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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 29 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 22 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 239/2022-GP-PMOP, de 27 de junho de 2022, que encaminha 

para apreciação do Poder Legislativo o Projeto de Lei Complementar nº 001/2022, que 

“Altera todos os dispositivos de concessão de aposentadorias do Fundo de Previdência de 

Oeiras do Pará-FUNPREV referendando as regras da Emenda Constitucional nº 103, de 

12 de novembro de 2019. Ofício nº 230/2022-GP-PMOP, que encaminha para 

apreciação desse Egrégio Poder Legislativo a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 001, 

de 03 de junho de 2022, que altera a redação do art.30, da Lei Orgânica do Município 

de Oeiras do Pará, em atendimento ao Art. 40, § 1º, III da Emenda Constitucional 

nº 103, de 2019. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 

014/2022-COLEJURF-CMOP, de 22 de junho de 2022, o qual encaminha já com 

parecer conclusivo o seguinte projeto: 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 
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providências”. Parecer nº 012/2022-COLEJURF-CMOP, sobre o Projeto de Lei do 

Executivo nº 008/2022. Ofício nº 015/2022-COLEJURF-CMOP, de 22 de junho de 

2022, o qual encaminha já com parecer conclusivo o seguinte projeto: 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. Parecer nº 013/2022-COLEJURF-CMOP, 

sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 009/2022. Ofício nº 052/2022-GP-CMOP, o qual 

encaminha à Comissão de Leis, Justiça e Redação Final as seguintes matérias: Projeto 

de Lei Complementar nº 001/2022, que “Altera todos os dispositivos de concessão de 

aposentadorias do Fundo de Previdência de Oeiras do Pará-FUNPREV referendando as 

regras da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e a Proposta de 

Emenda à Lei Orgânica nº 001, de 03 de junho de 2022, que altera a redação do art.30, 

da Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará, em atendimento ao Art. 40, § 1º, III da 

Emenda Constitucional nº 103, de 2019, para devidas análises e posterior parecer. 

Indicação nº 005/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias, o qual 

indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a 

construção de uma nova escola em alvenaria onde se encontra atualmente a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Caldas, localizada na Vila Monte das 

Oliveiras, no Rio Itaucú, Zona Rural deste município, beneficiando a população daquela 

comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. Requerimento 

nº 002/2022/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora Franciele Andrade, que requer que 

o Executivo providencie o reparo e manutenção do maquinário que serve a Secretaria de 

Infraestrutura, especialmente caçambas e retroescavadeiras, garantindo a continuidade da 

execução dos serviços públicos de responsabilidade da gestão municipal. Em seguida, 

passou-se para o PEQUENO EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para 

breves comunicações ou comentários, pelo prazo máximo de 5 minutos. Logo após, a 

palavra foi facultada ao Vereador Edson Farias, que deu início ao seu discurso desejando 

uma boa a todos. Posteriormente o edil fez a leitura da Indicação nº 

005/2022/GVEF/CMOP, de sua autoria, o qual indica ao Executivo Municipal, que 
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providencie, observando a previsão orçamentária, a construção de uma nova escola em 

alvenaria onde se encontra atualmente a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Raimundo Caldas, localizada na Vila Monte das Oliveiras, no Rio Itaucú, Zona Rural 

deste município, beneficiando a população daquela comunidade, especialmente alunado 

e o corpo administrativo e docente. Logo após, falou que a situação da escola é delicada. 

E, pediu os votos dos demais edis. Pediu também que a Prefeita tenha sensibilidade de 

mandar construir uma nova escola naquela localidade. Finalizou agradecendo. 

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 edis, ao público presente, aos 

funcionários desta casa e aos ouvintes das rádios. Dando continuidade a seu discurso, 

parabenizou o edil Edson Farias, por sua indicação de nº 005/2022/GVEF/CMOP, o qual 

indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a 

construção de uma nova escola em alvenaria onde se encontra atualmente a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Caldas, localizada na Vila Monte das 

Oliveiras, no Rio Itaucú, Zona Rural deste município, beneficiando a população daquela 

comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. Logo após, disse 

que isso mostra que os vereadores são atuantes, e cabe ao Poder Executivo construir 

aquela escola. Posteriormente, o edil parabenizou também, a vereadora Franciele 

Andrade, por seu Requerimento nº 002/2022/GVFA/CMOP, que requer que o Executivo 

providencie o reparo e manutenção do maquinário que serve a Secretaria de 

Infraestrutura, especialmente caçambas e retroescavadeiras, garantindo a continuidade da 

execução dos serviços públicos de responsabilidade da gestão municipal. Após, o edil 

ressaltou que realmente está precisando fazer essa manutenção, que é de interesse público, 

e é o trabalho dos vereadores, verificar a situação e cobrar. Em seguida, o edil disse que 

esteve presenciando algumas ações da SEMED, principalmente na Br-422, onde a mesma 

esteve ali, com o ‘Programa Avança Oeiras’, na Escola Novo Éden, onde ele disse que 

isso é importante e mostra o compromisso do Governo Municipal e da Secretária de 

Educação, na pessoa da Andréia Veiga com a educação do Município de Oeiras do Pará. 
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E também a habitação dos calouros do Curso de Sistema de Informação, parceria do 

Município com o Governo do Estado, através do ‘Forma Pará’, e UFPA. Após, o edil 

divulgou a abertura do Curso de qualificação profissional, ‘Curso Tecnologias Digitais 

na Educação’. Onde o mesmo é gratuito em Parceria com a UFPA. Logo após, agradeceu 

a Secretária de Educação, juntamente com o Poder Executivo, onde os mesmos estão 

lutando por melhorias para o município. O edil também esteve visitando a EMEF 

Therezinha de Moraes Gueiros, onde está acontecendo uma reforma, que segundo o edil 

vai dá melhores condições para os alunos e funcionários dessa Escola. Agradeceu a 

empresa que está encarregada dessa reforma, na pessoa do Max Saraca, que o recebeu e 

esclareceu algumas dúvidas do edil. Logo após, disse que se sente feliz com vereador, e 

fiscalizador do recurso público, ver que o dinheiro realmente está sendo empregado de 

forma correta, principalmente quando se trata de Educação e Saúde. Posteriormente, o 

