
 

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 

 
 

1 
 

Ata da segunda sessão extraordinária, do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 19 de julho do ano de dois mil e vinte e 

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 de Oliveira Santa Maria Cardoso (primeira secretária) e 

Franciele Andrade Amaro (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. 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 extraordinária 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 DO EXPEDIENTE: EXPEDIENTE 

ORIUNDO DO EXECUTIVO; Ofício nº 266/2022-GP-PMOP, o qual encaminha para 

apreciação, discussão e votação em caráter de urgência especial a esta Nobre Casa 

Legislativa, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 010/2022, o qual “Dispõe sobre a 

autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências” e Projeto 

de Lei nº 011/2022 que “Altera a Lei Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, a qual 

Disciplina a organização do sistema de ensino do município de Oeiras do Pará, e dá outras 

providências”. Votação do pedido de tramitação regimental em caráter de urgência 

especial do Projeto de Lei Municipal n° 010/2022. (art. 133 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal). O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do pedido de 

tramitação regimental em caráter de urgência especial do Projeto de Lei nº 011/2022 que 

“Altera a Lei Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, a qual Disciplina a Organização 

do Sistema de Ensino do Município de Oeiras do Pará, e dá outras providências”. (art. 

133 do Regimento Interno da Câmara Municipal). Com 7 votos a favor e três contras, o 

mesmo será votado em caráter de urgência. Concedida a urgência especial para projeto 

ainda sem parecer, será feito o levantamento da sessão, para que se pronunciem as 
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Comissões competentes, imediatamente, após, o projeto será colocado na Ordem do Dia 

da própria sessão. (Parágrafo 3º do art. 133, Regimento Interno). Logo após, passou-se 

para o GRANDE EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para se 

pronunciarem sobre a matéria em pauta pelo prazo máximo de vinte minutos. Logo após, 

a palavra foi facultada ao vereador Barriga, que deu início ao seu discurso desejando um 

boa noite a todos. Parabenizou os nobres colegas que atenderam ao chamado para essa 

sessão extraordinária, mesmo estando de recesso. O edil disse ainda, que hoje esta casa 

tem uma assessoria jurídica competente. Posteriormente, o edil deu boa noite ao público 

presente e aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, o edil falou do 

Projeto de Lei que foi aprovado em 2010, onde o mesmo votou favorável na época, 

também pela questão que era o primeiro mandato do edil, onde o mesmo foi mal 

assessorado, e na época tinha 3 professores vereadores aqui nesta casa, que também 

votaram favorável. E hoje quando mesmo pega uma matéria dessa e senta com uma 

assessoria jurídica, vê a Lei e a Constituição Federal, vê que de fato é inconstitucional. O 

edil reconheceu que errou na época. O vereador falou sobre o acesso a informação, que 

hoje é mais fácil. Após, o edil parabenizou a presidente Roberta Araújo, por manter o 

assessor jurídico, onde o mesmo tira as dúvidas, sentam com o mesmo, organizam. O 

mesmo vem para esta casa convicto do que fazer. O edil disse que cometeu um erro, mas 

permanecer no erro é inadmissível. Deu continuidade à sua explanação, falando sobre 

Projeto de Lei nº 010/2022, o qual “Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito 

adicional especial e dá outras providências”, onde posteriormente irão debater junto a 

comissão. O mesmo disse que já leu um pouco sobre o Projeto, onde está muito bem 

redigido e explicado. Onde é um recurso que veio da União do Governo Federal, 

Royalties do Petróleo, que são quase R$600.000,00 reais que será investido no Município, 

onde o Poder Executivo, colocou no Projeto a construção do centro cultural, onde é muito 

importante no Município. Após, parabenizou a Administração da Prefeita Gilma Ribeiro 

pela atitude. 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 todos os nobres edis, cumprimentou ao público presente, e aos 

ouvintes das rádios. O edil seguiu seu discurso, dizendo que é convicto do que fará logo 
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mais, na questão do seu voto, porque são dois Projetos importantes, um é financeiro, é 

benefício para Oeiras do Pará, vale ressaltar a importância disso, que é a construção de 

um espaço cultural que Oeiras do Pará não tem. Após, o edil falou que Oeiras do Pará 

tem técnicos até mesmo para exportar para outros municípios. O mesmo falou sobre o 

cargo da Secretária Andréia que é Secretária de Educação, onde é um cargo de confiança 

e político, e tem técnicos na parte da educação, como os coordenadores pedagógicos. O 

mesmo disse que vota ciente e certo nessa defesa. O edil ressaltou que a lei não pode ser 

algo pronto e acabado, ela pode ser alterada e adaptada, então o que aconteceu em 2010, 

ressaltou que os entendimentos foram dobrados, onde houve um equívoco que irão 

concertar. Portanto, o edil agradeceu todo o apoio que tem deste poder, na parte jurídica 

e contábil como um todo. Após, o edil parabenizou a Prefeita Gilma Ribeiro, que está 

correndo atrás de benefícios para o município, e os edis estão aqui como cidadãos de 

