador Drô Alfaia pediu a palavra, para contribuir com 

a fala da edil, dizendo que quando acompanha o portal da transparência para ver onde 

está sendo destinado o recurso do município, questionou o gasto de dinheiro em coisas 

que não são em benefícios da população. A vereadora deu continuidade no seu 

pronunciamento, dizendo como fiscalizadora continuará mostrando números, e a 

realidade do município. Posteriormente disse que solicitou ao conselho do FUNDEB, um 

relatório dos valores que tinha disponível na conta até os dias atuais, para justamente 

mostrar a cidadão onde está sendo gasto o nosso dinheiro. E como cidadã a edil quer que 

essa gestão funcione e deixe seu legado. Logo após, parabenizou pelo Poço de Jacó, 

deixou também a necessidade de outros bairros, como o Santa Maria e a Nova Oeiras, a 

mesma pediu que a gestão analise futuramente dentro da sua capacidade financeira, pela 

criação desses novos complexos de abastecimento de água. Deu continuidade ao seu 

discurso, em resposta a um colega, sobre coerência. A mesma falou que tem coisas que 
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quando a gestão faz algo bom a mesma parabeniza, mas não pode aceitar o que não está 

certo. A vereadora pediu ao povo Oeirense que acompanhe a todos os edis de perto, a 

gestão municipal.  Falou que sentiu feliz em saber das voltas ás aula na Escola José de 

Anchieta, onde foi muito cobrado pela edil. 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 aos nobres pares presentes, aos 

ouvintes das rádios, e todos os servidores desta casa. Deu continuidade ao seu discurso, 

dizendo a todos que este parlamento não é tribunal, onde ele vê uma confusão muito 

grande, onde muitas coisas são ditas aqui e nada é esclarecido. Seguiu seu discurso, 

tecendo comentários ao discurso da colega que o antecedeu, onde falou sobre amenizar, 

o edil disse que não estão aqui para amenizar, ao contrário, cada um tem sua forma de 

trabalhar, então disse que as pessoas deviam ter mais cuidado ao usar a tribuna para poder 

falar algumas coisas sem ter certeza. Logo após, falou de uma visita que fez no interior, 

junto aos colegas, onde tiveram a oportunidade de acompanhar o término das oficinas do 

Senar no Rio Sacajós. Onde a gestão tem buscado parcerias junto ao Senar, onde tem 

levado o curso de capacitação a várias comunidades e bairros da cidade. O edil ressaltou 

a importância desse trabalho social, onde a gestão tem mostrado interesse de levar esses 

cursos que tem contribuído na atividade econômica de suas comunidades. Posteriormente 

o edil falou que essa semana, foi uma semana de visitas nas escolas dos municípios, e 

preocupado com os materiais de expedientes, conversou com os diretores e professores, 

sobre esses materiais, onde relataram que a secretaria tem assistido as escolas com os 

materiais. Posteriormente disse que esteve com Andréia levando algumas demandas, 

principalmente em relação aos materiais permanentes, onde durante a pandemia ouve 

muita perda desses materiais nas escolas, como os fogões, cadeiras e o outros, muito disso 

por falta de cuidado das pessoas que tomam conta das escolas, onde o edil tem a impressão 

que abandonaram as escolas, então é algo que precisa ser colado em pauta, não só a gestão 

e a secretaria de educação, mas também o papel de cada um dentro da comunidade escolar 

do município. Deu continuidade ao seu discurso, falou sobre a inauguração da ampliação 

do novo complexo do Poço de Jacó. Onde muitas pessoas vinham sofrendo com essa falta 

de infraestrutura. Ontem foi feita essa inauguração, justamente para aumentar a pressão 
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na distribuição de água. Após, o edil ressaltou que alguns moradores questionam sobre 

essa rede de distribuição, cobram que tenha essa expansão nos bairros periféricos.  Mas 

se for feita essa expansão e não aumentar a pressão, não será resolvido o problema. 