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”. Onde o edil 

parabenizou a Prefeita Gilma Ribeiro, que teve a coragem de colocar esse Projeto para 

votação o parcelamento de uma dívida, que segundo edil, a mesma não tem nada a ver, 

que não é uma dívida do Governo dela, mas a mesma está tendo esse compromisso, para 

que futuramente o FUNPREV não venha ter problemas. Finalizou agradecendo e 

desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao Vereador Branco 

Manga, que deu início ao seu discurso saudando os nobres edis, ao público presente, aos 

funcionários desta casa e aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, 

justificou sua ausência na sessão anterior, pois o mesmo estava viajando a serviço do 

município. Posteriormente, agradeceu a sua família que sempre estão do seu lado. Após, 

agradeceu a todas as pessoas dos interiores que os ouvem, tiram do seu tempo para ouvir 

as sessões, e assim entenderem o papel e o trabalho de cada vereador. Seguiu sua 

explanação, dizendo que andam e viajam na extensão da área do Município, e quando 

visitam as localidades, trazem as demandas, mas não tem como executar. Mas tem seu 

papel como representante do povo, de passar a quem compete fazer. Em seguida, o edil 
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parabenizou o vereador Edson Farias por sua Indicação, nº 005/2022/GVEF/CMOP, o 

qual indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão 

orçamentária, a construção de uma nova escola em alvenaria onde se encontra atualmente 

a Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Caldas, localizada na Vila Monte 

das Oliveiras, no Rio Itaucú, Zona Rural deste município, beneficiando a população 

daquela comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. O edil 

disse que população daquele local merece. Após, ressaltou que administração está 

contribuindo com aquela localidade, onde fez a reforma da ponte daquela localidade. 

Após, o edil enfatizou da importância da comunidade em fazer e construir, e segundo o 

edil é importante quando a comunidade e a sociedade em si, abraça a causa do benefício 

próprio, e isso é muito importante, porque aquele benefício é para os mesmos. 

Posteriormente, o edil agradeceu as pessoas que os recebem em suas casas, e os tratam 

muito bem. Disse ainda que dará continuidade nas visitas, e isso é um compromisso dos 

vereadores, em visitar as comunidades, as escolas, entre outros. Disse que é importante, 

pois vê os vereadores fazendo essas visitas, principalmente na BR-422, onde os 

vereadores têm uma atuação muito grande. Dando continuidade, agradeceu aos 

secretários dessa gestão, porque está secretário, está vereador não é fácil, porque são 

demandas e pleitos diversos, todo dia, toda hora que a esses secretários chegam. Onde os 

mesmos estão fazendo tudo aquilo que podem, porque certamente não irão fazer tudo, 

mas vão fazer sua parte. Logo após, agradeceu a Secretária de saúde, na pessoa da 

Mônica, onde todos os dias chega a demanda de resgaste de pessoas doentes dos 

interiores. Disse que a mesma tem boa atenção as demandas que a ela são passadas. Após, 

falou da conclusão da obra do posto de saúde do Rio Pruanã, Anexo a EMEF João Paulo 

II, que segundo o edil é de fundamental importância para as famílias que residem naquela 

localidade. Logo após, agradeceu a Secretária da SEINFRA, na pessoa da Silene, que 

sempre o edil está repassando demandas para ela, e a mesma sempre lhe responde, e está 

fazendo aquilo que pode. Após, agradeceu também a Secretária de Assistência Social, na 

pessoa da Mikely Santana, pelas situações adversas que repassam para a mesma, desejou 

boa sorte para mesma nas suas ações na BR-422, onde isso é muito bom aquelas pessoas 

que não tem condições de vim até a sede do Município. Logo após, agradeceu também ao 
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Secretário de Meio Ambiente Beluca, onde o edil teve a oportunidade de conversar com 

ele, sobre o Sistema de Água da FUNASA, que conseguiram no mandato passado. Disse 

ainda que hoje o tempo é muito bom, onde o mesmo está correndo atrás, para que seja 

contemplado algumas localidades que necessitam. Posteriormente, falou sobre o 

encerramento das aulas, falou sobre os profissionais da educação, as vezes cobrados e 

julgamos, mas ajudam a transformar através da educação a vida das pessoas. Agradeceu 

a todos os professores que desenvolveram seu trabalho nesse semestre, principalmente 

aqueles que atuaram em localidades distantes. Em seguida agradeceu e parabenizou os 

barqueiros, pediu que a gestão municipal reveja a situação do transporte escolares, onde 

segundo o edil, são prioridade também, principalmente na questão financeira. O mesmo 

seguiu tecendo comentários positivos em relação ao atual governo. Logo após, disse que 

também visitou as escolas que estão em reforma, o mesmo ficou feliz em ver a empresa 

do município prestando serviços para o mesmo, porque as empresas que estão de fora não 

tem comprometimento com Oeiras do Pará. Agradeceu a todo apoio nesse semestre. 

Agradeceu as pessoas que lhe recebem em suas residências, que lhe entendem como de 

fato é estar no papel de vereador. Finalizou desejando um bom recesso a todos, agradeceu 

a parte administrativa deste poder na pessoa do Dr. Sérgio, e os demais que sempre 

contribuem para o desempenho do mandato. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Drô Alfaia, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, 

saudou a todos os presentes nesta casa, ao público presente, e aos ouvintes das rádios. 

Dando continuidade ao seu discurso, o edil disse que o município vem passando por 

momentos difíceis, disse que semana passada, esteve no município de Curralinho-PA, e 

também no Município de Bagre, disse que é triste o nosso município está atrás na questão 

da infraestrutura. Teceu críticas relacionado a iluminação do Munícipio de Oeiras do 

Pará. O edil disse que entrou em contato com o Presidente do FUNPREV, para solicitar 

esclarecimentos sobre o débito que a prefeitura tem com o fundo, no dia 05 de abril, foi 

informado que o débito seria de vinte e cinco milhões e cinquenta e nove mil trezentos e 

sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos, esse era o valor atualizado no ano passado. 