Oeiras do Pará, como vereadores que aqui estão para contribuir para o melhor do 

município. Disse ainda, que os entendimentos são diversos, não tem como terem o mesmo 

entendimento dos projetos. O edil disse que sempre defendeu que o voto é parecido com 

a salvação, pois é individual, e cada um vai votar da forma que entende. Seguiu 

parabenizando a gestão pelo empenho, e também esta casa que está com seus trabalhos 

mesmo de recesso. Desejou que está obra comece e termine como tantos outros. Logo 

após, o edil Barriga pediu a palavra, para dizer que já estão no segundo mandato, e antes 

de se envolverem com política já tinham uma amizade. O edil seguiu dizendo que em 

2010 cometeu um erro. Disse ainda que aqui é um parlamento onde existe divergência de 

ideias, então hoje está tendo oportunidade de rever o erro que cometeu. O vereador 

retomou seu discurso dizendo que sempre defendeu que é uma oportunidade, um 

momento que tem de votar matérias e projetos que certamente irão trazer benefícios para 

o povo de Oeiras do Pará, esse é o seu compromisso de somar forças na união dos poderes 

para promover o bem social. Finalizou agradecendo e desejando um boa noite a todos. 

Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, que deu início ao seu discurso 

desejando um boa noite a todos, saudou ao público presente, e aos ouvintes das rádios. 

Após, o edil falou dos dois Projetos de Leis que estão em pauta, Projeto de Lei nº 

010/2022 e Projeto de Lei nº 011/2022. O Projeto de Lei nº 010/2022, o qual “Dispõe 
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sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências”. 

O edil salientou a população sobre a discriminação desse recurso que será pago, Quatro 

mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e novo centavos, será pago um débito do 

PASEP, o mesmo é um recurso que alguns professores e funcionários que eram do estado 

foram municipalizados, onde o município deveria recolher e repassar para o PASEP e não 

foi repassado. Desse valor de quinhentos e cinquenta e sete mil setecentos e noventa reais 

e trinta e sete centavos, Quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e nove 

centavos será pago ao PASEP. O montante maior é a construção do centro cultural e 

eventos do município de Oeiras do Pará, segundo o edil, na justificativa não fala onde é 

esse centro, o mesmo crer que será onde todos conhecem com arena de eventos. O edil 

disse que não tem 100% de certeza, mas em Lei, ali era uma quadra de esportes, e segundo 

o edil, essa quadra deveria passar para se tornar um centro de eventos. Sobre o valor 

citado a cima, ele diz que o município estabeleceu como prioridade para a utilização do 

recurso no pagamento de previdenciário, e por fim na utilização da construção do centro 

cultural de eventos no município de Oeiras do Pará. Edil teceu críticas sobre as 

prioridades, onde esse dinheiro deveria ser investido em algo que realmente a população 

necessita. O edil teceu críticas sobre a situação do cemitério, onde não condições de 

enterrar mais ninguém. Falou ainda sobre a situação das ruas. Posteriormente, o edil 

seguiu sua explanação, falando sobre o Projeto de Lei nº 011/2022 que “Altera a Lei 

Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, a qual Disciplina a Organização do Sistema de 

Ensino do Município de Oeiras do Pará, e dá outras providências”. Seguiu dizendo que 

irão corrigir, o mesmo votou contrário a urgência, o mesmo não viu o porquê da urgência, 

mas crê que é algo que deve ser corrigido. O edil, seguiu seu discurso, dizendo que a 

gestão não tem um diálogo com as classes, onde tem uma nota do SINTEP, disse que os 

mesmos deveriam ser chamados, e participar dessa mudança. Seguiu falando, que lhe 

preocupa a instrução, e de que forma o Governo está gerindo o Município. Seguiu tecendo 

críticas a atual gestão. Logo após, o vereador Barriga pediu a parte para fazer uma 

pergunta para o edil, sobre a questão de se reunir com o SINTEP, será que os mesmos 

concordariam em deixar do jeito que está errado? O vereador retomou a palavra falando 

que na nota do SINTEP, o mesmo diz que credita que sim, porque na nota diz o seguinte: 
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Que ele tem conhecimento que a Constituição Federal e Estadual, não impõe a 

obrigatoriedade da qualificação técnica devidamente comprovada pela graduação na área 

educacional. O edil disse que zela pela boa administração, pelos bons hábitos. O edil disse 

que hoje a administração caminha aprendendo administrar. O edil disse que o municipio 

precisa corrigir Leis que estão defasadas, onde se precisa corrigir umas, mas a moralidade 

do município não existe. Como no início de aquilo que foi visto aqui ficou só nas palavras. 