Posteriormente parabenizou a gestão e os técnicos que trabalharam ali, lembrando que foi 

uma obra realizada com recursos próprios do município. Onde a obra foi uma parceria 

entre a gestão e a Equatorial, onde foi doado um transformador para poder atender a 

questão elétrica do local. Após pediu a mesa que pedisse um oficio desse cronograma de 

expansão, onde é muito necessário. Falou da responsabilidade no consumo de água e evite 

o desperdício. Finalizou desejando um boa noite a todos. Logo após a palavra foi 

facultada ao Osvaldo Alves, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a 

todos os nobres edis, ao público presente e aos ouvintes das rádios. Agradeceu a Deus 

pela oportunidade de estar nesta casa. Deu continuidade ao seu discurso, dizendo que 

esteve essa semana visitando algumas escolas, junto ao vereador Marcos Paulo. O mesmo 

fez um propósito de visitar todas as escolas do município, começando pela cidade e depois 

nos interiores, para poder ver as demandas de cada escola. E esteve na Escola Pequeno 

Herói, onde foi muito bem recebido, onde ele pôde ver algumas dificuldades. Esteve 

também na EMEF Jerônimo Milhomem Tavares, onde também foi muito bem recebido 

pelo corpo docente daquela escola, onde também conversaram sobre algumas demandas. 

Posteriormente disse que procurou a secretária de educação levando algumas dificuldades 

que a escola estava passando, a mesma garantiu que ia resolver a situação. O edil ressaltou 

a importância do diálogo para que assim, as coisas sejam resolvidas. O edil seguiu seu 

discurso, expressando sua felicidade, pela inauguração de mais um poço no do Poço de 

Jacó. Onde era feita muitas cobranças pela população em relação a água, principalmente 

pelo Bairro do Marapira e Bairro da Liberdade, onde o poço de Jacó mais abrange. E 

falou que a prefeita sempre se preocupou em resolver o mais rápido essa situação, mas 

que também tem toda uma parte burocrática e precisava de tempo. E o projeto da prefeita 

é expandir, porque existem a dificuldades em outros bairros em relação a água. O edil 

disse ainda que em um município que pouco arrecada, mas o poço de Jacó foi construído 

com recurso próprio. Agradeceu a prefeita por mais uma obra concluída e que vem 

beneficiar o nosso povo, e se sente feliz em fazer parte de um governo que é ativo. 
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Posteriormente falou sobre o reconhecimento do trabalho da saúde, e segundo o edil tem 

que ser feito esse reconhecimento onde os mesmos fazem resgates nos interiores. Falou 

do reconhecimento das outras secretarias, como da secretaria de assistência social, onde 

vem trabalhando em todo o município. Falou dos inúmeros trabalhos da Gestão, onde 

busca parcerias para a melhoria da população. Seguiu seu discurso dizendo que esse fim 

de semana esteve no Rio Murujucá, na final do campeonato rural das ilhas, onde ele pôde 

prestigiar o evento. Parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro, por ter dado todo o apoio a esse 

campeonato, juntamente com a vereador Roberta Araújo e seu irmão Roberth, que esteve 

à frente, e o secretário Boneco. Parabenizou o vereador Barriga pelo apoio ao campeonato 

na BR-422, juntamente com Prefeita Gilma Ribeiro. Posteriormente o vereador pediu aos 

colegas que tenham um pouco mais de cuidado nas suas falas, as vezes ofensivas, disse 

ainda que julgar e condenar é muito fácil. Finalizou agradecendo a Deus e desejando um 

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

deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos os nobres colegas, as pessoas 

presentes no nome do Daniel, o qual a edil o parabenizou pela passagem do seu 

aniversário, e a todos os ouvintes das rádios. Deu continuidade ao seu discurso 

parabenizando aos vereadores que estiveram com seu deputado aqui no município, a 

mesma acredita que o intuito principal de cada um aqui é trazer melhorias para o 

município de Oeiras do Pará, independentemente se com quem o candidato irá trabalhar. 