Após, falou de uma indicação que fez de nº 001/2021, que era relacionado ao 

parcelamento desse débito. Parabenizou a gestão, disse que não foi atendido em parte 
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naquele momento, mas neste momento que o prazo aumentou, e gestão irá parcelar esse 

débito. Disse que tiveram alguns questionamentos, e ficou uma divergência na questão 

do débito do município e sobre o valor que foi desviado. Disse que pelo seu conhecimento 

esse valor citado a cima, seria o débito que os ex-prefeitos deixaram de repassar para o 

FUNPREV. Segundo o edil, fora o dinheiro que foi desviado, disse que está aqui para 

criticar e cobrar, mas também agradecer e parabenizar que de certa forma uma indicação 

sua está sendo atendida. Posteriormente, falou em relação ao 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. O edil disse que muito importante, ao essencial, onde presencia 

e assiste muitos fatos nas redes sociais, e a criação do conselho ela vem fortalecer o 

trabalho da Assistência Social. Já deixou seu voto favorável. Logo após, o edil falou sobre 

a indicação de autoria do edil Edson Farias, de nº 005/2022/GVEF/CMOP, o qual indica 

ao Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a 

construção de uma nova escola em alvenaria onde se encontra atualmente a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Caldas, localizada na Vila Monte das 

Oliveiras, no Rio Itaucú, Zona Rural deste município, beneficiando a população daquela 

comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. Onde o mesmo 

disse que aquela localidade necessita de uma escola digna. Posteriormente, falou sobre o 

Requerimento nº 002/2022/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora Franciele Andrade, 

que requer que o Executivo providencie o reparo e manutenção do maquinário que serve 

a Secretaria de Infraestrutura, especialmente caçambas e retroescavadeiras, garantindo a 

continuidade da execução dos serviços públicos de responsabilidade da gestão municipal. 

O edil disse que realmente é algo que precisa ser reparado no nosso município, precisa 

ser feito as manutenções nessas máquinas. O edil disse ainda, que o municipio conta com 

um engenheiro mecânico, e até o momento não sabe o trabalho que ele realizou em prol 

do município. Teceu críticas relacionados aos maquinários que estão se acabando por 

falta e compromisso e zelo dessa gestão. Falou ainda, que não tem dinheiro para a 

manutenção, mas tem dinheiro para aluguel de máquinas. Continuou tecendo críticas a 
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notas tiradas, e aos maquinários que estão parados. Teceu críticas sobre a situação da PA-

379, e da PA-422 relacionado a infraestrutura. Após, solicitou para a secretária da 

SEINFRA, que faça uma visita na Ponte do Tote, e que assim seja feito um reparo naquele 

local, onde várias pessoas se acidentam ali. Logo após, o edil falou que quando o dinheiro 

público é desviado, ele falta em algum lugar. Teceu críticas ao Governo, onde está 

surrupiando tudo. Disse que como morador do município, se sente envergonhado. Logo 

após, disse que no dia 20 de junho a SEINFRA, emitiu uma nota de 1.935 litros de 

gasolina, o mesmo disse que sabe onde está sendo empregado. Disse que se deparou com 

outra nota de uma empresa vendendo mais um motosserra para a mesma secretaria. O edil 

disse que gostaria de saber se estão consumindo esse combustível nas roçadeiras ou se 

estão gastando? Segundo ele, uma quantidade dessa não é consumida. Nesse mesmo dia, 

a secretaria de finanças emitiu uma nota de 924 litros de gasolina. E a Secretaria de 

Agricultura emitiu uma nota de 1.872 litros de gasolina. E também foi emitida uma nota 

para a secretaria de administração, de 4.080 litros de gasolina. E teceu críticas sobre esse 

consumo. Posteriormente, o edil disse que o Ministério Público, abriu um inquérito sobre 

sua denúncia sobre o consumo de gasolina na Educação no Ano Passado, e mesmo assim 

esse Governo continua fazendo a mesma coisa. O edil disse ainda, que estamos em um 

Governo que não sabe receber críticas. Logo após, edil teceu comentários sobre o 

processo que a gestora entrou contra a cidadã que lhe fez críticas. Mas o Juiz do município 

deu como improcedente. Logo após, falou sobre o encerramento das aulas, onde foram 

cobradas muitas coisas. Falou em relação aos barqueiros, sobre seus salários, onde o 

combustível tem aumentado cada dia mais, e está defasado. Pediu que seja refeito o edil 

da Agricultura familiar, e seja publicado, e que os agricultores possam vender seus 

produtos. Finalizou sua fala dizendo que uma satisfação está representando uma 

população como vereador, mas lhe entristece ver a situação que o município está, e 

desejou boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao Vereador Edson Farias, 

que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos. Saudou os nobres pares 

presentes, aos funcionários desta casa, ao público presente, e os ouvintes das rádios. 

Lamentou a ausência dos servidores públicos nesta casa, pois hoje será votado projetos 

de suma importância. Dando continuidade ao seu discurso, parabenizou a vereadora 
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Franciele Andrade por seu Requerimento nº 002/2022/GVFA/CMOP. Logo após, falou 

de sua Indicação de nº 005/2022/GVEF/CMOP, o qual indica ao Executivo Municipal, 

que providencie, observando a previsão orçamentária, a construção de uma nova escola 

em alvenaria onde se encontra atualmente a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Raimundo Caldas, localizada na Vila Monte das Oliveiras, no Rio Itaucú, Zona Rural 

deste município, beneficiando a população daquela comunidade, especialmente alunado 

e o corpo administrativo e docente. O qual ele já leu no Pequeno Expediente. Após, falou 

do 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. O edil disse, 

que é Projeto de Lei de Suma Importância, que merece toda a admiração e aplauso. Em 

seguida, falou do 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”. 

Posteriormente, o edil falou que esse Projeto é de importância ímpar, para os servidores 

públicos da ativa do Municipio de Oeiras do Pará, e também para aqueles que já estão 

aposentados. Mas principalmente para o FUNPREV, considerando que essa instituição é 

de conhecimento de todos desde a sua criação na década de 90, pela Lei Municipal nº 379 

de 22 de março de 1995, nomenclatura, Instituto de Assistência e Previdência de Oeiras 

do Pará (IAPOP) desvinculou- se os servidores públicos e efetivos do município do 

regimento geral da previdência, o INSS. No decorrer dessas duas décadas, o atual 

FUNPREV, se tornou uma grande maioria de mais 2.000 regimes próprios de Previdência 

do Brasil, um regime previdenciário deficitário, o déficit atuarial é FUNPREV, bom que 

se diga, ocorreu como consequência de gestões municipais anteriores que não deram a 

importância devida em relação ao fundo da autarquia municipal, ou não respeitaram ao 

que tange a obrigatoriedade dos repasses das obrigações intituladas como retenção e 

patronal. Seguiu seu discurso, dizendo que o presente Projeto de Lei está alicerçado na 

emenda constitucional nº 113/2021, aprovado por esse Poder Legislativo, permitirá que a 
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gestora Gilma Drago Ribeiro, parcele o montante da dívida da administração com o 

FUNPREV, em até 240 meses. Segundo o edil, coisa impensada a um gestor comum 

assumir dívida que não é sua. Falou que só uma gestora comprometida com a coisa 

pública, sensível a questões que afligem a sociedade. Posteriormente, o edil disse que os 

gestores anteriores não deram importância devida a autarquia municipal, ou não 

respeitaram ao que tange a obrigatoriedade dos repasses, das obrigações intituladas como 

retenção e patronal, e também de não dispor de orçamento financeiro para cobrir a dívida. 