Nesse momento ouve uma discursão entre os nobres edis. Logo após, a presidente Roberta 

Araújo pediu a parte, para dizer que assim como vereador Barriga assumiu o erro dele e 

mudou de ideia e hoje votará para a correção da lei, a prefeita também, se o discurso dela 

foi um na posse, também é um direito dela de mudar de ideia. Após, o edil Barriga 

concluiu sua parte dizendo que no discurso de posse ela realmente falou isso, mas o colega 

já parou para analisar o que ela colocou no início de seu governo, disse ainda que ela 

cumpriu com seu prometido. O vereador Drô Alfaia retomou a palavra, dizendo que nesta 

casa ninguém é dono de todo saber, onde existe divergência de ideias, onde dialogam e 

buscam o certo. Finalizou e desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Edson Farias, que deu início ao seu discurso desejando um boa 

noite aos nobres pares, saudou os funcionários desta casa, agradeceu a todos pelos 

serviços prestados, em especial a Diretora Elisangela e ao Assessor Jurídico Dr. Sérgio 

Monteiro. Cumprimentou o público presente e aos ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu discurso, o edil falou sobre o Projeto de Lei nº 010/2022, o qual 

“Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências”. Após, disse que só uma gestão compromissada, com responsabilidade que 

vem pedir um suprimento de crédito por excesso de arrecadação. Em seguida, 

parabenizou a gestão. Dando continuidade à sua explanação, disse que pagar o PASEP, o 

município tem de honrar e a prefeitura irá fazer. Em seguida, o vereador falou sobre o 

Projeto de Lei que está para apreciação, o Projeto de Lei nº 011/2022 que “Altera a Lei 

Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, a qual Disciplina a Organização do Sistema de 

Ensino do Município de Oeiras do Pará, e dá outras providências”. O edil seguiu dizendo, 

que o político que se preze ele não é, ele estar. Disse ainda, que sentou com o Nilton 

Capixaba, segundo secretário do Congresso Nacional, onde ele disse que político não 
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pode ter opinião própria, ele tem que ver a circunstância do momento. O edil disse que 

hoje está base, e o amanhã só a Deus pertence. O edil seguiu sua explanação, dizendo que 

o art. 16 era um dos artigos que mais o incomodava nas leis do Município. Disse que aqui 

não vale a sua opinião, mas sim a maioria, aqui há divergências de ideias, cada um tem a 

sua. Em 2010 votou contra, por entender que ele é inconstitucional e ilegal, mas foi 

aprovado. O vereador seguiu sua explanação, tecendo comentários favoráveis a atual 

gestão. Disse que observou a nota com muita atenção, e queria ver uma nota, um 

movimento em defesa dos servidores públicos municipais, falando do estatuto dos 

servidores públicos, que segundo o edil é uma vergonha, o mesmo é de 1984. Após, o 

edil leu o que diz a Constituição Federal, para estar Presidente da República, o Art. 14 § 

3º, diz: Ser Brasileiro Nato, ter a idade mínima de 35 anos, ter exercício dos direitos 

políticos, ser eleitor, ter domicílio eleitoral no Brasil, ser filiado a uma agremiação ou 

partido político, tudo isso para ser o Presidente da República. E para ser Ministro da 

Educação a pessoa tem que ser maior de 21 anos, e em exercícios dos direitos políticos. 

O art.135, compete privativamente ao Governador. No art. 138, serão escolhidos dentre 

os brasileiros maiores de 21 anos o exercício dos direitos políticos. O edil disse que não 

pode ser um que joga fora da lei, o mesmo se colocou à disposição para quem quiser 

conversar com o mesmo. Dando continuidade à sua explanação, dizendo que como seria 

uma gestão, que para pedir algo tem que pedir a mesa, é prerrogativa do executivo. Disse 

ainda, que a então secretária tem até o presente momento mostrado capacidade, com uma 

excelente assessoria, um corpo técnico que a auxilia. Falou do apoio que a secretária de 

educação deu junto aos demais para as pessoas que estavam no navio da caixa. Em 

seguida, o edil deixou seu voto favorável. Após, parabenizou a gestão pela coragem de 

corrigir o erro do passado. Finalizou agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada a Vereadora Franciele Andrade, que deu início ao seu discurso saudando os 

nobres pares, desejou boa noite ao público presente e a todos os ouvintes das rádios. 

Dando continuidade ao seu discurso, agradeceu a gestão por causa da correção no projeto, 

onde muitas pessoas estão levando uma outra formar, dizem que estão votando algo ilegal, 

que é retrocesso e assim por diante. A edil falou que são vereadores e votam as leis, e 

assim, não irão votar nada que seja inconstitucional, votam sim, na legalidade. Então hoje 
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é o que o projeto traz para essa casa, a correção de um equívoco que aconteceu em 2010. 