E o intuito principal é trazer melhorias através desses candidatos como sempre citam, esse 

é o momento de pedir melhorias e correr atrás. E a mesma já escolheu os seus candidatos 

com muito cuidado, Deputado Estadual Orlando Lobato e o Deputado Federal Celson 

Sabino, juntamente com o edil Marcos Paulo Leitão. Seguiu seu discurso parabenizando 

o Deputado Estadual Orlando Lobato, pela passagem do seu aniversário.  Posteriormente 

a edil disse que esteve no Rio Sacajós, na capacitação que veio através do Senar. 

Parabenizou a gestão, em nome da Prefeita Gilma Ribeiro, por esses cursos, que foram 

os cursos de piscicultura e o curso de flores, o quais a edil veio encantada. A edil ressaltou 

a importância do curso de piscicultura que é muito importante nessa região Ribeirinha, 

onde aprenderam a criar peixes. A mesma também pode acompanhar a finalização do 

curso no Rio Murujucá, e a prefeita deu sua palavra que o curso irá continuar em outros 
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locais. Posteriormente a mesma foi para a caminhada do maio laranja, onde o Vereador 

Marcos Paulo também esteve presente. Segundo a edil, foi um momento lindo, onde 

puderam levar a população de Oeiras do Pará, em algumas ruas a conscientização. Logo 

após, o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte, para parabenizar toda a equipe de 

assistência social do Creas, e conselho tutelar, pela atitude. E disse que infelizmente no 

nosso município tem um índice muito alto de abuso sexual de crianças e adolescentes, e 

essa é uma bandeira levantada cada dia mais. Parabenizou a mesa diretora, em nome da 

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

Maria, pelo projeto de lei que as mesmas protocolaram. Posteriormente a vereadora 

Roberta Araújo retomou a palavra, e seguiu falando que foi uma caminhada linda com 

vários alunos. A edil ressaltou a importância das escolas, dos professores que estiveram 

nessa caminhada. A edil falou na importância de todos ficarem atentos, e a qualquer sinal 

de abuso, fazerem a denunciar, e protegerem as crianças. Posteriormente falou 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 das outras providências. Feito por ela em parceria coma vereadora 

Priscila Santa Maria, e a edil Franciele Andrade. Segundo a vereadora nosso município 

tem um nível altíssimo de abuso e violência contra crianças, é algo sério, é algo que 

precisa ser tratado e precisa falar. A edil aproveitou para fazer um convite para a próxima 

sessão, onde será apresentado esse projeto de lei. A Edil ressaltou que gravidez na 

adolescência é algo muito sério que precisa ser tratado. Posteriormente agradeceu a 

prefeita pelo convite da inauguração de mais um poço dentro do poço de Jacó. A edil 

destacou a importância de ele ser de alta tecnologia, e é um trabalho que foi feito para 

durar muito. Após, parabenizou a gestão por ter feito com recurso próprio, por ter feito 

uma obra boa para a população. Disse ainda que vem aqui para lutar pelo bem-estar das 

pessoas através dos pedidos, não para amenizar, cada um tem seu jeito particular de 

trabalhar, de conversar e cobrar quando assim for preciso. Parabenizou a secretária de 

infraestrutura, Silene, que fez o seu trabalho. Mas pediu que se dê atenção na limpeza das 

ruas. Após, Parabenizou o vereador Barriga o qual está promovendo um campeonato na 

BR-422, onde ele vem trabalhando e levando benefícios para aquela localidade. 
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Posteriormente falou do ganhador do Campeonato Rural, onde chegará em outras 

localidades, em parceria com a gestão da Prefeita Gilma Ribeiro.  Finalizou agradecendo 

a Deus 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 001/2022-GVMN-CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum. A qual foi 

aprovada 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 

das outras providências”. (art. 125, § 3º, do Regimento Interno desta Casa). 

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, 25 de maio de 2022. 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 

Primeiro secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 
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Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

  Vereador (a)_____________________________________  

 