O edil deu continuidade ao seu discurso, dizendo que se trata de uma despesa a mais para 

o orçamento municipal, significa abrir mão de um valor significante todos os meses para 

repassar a mais para o FUNPREV. É um Projeto ao seu ver que deixa claro o 

compromisso, a responsabilidade o dever de cumprir e principalmente a preocupação da 

Prefeita Gilma Ribeiro, com os servidores da Ativa e com os aposentados, e com o futuro 

do FUNPREV do nosso Município, que diga de passagem, é talvez a única gestão desde 

a criação do fundo, vem repassando o repasse do FUNPREV. E seguiu seu discurso 

falando favorável a atual da gestão. Parabenizou a prefeita pela excelente ideia de pagar 

a dívida ao fundo. O edil deixou seu voto favorável. Agradeceu os funcionários do 

funprev que inúmeras vezes esteve lá, e foi bem recebido. Finalizou agradecendo a Deus, 

e aos nobres colegas pelo dia de hoje, por essa última sessão desse período legislativo. 

Pediu desculpas por algumas falhas, e espera que Deus de a oportunidade de retornar em 

agosto. Agradeceu a todos e desejou um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada a 

Vereadora Franciele Andrade, que deu início ao discurso cumprimentando os nobres 

pares. Desejou um boa noite aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, 

falou sobre a indicação do Edil Edson Farias, de nº 005/2022/GVEF/CMOP, o qual indica 

ao Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a 

construção de uma nova escola em alvenaria onde se encontra atualmente a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Caldas, localizada na Vila Monte das 

Oliveiras, no Rio Itaucú, Zona Rural deste município, beneficiando a população daquela 

comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. A vereadora 

disse que muitas escolas necessitam de reformas e construção. Parabenizou o edil pela 

sua indicação, e que ela possa ser atendida, assim como as demais que passaram por esta 



 
 

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 
 
 

11 
 

plenária. Falou também do requerimento de sua autoria, de nº 002/2022/GVFA/CMOP, 

de autoria da mesma, que requer que o Poder Executivo providencie o reparo e 

manutenção do maquinário que serve a Secretaria de Infraestrutura, especialmente 

caçambas e retroescavadeiras, garantindo a continuidade da execução dos serviços 

públicos de responsabilidade da gestão municipal. Disse que seu requerimento é para 

chamar a atenção da SEINFRA, porque já está começando o verão, então há uma 

necessidade muito grande de fazer essa manutenção e reparo dessas máquinas, porque é 

no verão que se aterra rua, e possível resolver muitos problemas que afligem e afetam o 

povo. Pediu que a seinfra faça um cronograma para que essas máquinas possam estar 

funcionando, e sendo assim trabalhar no período do verão. Posteriormente, a edil falou 

do 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 disse que essa dívida 

vem de anos, várias gestões deixaram de repassar, e nesse sentido, esse projeto é de suma 

importância. A edil disse ainda, que com isso, os servidores irão garantir suas 

aposentadorias futuramente. Em seguida, falou da Projeto de Lei, que a mesma será 

relatora, de 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 disse, que é uma Lei 

de suma importância. Essa lei tem um destarte importante, que é uma instrução normativa 

de nº 186/2018, da Receita Federal do Brasil, que obriga o fundo a possuir CNPJ, do 

fundo público associado a uma conta bancária, destinada a gerir os recursos captados para 

o financiamento da política de atendimento aos direitos da criança e do Adolescente, que 

também é um projeto de suma importância, pois as crianças e os adolescentes sofrem 

abusos, sendo de forma doméstica e entre outros. Em seguida, a edil comunicou que já 

está no município um trator, fruto de uma emenda parlamentar do Deputado Federal 

Priante. A mesma solicitou através do seu gabinete um trator para o município, e o 

município foi contemplado. A mesma disse que trabalha para um político que traz alguma 
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coisa para o municipio, e nunca deixou de contribuir. Disse ainda, que investir na 

Agricultura é um caminho para muitas famílias se livrarem da fome, ter uma vida melhor 

e mais justa. A mesma disse que não vai só sentar na sua cadeira e esperar cair as coisas 

caírem do céu, disse que não é papel de vereador correr atrás de emenda parlamentar, mas 

a mesma faz sua parte, enquanto vereadora que está, eleita primeiramente por Deus, e 

depois pelo povo. Após, agradeceu o Ex-Prefeito Dinaldo Aires, incansável na luta, 

mesmo não estando em Governo Nenhum também contribui, e essa vitória também é do 

mesmo. Em seguida, a edil falou que conseguiu também um carro, através da parceria 

com o Deputado Federal Priante, entre outras. Após, a edil fez uma retrospectiva do 

semestre, relacionados aos projetos e indicações. Após, a edil falou de uma conquista 

importante para sua família, que foi a formação de sua sobrinha, que está recebendo o 

Diploma de Médica, para sua família é motivo de orgulho. Posteriormente, agradeceu a 

Presidente Roberta Araújo pela parceria, e sempre a atender. Agradeceu a todos os seus 

colegas, ao Assessor Jurídico Dr. Sérgio Monteiro, e a todos os servidores. Finalizou 

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

vereador Josiel Maciel, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos. 

Saudou os nobres pares presentes, ao público presente, aos funcionários desta casa e aos 

ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso informou que alguns dias atrás, 

o mesmo esteve presente na inauguração de um templo religioso, no qual está à frente o 

missionário Amós Santana, no qual ele foi muito bem recebido pelos membros da igreja. 