A vereadora parabenizou o edil Edson Farias pela brilhante explanação, e segundo a 

mesma é disso que o povo precisa, entender que existe uma lei maior, uma lei superior, 

nem mesmo a lei do municipio pede a obrigatoriedade em relação a nível superior, em 

relação ao projeto. Posteriormente, disse que precisa de fato fazer essas correções, tanto 

o estatuto do servidor público que está caduco, onde precisa fazer uma revisão em relação 

a ele. A edil falou ainda, que as nomeações são da prefeita, indicar as pessoas que ela 

confia. Em seguida, a edil falou do Projeto de Lei nº 010/2022, o qual “Dispõe sobre a 

autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências”. A edil 

ressaltou a importância dessa necessidade de a gestão municipal fazer esse pedido ao 

legislativo. Disse que não podem deixar que o municipio perca, se não votarem rem 

relação a esse crédito, o municipio poderá perde-lo. Onde são recursos importantes. Após, 

a edil falou sobre a força de vontade da prefeita, em correr atrás de recursos para o 

município. A vereadora de antemão já deixou o seu voto favorável aos dois projetos, 

porque a mesma acredita na importância de cada projeto que aqui está. 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 aos nobres 

pares, ao público presente e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu 

discurso, parabenizou a atual gestão, pelo recurso adquirido, pelo excesso de arrecadação. 

O edil seguiu falando que está à disposição, a qualquer dia para vim participar de uma 

sessão extraordinária. Posteriormente, o edil falou sobre o Projeto de Lei nº 011/2022 que 

“Altera a Lei Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, a qual Disciplina a organização 

do sistema de ensino do município de Oeiras do Pará, e dá outras providências”. Onde o 

projeto foi aprovado na gestão do Ex-Prefeito Edivaldo Nabiça, onde o edil fez parte 

como secretário de finanças. O mesmo disse que sempre foi contra a aprovação desse 

projeto, tanto que na época apoiou a nomeação do Ex-Secretário de Educação, assumiu 

na época sem formação superior. O edil disse ainda, que as pessoas que fazem polêmicas 

com relação a algumas situações que acontecem no municipio, ou não estudam ou 

simplesmente gostam de polemizar as situações. Relembrou quando aprovaram a lei das 

alíquotas, onde muitos polemizaram a votação. Posteriormente, falou da aprovação da 
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dívida que os Ex-Prefeitos deixaram no fundo de previdência do municipio, superior a 

vinte milhões, onde no dia da aprovação não veio ninguém a câmara. Em seguida, o edil 

disse que não foge de seu posicionamento, onde veio decidido. Pediu que as pessoas 

respeitem o parlamento. Teceu críticas as pessoas que falam mal dos edis, onde 

começaram a campanha de um lado e terminaram de outro lado. Disse que antes de 

falarem as coisas de alguém, ou sobre qualquer outra situação do parlamento procure se 

informar. Finalizou desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a 

vereadora Mara Nahum, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos. 

Dando continuidade ao seu discurso, a edil falou sobre o Projeto de Lei nº 010/2022, o 

qual “Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências”. Onde a mesma disse que é de suma importância para o município. Essa 

abertura de crédito, segundo a edil, vem trazer benefícios para o município, no valor de 

mais de quinhentos mil reais. A edil diz que espera que a empregabilidade dele seja da 

melhor forma possível, haja vista, que o municipio é defasado em muitos aspectos. Disse 

ainda, que a gestão em si não vai conseguir fazer milagres, mas acredita como cidadã, 

que cada gestão que acrescente um pouco para o municipio, conseguirá construir um 

municipio melhor para todos. A edil disse ainda, que como cidadã comum vem 

presenciando algumas gestões que pouco fizeram, e quem sofre no final sempre é a 

população. Posteriormente, a edil falou sobre o Projeto de Lei nº 011/2022 que “Altera a 

Lei Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, a qual Disciplina a organização do sistema 

de ensino do município de Oeiras do Pará, e dá outras providências”. A edil seguiu 

dizendo, que a Lei Federal não exige uma certa capacidade para exercer o cargo, mas vale 

ressaltar que a não exigência disso, faz notoriedade enquanto alguns políticos chegam no 

cargo maior no municipio, se deparam como uma questão muito grande, que o 

gerenciamento de dinheiro, pessoas e planejamento futuro. Disse que como vereadores, 

não podem mudar as Leis da Constituição Federal, mas acredita que como cidadã comum 

precisava sim de uma reforma, uma análise de uma preparação, tendo em vista que os 

políticos que gerenciam são os mesmo que ocupam os principais cargos, que não refletem 

na vida dos cidadãos em todos os aspectos, como educação, entre outros. Seguiu seu 

pronunciamento dizendo, que ocupar qualquer cargo público exige muito do 
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comprometimento e da capacidade, ocupar um cargo político, ou um cargo de indicação 

embora ele seja direcionado, tem que haver comprometimento. Em seguida, disse que 

como fiscalizadora, vem analisando a falta de competência e comprometimento nesse 

cargo de tanta importância. Finalizou desejando um boa noite a todos. Logo após, a 

palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo Leitão, que deu início ao seu discurso 

desejando um boa noite a todos. Saudou os nobres pares, ao público presente e aos 

ouvintes das rádios. Dando continuidade a seu discurso, o edil falou sobre o Projeto de 