Está igreja tabernáculo da Libertação tem um festival de prêmios, que será realizado dia 

18,19 e 20 de agosto na quadra da EMEF Therezinha de Moraes Gueiros, o qual terá 

inúmeras vendas, sorteios de prêmios. Na oportunidade o vereador convidou a todos para 

se fazerem presentes. Posteriormente, parabenizou o Vereador Edson Farias por sua 

indicação de nº 005/2022/GVEF/CMOP, o qual indica ao Executivo Municipal, que 

providencie, observando a previsão orçamentária, a construção de uma nova escola em 

alvenaria onde se encontra atualmente a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Raimundo Caldas, localizada na Vila Monte das Oliveiras, no Rio Itaucú, Zona Rural 

deste município, beneficiando a população daquela comunidade, especialmente alunado 

e o corpo administrativo e docente. O mesmo disse que lembra que na época que foi a 
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escola, o mesmo fazia parte do então governo, como secretário de finanças, e os anos se 

passam e o município tem que avançar. Como educador o mesmo se sente feliz pela 

indicação, como vereador espera que a prefeita reserve recursos, elabore o projeto e 

execute essa obra que é importantíssima. Em seguida, parabenizou a Vereadora Franciele 

Andrade pelo seu requerimento, de nº 002/2022/GVFA/CMOP, de autoria da mesma, que 

requer que o Poder Executivo providencie o reparo e manutenção do maquinário que 

serve a Secretaria de Infraestrutura, especialmente caçambas e retroescavadeiras, 

garantindo a continuidade da execução dos serviços públicos de responsabilidade da 

gestão municipal. O mesmo disse que acompanha como empresário os processos 

licitatórios, e o município de Oeiras já fez o processo de manutenção de máquinas. Pediu 

que se coloque em prática realmente, e que se reestruture as máquinas, porque o 

município precisa avançar na infraestrutura. Disse que recebe demandas todos os dias, 

sobre a iluminação pública, estrutura das ruas, entre outros. Posteriormente falou sobre o 

início dos trabalhos na PA-379, o mesmo tem um sítio na PA, e o no inverno a dificuldade 

era imensa de chegar até lá. O edil disse que na parte do lixão o trabalho está melhorando 

muito, e espera que melhore ainda mais. Disse que a PA-379, nunca recebeu um centavo 

em manutenção do Governo Estadual, parabenizou o Governador Helder Barbalho pela 

atenção, e espera que a empresa execute de fato o trabalho. Seguiu seu discurso, falando 

que em algumas sessões atrás solicitou um ofício, sobre a mudança da data no festival do 

camarão, o mesmo recebeu a resposta do oficio, o qual informou que a mudança foi 

devido a arena de eventos não está estruturada para receber o festival. Só não veio 

explicando a situação de coincidência com outro festival evangélico, e faltou a secretaria 

se atentar para esse lado. Dando continuidade em sua explanação, o edil falou que 

questionou com o ilustre par Marcos Paulo, sobre a votação do 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. O nobre par lhe explicou sobre o projeto, e 

o agradeceu. O edil disse que todos sabem que existe o conselho tutelar no município, a 

votação é para dar legalidade. O edil deixou seu voto favorável a esse Projeto. Em 
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seguida, 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”. O edil disse 

que esperava que os servidores públicos estivessem na sessão, pois é um projeto 

importantíssimo, assim como a meses atrás foi tirado algo dos servidores, o qual foram 

para redes sociais discutirem. Após, parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro, pela sua 

atitude de encaminhar para este Poder o parcelamento de uma dívida que é do município. 

Logo após, o vereado Edson pediu a parte para contribuir com o discurso do colega. 

Retomou o seu discurso, falando que se não fosse impositiva, não teria votado a favor. 

Posteriormente o edil fez uma retrospectiva do seu mandado, e disse que vem aprendendo 

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

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

noite a todos. Saudou o público presente, saudou os nobres pares. Saudou os ouvintes das 

rádios. Dando continuidade ao seu discurso, disse que se sente privilegia por esse 

mandato, sendo uma jovem e cidadã de Oeiras do Pará. Agradeceu a todos que de fato 

fazem valer a pena todos os dias aqui nesta casa. A mesma disse que não é fácil ser 

vereadora. Seguiu sua explanação, dizendo que esse semestre foi de suma importância 

neste poder, no qual foi aprovado várias leis de suma importância, entre elas duas de sua 

autoria, sendo elas; a semana de conscientização do espectro autista e a semana de 

conscientização contra o Feminicídio e a violência contra a mulher. A mesma disse que 

fica muito feliz enquanto vereadora em poder contribuir com o município de Oeiras do 

Pará. A mesma acredita que pautas como essas ainda não tinham entrado no municipio 

de Oeiras do Pará em forma de Projeto de Lei, mas como cidadã e parlamentar quer deixar 

o seu legado, acredita que cada cidadão que ocupe um cargo público, fizer sua 

contribuição para o municipio ele anda. Após, disse que este poder tem avançado muito, 

com indicações, requerimentos, só que o dói é trazer a realidade do povo, indo em lócus, 

trazer as demandas e ser aprovadas por esta casa e não acontecer nada. Seguiu falando 

que não tem o poder de administrar o dinheiro ou de fazer a execução. A edil pediu o 

mínimo de respeito a gestora Municipal. Disse que fazem indicações e requerimentos na 
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própria Lei diz sobre a questão da disponibilidade orçamentária do municipio, mas se 

deve lembrar e ressalta que quando é solicitado algo não para o si, mas é para o povo de 

Oeiras do Pará. Seguiu tecendo críticas a gestora. Disse que acredita como cidadã, que de 

quatro em quatro anos tem que haver eleição dentro municipio porque todos querem 

mudança, e mesma vem não só com palavras, e sim executar. A edil disse ainda que ações 

dentro do municipio são mínimas, comparados a obras grandes em outros lugares. Teceu 

críticas relacionado a iluminação pública, a limpeza das ruas entre outros. Disse que o 

que vem feito pela gestão é pouco e mínimo. Em seguida a edil falou que esteve em 

conversa com um amigo seu, e o mesmo comentou que em um ano e meio é possível ter 

feito só inverno? Porque sempre a desculpa da gestão é essa; quando o verão chegar! 

Disse que já estamos no meado do meio do ano e pouco vem sendo presenciado, tanto 

pelos vereadores e a população geral. Após, a edil seguiu seu discurso, falando do piso 

salarial dos professores, a câmara se fez bastante presente, no qual abraçou a classe e 

reivindicou o direito garantido a eles. A edil disse que ao entrar nas escolas presenciou o 

quanto os professores são guerreiros, o quanto de falo contribuem para o municipio. Disse 

que hoje vê escolas que não tem condição nenhuma de dar apoio aos alunos e professores. 

Posteriormente a vereadora falou do 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 essa dívida infelizmente não vai com o prefeito 

quando deixa de honrar, mas fica dentro do municipio e se responsabilize. Enquanto 

gestora municipal é um ato para ser parabenizado, mas vale lembrar que a Lei tem seus 

artifícios, sendo parcelada em 240 vezes, mas esse benefício chegou um pouco tarde para 

aqueles que pagam um valor para dar um suspiro ao fundo. Valor esse por falta de 

gerenciamento de gestores passados, quem vai pagar da conta não é o gestor nem o 

municipio, é o próprio beneficiário. A mesma espera que as próximas pessoas que irão 

assumir este municipio possam ter compromisso com o povo. Posteriormente, a edil falou 

que em conversa com uma secretária, disse que estava cobrando como vereadora, e a 

mesma estava sendo cobrada porque está como secretária. Disse que alguns fardos não 
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deveriam cair sobre a costa de uma vereadora e sim gestora. Após, a edil falou dos gastos 

exorbitantes da gestão. A mesma espera que a sociedade ajude ainda mais a reivindicar. 

A edil falou que a câmara de vereadores e ela com vereadora vem fazendo seu trabalho, 

e espera contribuir ainda mais com o municipio. Falou que cargo de vereadora é se doar 

todos os dias, sem saber se vai haver retorno. Posteriormente agradeceu a todos que a 

acompanham e lhe apoiam. 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, saudou os funcionários desta casa, 

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

dizendo que os vereadores dentro que está sendo possível, tem apresentado os seus 

requerimentos, Projetos de Leis, numa quantidade que nunca esta casa viu. Dentro das 

possibilidades, este poder tem se deslocado pelos interiores do municipio, onde é muito 

dispendioso se deslocar a lugares distantes do município. Logo após, o edil parabenizou 

o seu avô pela passagem do seu aniversário. Dando continuidade na sua explanação, disse 

que nesse primeiro semestre de 2022, o edil foi relator de sete Projetos de Lei; no dia 03 

de março de 2022, o mesmo teve a felicidade de defender o parecer do Projeto de Lei nº 

003/2022, de autoria de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e 

regulamentação municipal de manutenção de desenvolvimento da Educação Básica dos 

Profissionais da Educação, FUNDEB. No dia 04 de fevereiro de 2022, foi relator do 

Projeto de Lei nº 001/2022 do Executivo, que altera a lei nº 683 de 2021, dispõe sobre a 

concessão de abono ao FUNDEB, aos profissionais da Educação básica da rede pública 

para fins de adequação a Lei Federal nº 14.276 de 2021. No dia 31 de março de 2022, foi 

relator do projeto de lei que institui o regime de previdência complementar municipal de 

Oeiras do Pará. No dia 29 de abril de 2022, foi relator do Projeto de lei de autoria do edil 

Edson Farias, que reconhece como integrante do patrimônio cultural de natureza imaterial 

do municipio de Oeiras do Pará, o festival do açaí Oeiras para Cristo da IEQ Catedral da 

Família. No dia 22 de março de 2022, foi relator do Projeto de Lei nº 003/2022, que dispõe 

sobre a isonomia de premiações para atletas homens e mulheres. No dia 15 de março de 

2022, foi relator do projeto de lei do legislativo, que institui no âmbito do municipio de 

Oeiras do Pará o dia do Pescador Artesanal. E hoje, o edil está com relatoria de mais um 
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projeto importante, que é 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”. O edil 

seguiu dizendo que foi um semestre de muita atuação, e com muito orgulho o mesmo 

afirmou que pela 17º vez nesse semestre ele está aqui nesta tribuna, prestando conta do 

seu mandado e fazendo jus a aqueles que lhe elegeram como representante. Logo após, 

seguiu comentando sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 008/2022, desde o ano passado 

algumas matérias previdenciárias têm chegado nesta casa, matérias essas que segundo o 

edil são polêmicas, principalmente porque mexem com os servidores públicos, 

principalmente com os servidores da educação, que todos sabem que são os servidores 

mais bem remunerados do município. Disse que ano passado este poder foi taxado das 

piores formas possíveis por pessoas que deveriam ter conhecimento aprofundado, 

também, uma vez que estão na linha de frente na luta por direitos de classes que 

representam. Posteriormente a emenda constitucional 103, teve a emenda constitucional 

113/2021, no qual estabelece uma nova possiblidade de parcelamento desses débitos 

previdenciários. Disse ainda, que o município ele tem um vasto débito com a previdência, 

com o regime próprio, hoje ele está em uma faixa segundo informações do FUNPREV, 

de Vinte e oito milhões, contando juros, multas que foram atribuídas por todos esses anos 

de inércia de não repasse dos valores que deveriam ser repassados. Em seguida, 

parabenizou a gestão pela coragem, sabendo que é mais um valor entre tantos outros que 

será tirado das contas públicas, mas o mesmo acredita que quem ganha com esse 

pagamento é o Município de Oeiras do Pará. O edil seguiu seu discurso comentando mais 

sobre o assunto. Após, falou que a votação desse Projeto de Lei é um compromisso da 

comissão em cumprir os ritos legais, para que hoje pudessem estar votando esse Parecer. 

Em seguida, parabenizou os membros da comissão, que é formado pelo período de dois 

anos, o mesmo gostaria de continuar na comissão, acredita que os colegas também possam 

continuar a contribuir com este poder. Logo após, disse que conseguiram aprovar o 

Projeto de Lei, que cria o direito na escola, esse programa começará pela escola de 

segundo grau, onde o mesmo já conversou com a professora Nery Barbosa, que hoje é 
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diretora da Raimundo Ribeiro da Costa, para montarem um cronograma de visita, para 

poder realizar palestras. Posteriormente, o edil disse o trabalho de vereador é contínuo, 

onde recebem pessoas em suas casas, aqui nesta Casa de Leis, onde todos os dias tem 

vereadores. Disse que tem certeza que será um segundo semestre que vai chegar com 

muitas vitórias, muitas emendas emprenhadas, como é o caso da emenda conseguida com 

o Deputado Celson Sabino. Finalizou desejando um boa noite a todos. Logo após, a 

palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, que deu início ao seu discurso 

desejando um boa noite a todos, saudou os demais edis, e os ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu discurso dizendo que está no seu segundo mandato, e segundo o edil 

não é fácil estar vereador, onde são o primeiro contato com o povo. Ressaltou que não é 

fácil, mas sempre luta em prol do Município de Oeiras do Pará. Em seguida o edil 

agradeceu a todas as pessoas que o recebem nas suas casas. Disse ainda, que semana 

retrasada esteve visitando a ilha do Aturiá, Rio Murujucá. E esse final de semana esteve 

visitando o Rio Anauerá, Rio Caracacurú, Rio Murunim, entre outros. O mesmo 

participou de um evento cristão, agradeceu o pastor Gilmax pelo convite, parabenizou o 

mesmo pelo trabalho que vem desenvolvendo no Rio Anauerá. Posteriormente, o edil 

falou da ação social, CRAS volante, onde segundo ele é um trabalho belíssimo, desde o 

início do Governo, a Prefeita Gilma Ribeiro feito um trabalho essencial aos ribeirinhos. 