Lei nº 010/2022, o qual “Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências”. Disse que esse projeto chegou aqui com um fim 

especifico, no qual foi a utilização para a construção de um centro cultural de eventos. O 

mesmo disse, que discorda da fala de um colega, porque tem observado muitas lutas que 

estão sido vencidas, onde as coisas não se resolvem do dia para a noite. Disse que foi 

assinado por exemplo, o documento para o início da reforma do hospital, que é uma 

prioridade, e outros Projetos que foram dadas entradas em pedindo combustível para a 

realização de melhoramento das vicinais, projetos na secretaria de transporte para a 

construção de passarelas de concretos. Então, segundo o edil, tudo é prioridade. O mesmo 

observa que o municipio tem avançado muito na área social, por meio de políticas 

públicas, ações importantes, CRAS volante, então o mesmo votou favorável sim, a essa 

matéria entrar com urgência aqui nesta casa, da mesma forma, votou contra a entrada do 

Projeto de Lei nº 011/2022 que “Altera a Lei Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, a 

qual Disciplina a organização do sistema de ensino do município de Oeiras do Pará, e dá 

outras providências”. O mesmo disse que tem suas opiniões formadas em relação a isso. 

Disse que esperem dele sempre a escola pela legalidade, onde já foi amplamente discutido 

e explicado pelos vereadores, sobre a inconstitucionalidade desse artigo, o mesmo 

acredita que esse é um cargo político, de livre nomeação, onde é colocado para governar 

e gerir junto, e não tem nenhum sentido deixar pastas importantes na mão de pessoas que 

não confia. O edil disse ainda, que não é contra a classe da educação, contra servidores 

públicos, pelo contrário, aqui nesta casa votaram a favor do abono, votaram pelo 

parcelamento da dívida do FUNPREV, se manifestaram em tribuna a favor do pagamento 

do piso. Então o edil observa uma grande confusão de informações, onde não concorda 
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com isso. Após, manifestou o seu voto pela legalidade do projeto. Finalizou desejando 

um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, que deu 

início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, aos ouvintes das rádios. Saudou 

os nobres edis, e ao público presente. Dando continuidade ao seu discurso, falou dos dois 

projetos em pauta, o Projeto de Lei nº 010/2022, o qual “Dispõe sobre a autorização para 

abertura de crédito adicional especial e dá outras providências” e Projeto de Lei nº 

011/2022 que “Altera a Lei Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, a qual Disciplina a 

organização do sistema de ensino do município de Oeiras do Pará, e dá outras 

providências”. O edil questionou o porquê de tanta confusão em uma alteração que é 

legal, muitos pronunciamentos em redes sociais, muitos internautas denegrindo a imagem 

deste parlamento. Disse ainda, que não sabe se na época esse artigo foi aprovado para 

agradar alguém, deixa uma incógnita, uma dúvida no ar. Seguiu seu pronunciamento, 

dizendo que essa Lei, em nenhum momento afeta os profissionais da educação, o mesmo 

sabe o porquê alguns professores se sentiram ofendidos por algo que inconstitucional, e 

hoje irão fazer a correção. Falou sobre o pronunciamento do colega, que na época foi mal 

assessorado, disse que seres humanos estão propícios ao erro, e hoje estão acertando algo 

que lá atrás fizeram errado. O edil falou ainda, que a classe dos professores tem todo o 

seu respeito. Em seguida, falou que Secretário é um cargo de confiança, onde o gestor 

coloca aquele que passa essa confiança, e aquele que acha capaz. O edil continuou falando 

que todos são capazes de assumir, não estão medindo escolaridade de ninguém, estão 

acertando algo que estava errado. Deu um exemplo de um amigo seu, Antônio, que a 

quase vinte anos atrás, foi diretor de uma escola no Rio Sacajós, onde até hoje o mesmo 

é lembrado, pois foi o melhor diretor naquela localidade. Falou da Secretária de 

Educação, onde a mesma tem feito seu trabalho e se esforçado. Em seguida, deixou um 

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

facultada a vereadora Priscila Santa Maria, que deu início ao seu discurso saudando os 

nobres edis, ao público presente, e aos ouvintes das rádios. Posteriormente, leu um 

versículo da bíblia. Dando continuidade ao seu discurso, falou do Projeto de Lei nº 

011/2022 que “Altera a Lei Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, a qual Disciplina a 

organização do sistema de ensino do município de Oeiras do Pará, e dá outras 
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providências”. A edil disse que pessoas inteligentes discutem ideias, pessoas que não são, 

discutem pessoas. Disse ainda, que não estão aqui para discutir a pessoa de secretário ou 

a sua capacidade, ou medir qualquer coisa que haja em conformidade a isso. Estão aqui 

para discutir se essa Lei ela é legal ou é inconstitucional, dentro processo o qual estão 

sendo levados a essa votação. A mesma aconteceu em 2010, mas estudando a Lei Federal, 

chegaram à conclusão que esta Lei é inconstitucional. Após, parabenizou a Assessoria 