Seguiu seu discurso, falando que o CRAS volante garante os direitos as famílias que 

residem distantes da sede do Municipio, na Zona Rural. O CRAS volante, é uma ação em 

favor de uma sociedade mais digna e igualitária para todas as famílias, e está sendo 

realizada nas comunidades da BR-422, levando serviço de atualização, transferência e 

novos cadastros de Auxílio Brasil, atualização do Cadastro único do Bolsa Família, entre 

outros serviços. O edil seu discurso, dizendo que está mais uma vez no Municipio, a 

Marinha do Brasil, trazendo curso de capacitação. No mandato da Prefeita Gilma Ribeiro, 

já vieram 3 vezes no município. Parabenizou a Prefeita Gilma Ribeiro, por trazer esses 

trabalhos tão importantes para o município. Em seguida, o 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 
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de 2021, e dá outras providências”. Seguiu dizendo, que era uma dívida que a Prefeita 

não tinha nada haver. Após, parabenizou a Prefeita Gilma Ribeiro que teve coragem de 

enviar para a esta casa esse Projeto de Lei, pedindo autorização para parcelar essa dívida, 

que segundo ele é histórica da Prefeitura com o FUNPREV, e será parcelada em até 240 

vezes. Dívida essa, contraída por gestores passados. Seguiu seu discurso, dizendo isso é 

um compromisso da gestão com o povo, isso garante ao funcionário uma garantia do seu 

aposento. Já deixou seu voto favorável. Finalizou agradecendo a Deus e desejando um 

boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, 

que deu início ao seu discurso saudando os nobres edis. Posteriormente, leu um versículo 

da Bíblia. Dando continuidade ao seu discurso, parabenizou o seu avô pela passagem do 

seu aniversário. Após, agradeceu os enfermeiros, Ivan e Fabiane, pelo atendimento. No 

dia anterior a essa sessão, a edil esteve visitando o hospital, e hoje também. Segundo a 

mesma a demanda hospitalar estar muito grande, onde as pessoas estão com muitos 

problemas de saúde, como gripe, renite, alergias entre outros. A mesma esteve 

acompanhando o trabalho do Dr. Rodrigues, estavam enfileirados 14 pacientes para serem 

operados, esperando o mesmo para fazer as cirurgias. A edil disse que a HPP de Oeiras 

do Pará é de pequeno porte, mas que tem uma demanda muito grande. Após, a edil 

parabenizou os profissionais de saúde que ali prestam seus serviços. Em seguida, 

parabenizou o trabalho da Gestão Municipal, a Secretária de Saúde e Gestora Municipal, 

pelo atendimento que o Dr. Mergulhão tem feito nos interiores do Município. Dando 

continuidade, a edil falou que cada vereador tem uma visão voltado para uma área da 

sociedade. Seguiu falando, que uma área que tem sido vista e lembrada de uma forma 

muito gratificante, são os ribeirinhos. A mesma se sente muito feliz, quando vê que a 

saúde está indo nos interiores, onde há muita dificuldade de acesso a atendimento. A edil 

seguiu falando que foi lançado no grupo da câmara o cronograma da equipe do CRAS 

volante, onde esteve na BR-422, onde foi um trabalho muito bem elaborado, criado para 

atender os interiores. Após, parabenizou a secretária de Assistência social Mikely 

Santana, pelo trabalho que está sendo feito na Secretaria de Assistência Social. A mesma 

esteve na secretaria fazendo uma visita, conversou com a Secretária, viu algumas 

demandas do municipio, esclarecendo algumas questões. A edil também esteve visitando 
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a Secretaria de Educação, na pessoa da Secretária Andréia Veiga. Parabenizou a mesma. 

Esteve conversando com ela, sobre o retorno das aulas, onde a mesma disse que tem 

condições para fazer esse retorno. A edil agradeceu a Secretária de Infraestrutura, na 

pessoa da Silene, onde como vereadores fazem suas indicações e requerimentos, mas 

neles está escrito que se tiver recursos orçamentário, que se faça o pedido do vereador, 

mas, segundo a edil, não quer dizer que tenha esse recurso. E a mesma fez um pedido no 

dia 19 de outubro de 2021, foi a ponte Monte das Oliveiras que estava intrafegável, e 

nessa semana, a mesma foi concluída, 800m de ponte. Parabenizou a Secretaria de 

Infraestrutura, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, e em especial a Prefeita 

Gilma Ribeiro, agradeceu a mesma por sua indicação que foi atendida. Após, falou de 

algumas conquistas da gestão. A edil falou que a gestão está voltada ao lado do 

crescimento financeiro do município. A edil espera que as coisas possam se organizar 

nesse verão, que se faça um mutirão de limpeza na cidade, entre outras coisas. A 

vereadora seguiu sua explanação, falando de um evento cultural que participou 

juntamente com alguns edis, na cidade de Breves. Parabenizou a Quadrilha Sonho de 

Caipira pelo título que conseguiu, pelo grande desempenho e pela conquista em primeiro 

lugar, representando o munícipio de Oeiras do Pará em Curralinho-PA. Posteriormente, 

a edil disse que irá continuar trabalhando e levando o seu trabalho adiante, as indignações 

a quem se deve levar. A mesma hoje fez um oficio a secretaria de saúde pedindo uma 

central de ar para a sala de laboratório. 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 desejando um boa noite a todos. Deu continuidade ao seu discurso 

agradecendo a Deus pela oportunidade de sentar nesta plenária. Agradeceu a sua família 

e seus amigos. Seguiu seu discurso dizendo que não está aqui em vão, cada um apresentou 

inúmeros requerimentos e indicações e reivindicações, se sabe que muitas delas já foram 

resolvidas, outras não, mas todos vem fazendo o seu trabalho, vem conversando com a 

população, pegando demandas, tentando trabalhar da melhor forma possível, e como 

Presidente, a mesma parabenizou todos os 11 vereadores que estão aqui, pelo seu 

desempenho. A edil disse, que são trabalhos nos quatro cantos de Oeiras do Pará, que 

todos tem lutado para melhorar o município de Oeiras do Pará. A vereadora Parabenizou 
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as comissões, aquelas que ficam aqui após a sessão, reunidos, conversando e verificando 

Projetos de Leis. Parabenizou também os vereadores da comissão de finanças, que 

também tem trabalhado bastante. A edil disse, que quem está de fora não sabem o trabalho 

que todos os vereadores têm aqui dentro, não sabem como funcionam as comissões, as 

reuniões que precisam ter. Falou que entraremos em recesso, mas esta casa não irá parar 

com seus trabalhos. Após, a edil parabenizou e agradeceu todos os servidores deste poder. 