Jurídica, na pessoa do Dr. Sérgio Monteiro, onde o mesmo lhes deu garantia da chegada 

a essa conclusão. A edil, disse ainda, que deveriam bater panela no senado, e não aqui 

hoje, que estão lhes jogando uma carga na costa no qual não tem essa capacidade de gerir 

essa situação. A edil falou sobre a questão da urgência, disse que acredita que devem 

organizar o municipio, e se essa lei está trazendo um constrangimento para dentro da 

gestão municipal poder trabalhar, que se faça. A edil, seguiu seu pronunciamento, dizendo 

que estava analisando alguns gestores que passaram pelo municipio, não tinham nível 

superior, e a mesma fica imaginando que não se mede capacidade por universidade, ou 

por faculdade, se mede pelo bom trabalho e bom senso que a pessoa tem. Disse ainda, 

que vem acompanhando o trabalho da atual secretária, porque muitos aqui estão levando 

para o lado político toda essa situação, e não estão julgando se a Lei é verídica ou não. 

Parabenizou a presidente Roberta Araújo, por seguir todos os ritos. Posteriormente, falou 

sobre o Projeto de Lei nº 010/2022, o qual “Dispõe sobre a autorização para abertura de 

crédito adicional especial e dá outras providências”. Onde foi dito que não é necessário, 

a mesma vem acompanhando muitos anos o municipio de Oeiras do Pará, em grandes 

eventos, um deles o qual a faz parte que é da sua igreja, não tem um local para fazer. 

Disse que seria de extrema valia para o municipio, ter um local de eventos. Falou que um 

local de evento traz para o municipio recurso, pessoas de fora que vem investir no 

município. Parabenizou a gestão municipal por ter enviado este projeto a esta casa. 

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, aos ouvintes das rádios. Posteriormente, agradeceu os nobres pares pela 

presença, mesmo estando de recesso. Dando continuidade ao seu discurso, a edil falou 

que não vieram aqui votar o retrocesso da educação, tudo que a mesma viu e ouviu o que 
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mais lhe deixou triste foi isso. A mesma é filha de educadora, e na mesa constituída tem 

três pedagogas, então jamais viriam votar o retrocesso da educação. Dando continuidade 

à sua explanação, falou sobre o Projeto de Lei nº 010/2022, o qual “Dispõe sobre a 

autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências”. 

Parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro, por está mandando esse Projeto para esta casa. Em 

seguida, falou de uma conversa em que estava presente, a Prefeita falou para alguém, 

‘tudo para ela é prioridade’. Então tudo aqui dentro do município é prioridade, saúde, 

educação, cultura entre outros. A edil disse, que precisa sim de um centro cultural aqui. 

A edil já deixou o seu total apoio ao projeto. Em seguida, a vereadora falou sobre o Projeto 

de Lei nº 011/2022 que “Altera a Lei Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, a qual 

Disciplina a organização do sistema de ensino do município de Oeiras do Pará, e dá outras 

providências”. A edil disse que é algo inconstitucional. Disse que não vieram aqui 

retroceder a educação do Município, vieram corrigir uma lei que foi votada de forma 

errônea em 2010, e não importa se passou todos esses anos, o importante é que hoje 

mesmo em meio ao recesso vieram para corrigi-la. A vereadora falou sobre umas falas 

que a antecederam, teceu comentários sobre. A edil falou sobre afinidade, onde esse cargo 

é de confiança. Após, a vereadora Priscila Santa Maria, pediu a palavra para contribuir 

com o discurso da edil, falando que quando se fala em afinidade, está lidando com 

dinheiro público, e tem coisas que um dia não é o secretário que responde, é o 

administrador público, então é de suma importância que a pessoa seja de confiança. Logo 

após, a edil retomou a palavra, disse que estevem conversa com o Prefeito de Melgaço, 

ele já está no seu segundo mandato e estava conversando sobre quem iria indicar para ser 

prefeito, o mesmo lhe mencionou que seria o Secretário de Educação dele, e a edil lhe 

perguntou o porquê, e o mesmo lhe falou que era por causa da confiança. Posteriormente, 

a edil falou sobre o que é melhor para a Educação. Disse, que a secretária Andréia tem 

comprometimento, porque infelizmente se mudou sobre vim corrigir uma lei, para tratar 

sobre o nome da secretária. A edil disse, que essa votação foi transformada em uma 

votação política, pela boca dos outros, porque a mesma veio cumprir seu papel. Seguiu 

falando, que por inúmeras vezes muitos vereadores subiram aqui para tentar explicar para 

a população qual o real papel do vereador, e hoje é o que estão fazendo. A mesma disse 
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que não fez curso para ser vereadora, muito menos para ser presidente desta casa, mas 

por traz da presidente, da mesa diretora existe uma assessoria. Finalizou agradecendo e 