A edil disse que se sente muito feliz, por ter apresentado, junto a mesa diretora um Projeto 

de Lei, que foi de extrema importância para toda a sociedade de Oeiras do Pará, que foi 

‘a semana da prevenção de gravidez na adolescência’, que é algo que a mesma irá levar, 

segundo a edil, foi muito emocionante, pois a mesma ficava muito triste por não 

apresentar nenhum Projeto de Lei por ser Presidente. Agradeceu as Vereadoras Franciele 

Andrade e Priscila Santa Maria, porque sempre a ajudaram a conduzir os trabalhos desta 

casa da melhor maneira possível. A edil falou que sairão para esse recesso com cara 

evoluída, com coisas novas, com o nome da Câmara Municipal limpa, esse trabalho e 

essa casa seguindo da melhor forma possível. Posteriormente, a edil justificou sua 

ausência na sessão passada, pois a mesma estava na Capital. Falou que o TCM esteve 

aqui, veio para executar um projeto chamado, Projeto de Fortalecimento da Educação no 

Pará, vieram pessoas importantes do TCM, que é um órgão que julga as contas da 

Presidência desta casa, da Prefeita do Município. Receber o TCM era algo para ter medo, 

mas não, receberam os mesmos, abriram as portas de vários órgãos para eles, 

principalmente da Educação, que foi o foco, foram feitas visitas em várias escolas. Falou 

que a Prefeita Gilma Ribeiro, e a Secretária Andréia Veiga, deveriam levar o TCM nas 

melhores escolas do município, mas não, o mesmo foi levado na escola mais distante do 

municipio, que fica localizada no Rio Arióca, foi levado na escola que realmente precisa 

de uma nova estrutura. A edil disse, que infelizmente a Educação é pensada somente nos 

estados de fora, principalmente no Sul, eles não entendem a realidade aqui no Norte. E 

após esses meses que passaram, foram chamados para receber o relatório diagnóstico, 

essa entrega foi na terça-feira pela parte da manhã, segundo a edil foi um evento muito 

bonito no TCM, marcado com a presença de grandes pessoas da área da Educação e de 

muitas outras áreas, assim como a Presidente do TCM, entre outros 17 Prefeitos do 
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Marajó. Destacou que essa visita do TCM, é nos municípios Marajó. Enfatizou que se foi 

possível estarmos incluído nesse Projeto, foi graças a coragem da Prefeita Gilma Ribeiro, 

de lutar e buscar incansavelmente a inclusão de Oeiras do Pará no Marajó. O diagnóstico 

já está nas mãos da Secretaria. Posteriormente a edil compartilhou com todos um pouco 

desse diagnóstico. Disse que de acordo com cada municipio que estava ali, não é 

exclusividade nossa os problemas, todos os municípios têm problemas. Em seguida a edil 

falou sobre o Gaep, onde estará presente as 17 Secretarias de Educação, Secretaria de 

Educação do Estado do Pará, o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM), União 

Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação do Estado do Pará, Associação dos 

Municípios do Arquipélago do Marajó (MAM), o qual tem a Prefeita Gilma Ribeiro como 

Vice-Presidente, o Conselho Estadual de Educação, União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação do Pará, o Ministério da Educação (MEC), entre outros. Onde é 

uma força tarefa voltada para a melhoria da Educação. Falou da importância desse Projeto 

para o Município. Parabenizou as quadrilhas de Oeiras do Pará, parabenizou a Quadrinha 

sonho de Caipira por trazer o título a Oeiras do Pará. Parabenizou também a Quadrilha 

Cheiro verde. Posteriormente a edil falou da seletiva que irá acontecer no Municipio. Em 

seguida falou da reforma na quadra do pet, que a mesma está acompanhando. Parabenizou 

a todos os envolvidos no esporte do município. Parabenizou a Prefeita Gilma por ter 

coragem de fazer o parcelamento que irá afetar de forma positiva muitas pessoas. 

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 da Indicação nº 005/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias, 

o qual indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão 

orçamentária, a construção de uma nova escola em alvenaria onde se encontra atualmente 

a Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Caldas, localizada na Vila Monte 

das Oliveiras, no Rio Itaucú, Zona Rural deste município, beneficiando a população 

daquela localidade. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento nº 

002/2022/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora Franciele Andrade, que requer que o 

Executivo providencie o reparo e manutenção do maquinário que serve a Secretaria de 

Infraestrutura, especialmente caçambas e retroescavadeiras, garantindo a continuidade da 
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execução dos serviços públicos de responsabilidade da gestão municipal. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, a presidente chamou o vereador Marcos Paulo 

Leitão para fazer a leitura e defesa do parecer nº 012/2022. Em seguida, a presidente 

Roberta Araújo abriu para discursão. Onde não houve discursão. Votação do parecer nº 

012/2022, COLEJURF-CMOP, sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 008/2022. O 

qual foi aprovado por unanimidade. Votação do 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 qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a 

presidente chamou a vereadora Franciele Andrade, para fazer a leitura e defesa do parecer 

nº 013/2022. Em seguida, a presidente Roberta Araújo abriu para discursão. Onde não 

houve discursão. Votação do Parecer nº 013/2022-COLEJURF-CMOP, sobre o 

Projeto de Lei do Executivo nº 009/2022. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação 

do 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. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Logo após, passou-se para ESCOLHA DA COMISSÃO 

REPRESENTATIVA: Em observância ao art. 39 e seus incisos I, II e III do Regimento 

Interno. A Comissão terá (três) membros efetivos e (dois) suplentes. A presidente da 

Câmara é presidente nata da Comissão. Após, o vereador Marcos Paulo sugeriu que seja 

dada a oportunidade para os colegas que ainda não foram e respeitando os quais se 

candidataram, no outro semestre ficaram, e não tiveram oportunidade. Em seguida, foi 

realizada uma votação para a escolha dos membros. Como candidatas a vereadora Mara 

Nahum, Franciele Andrade e Vereadora Priscila Santa Maria. A qual ficou assim 

constituída: Presidente Roberta Cristiany Alfaia Araújo, vereadora Priscila Santa Maria 

e Franciele Andrade (membros efetivos) Mara Nahum e Marcos Paulo Leitão (Suplentes). 

A senhora presidente observando que não havia mais nada a ser tratado, encerrou o 

expediente desta sessão ordinária, da qual eu, _______________________, Erlane Xavier 



 
 

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 
 
 

24 
 

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, 29 de junho de 2022. 
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