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

presidência e passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Neste momento a presidente 

chamou o vereador Barriga, para a leitura e defesa do Parecer nº 002/2022, sobre o 

Projeto de Lei nº 010/2022, o qual “Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito 

adicional especial e dá outras providências”. Em seguida, a presidente Roberta Araújo 

abriu para discursão. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo 

Leitão, que deu início a sua fala parabenizando a comissão, e o relator do Projeto, o 

mesmo disse que ainda não viu o projeto, mas a Gestora já compartilhou com mesmo a 

situação de criar um espaço que seja multiuso, segundo o edil, o município gasta um valor 

relativamente alto com alugueis de alguns prédios, principalmente as secretarias, e é um 

espaço que vai ser usado para outros fins, não só eventos. Logo após, a palavra foi 

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

a todos, agradeceu a presença do contador que se disponibilizou a tirar algumas dúvidas 

da comissão, onde segundo ele é muito importante. Dentro do que ele repassou, surgiu na 

comissão uma dúvida em relação a retroatividade, e foi bem explicado pelo contador, e 

se retratou sobre a sua fala sobre o PIS PASEP. Falou também sobre o espaço que será 

feito, e no fim não ter uma finalidade maior, tendo em vista que a SECULT não tem seu 

prédio próprio. O mesmo disse, que tem seus posicionamentos, que o mesmo acharia 

como prioridade, mas a gestão foi eleita democraticamente, e esse projeto é da mesma. O 

edil já deixou seu voto favorável. Agradeceu os nobres colegas da comissão, onde os 

mesmos se entendem. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, que 

deu início ao seu discurso parabenizando a comissão de finanças, em especial o 

presidente, o edil Drô Alfaia, onde o mesmo tem muito seu respeito, por reconhecer a 

importância da intenção da gestão, a prefeita não pensa só em relação a evento, mas sim, 

multiuso. O edil finalizou parabenizando a comissão. Após, foi feita a votação, O qual foi 

aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 010/2022, o qual “Dispõe 

sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências”. 

O qual foi aprovado por unanimidade. Logo após, a presidente Roberta Araújo, chamou 
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o vereador Edson Farias para fazer a Leitura e defesa do Parecer nº 014/2022, sobre o 

Projeto de Lei nº 011/2022 que “Altera a Lei Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, 

a qual Disciplina a organização do sistema de ensino do município de Oeiras do Pará, e 

dá outras providências”. Em seguida, a presidente Roberta Araújo abriu para discursão. 

Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, que deu início ao seu discurso, 

esclarecendo seu posicionamento por ter votado ‘não’, no primeiro momento, o mesmo 

entende que seria algo que poderia ter sido resolvido antes, mas o mesmo é favorável que 

seja resolvido. Disse ainda, que a Lei é para ser cumprida, tanto Federal, como Estadual 

e Municipal. E muitas das vezes as leis municipais e estaduais podem a vim divergir com 

a Lei Federal, e não deve e tem que ser corrigida. O edil disse ainda, que tirou do seu 

tempo para estar lendo, e muita das vezes diverge do que estar lendo, porque é um parecer 

de um lado, uma linha de pensamento do outro, mas tem sempre que prezar pela 

Constituição Federal. O edil disse que é favorável na correção desta Lei, mas que não 

muda um posicionamento seu sobre a moralidade no Governo. Disse que quando você 

preza para colocar a frente pessoas que acredita que irá fazer um bom trabalho. O edil 

seguiu sua explanação dizendo que para isso devem a história dessa pessoa, acredita no 

ensinamento. Disse que sempre irá obedecer e cumprir as Leis, mas a administração 

pública tem seus princípios, e dentro disso, se deve prezar sempre acreditando que a 

Comunidade vai ser a maior favorecida. Quando se coloca um mestre, acreditasse que 

essa pessoa é mais capacitada para exercer esse cargo, mas na prática nem sempre é assim. 

Disse ainda, que quer que na SEINFRA tenha uma pessoa que tenha um conhecimento 

prévio. Disse que quer alguém que esteja na Secretaria de Agricultura, esteja alguém que 

lute pela agricultura. O mesmo como vereador que o melhor para o município, dessa 

forma quer ver as coisas acontecerem. O mesmo disse que acompanha um pouco o 

trabalho da Andréia Veiga como Secretária de Educação, por não ter uma ligação com o 

atual Governo, mas nada contra os colegas que a conhecem melhor. Estará aqui pronto 

para parabenizar a Andréia Veiga, por algo de bom que a mesma fez, mas também o 

mesmo não irá hesitar em criticar para que as coisas melhorem.  O edil parabenizou o Dr. 

Sérgio Monteiro, por seu profissionalismo. Finalizou desejando um boa noite a todos.  

Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, que deu início ao seu 
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discurso desejando um boa noite a todos. Parabenizou relator pela sua brilhante 

explanação. Disse que nenhum administrador irá colocar no cargo de Secretário de 

Educação, saúde e outros uma pessoa que seja analfabeta, então o mesmo acha que 

alguém que assume um cargo tem que ter um conhecimento prévio. O edil seguiu dizendo 

que sempre tem que ter um bom senso na administração. Disse ainda, que um tempo atrás 

se questionava que trocava de secretários constantemente, o mesmo acredita que a 

administração engatou em um rumo certo, e os edis irão corrigir um erro das 

administrações passadas, e quando virem as outras que também possam corrigir seus 

erros. Pediu também que se faça correção na Lei dos tributos. Finalizou desejando boa 

noite. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, que deu início 

ao seu discurso parabenizando a comissão pelo brilhante parecer, por serem concisos, por 

serem bem diretos na sua decisão favorável a este Projeto de Lei. A edil disse ainda que 

não se torna imoral quando se passa seguir as leis, cumprir Lei não é imoral, não se torna 

imoral quando a administração pública faz uma escolha, ela tem prévias para isso está 

amparada na Lei, a edil disse que isso é vazio de se falar, disse ainda que não porque 

conhece a Secretária Andréia, que está tecendo comentários para ela, está tecendo 

comentários ao trabalho da mesma. A mesma disse que se identifica muito com a área da 

Educação e Saúde, a mesma acompanha e cobra melhorias. A mesma disse que esteve 

conversando, em relação a Lei Tributária do Município, que segundo a mesma é uma Lei 

Exorbitante, que está ferindo dentro do Município. A edil seguiu sua explanação, dizendo 

que capacidade não se mede pelo grau de escolaridade, se mede pelo trabalho que a pessoa 

faz. Finalizou agradecendo. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Barriga, que 

deu início ao seu discurso parabenizando a comissão. Seguiu seu discurso falando que 

algumas pessoas fizeram desse projeto uma tempestade em um copo d´água, onde 

algumas pessoas da área da educação entraram em contato com o mesmo perguntando se 

era verdade que iriam mexer nos direitos de algumas pessoas da área da Educação. O 

mesmo disse que se sente feliz em ver o esclarecimento dessas dúvidas. Após, o edil 

parabenizou os edis, que na campanha todos acompanharam os seus respectivos prefeitos. 

Falou ainda, que antes que algumas pessoas venham falar alguma coisa sobre projetos, 

procurem se informar. Após, o edil falou que o cargo de secretário de saúde, é um cargo 



 

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 

 
 

16 
 

de segurança, assim como os outros cargos de secretarias. Finalizou desejando um boa 

noite. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, que deu início ao seu 

discurso, dizendo que caberia discutir a constitucionalidade do art.16 da Lei nº 590, mas 

desbandou para querer desmerecer a atual secretária, palavras ofensivas, será por que a 

senhora secretária hoje vem de uma família nobre, será por que a mesma é mãe solteira, 

por que é mulher, e não pode. O edil seguiu seu discurso, dizendo que recebeu uma 

mensagem, que o mesmo compartilhou com os demais presentes. O edil seguiu dizendo 

que em uma conversa com uns amigos da cidade vizinha, falaram que o melhor Secretário 

de obras foi o Antônio, que também não tinha nível superior. Disse ainda, que se olharmos 

dentro de Oeiras do Pará, passaram tantas quantas brilhantes pessoas, com postura. Há de 

se dizer que há regras que tem que seguir, mas a regra de um gestor escolher seu 

secretariado, são dois quesitos que se usam, ou técnico, ou político, nem toda vez vai se 

buscar técnico, e sim político. Disse que a Andréia está Secretária de Educação, sem antes 

terminar, e já estão visualizando o futuro. O edil disse que a Andréia foi buscar o que há 

de melhor para o seu grupo. Finalizou dizendo, que não se pode julgar antes do final, o 

mesmo confia na Gestora Municipal e seus secretariados. Falou das voltas as aulas. 

Posteriormente agradeceu a todos. Logo após, submeteu-se a votação do Parecer, o qual 

foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 011/2022 que “Altera a 

Lei Municipal nº 590, de 11 de maio de 2010, a qual Disciplina a organização do sistema 

de ensino do município de Oeiras do Pará, e dá outras providências”. Com nove votos a 

favor e uma abstenção, Projeto aprovado por unanimidade. A senhora presidente 

observando que não havia mais nada a ser tratado, encerrou o expediente desta sessão 

ordinária, da qual eu, _______________________, Erlane Xavier Farias, lavrei a presente 

ata, que após ser lida e aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. 

O CD desta sessão encontra-se guardado no arquivo desta Casa Legislativa, em que 

constam os discursos na integra de todos os vereadores que se pronunciaram durante a 

sessão. 

Oeiras do Pará, 19 de julho de 2022. 
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Presidente______________________________________ 

Primeiro secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

  Vereador (a)_____________________________________  

 

 

 


