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Ata da vigésima sessão ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara Municipal 

de Oeiras do Pará, realizada no dia 24 de agosto 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 

pelos edis: Priscila Santa Maria (primeira secretária) e Franciele Andrade (segunda 

secretária). Composta a mesa, a senhora presidente solicitou que a primeira secretária, a 

vereadora, Franciele Andrade, fizesse a chamada dos demais vereadores: Barriga, Branco 

Manga, Drô Alfaia, Edson Farias, Franciele Andrade, Josiel Maciel, Mara Nahum, 

Marcos Paulo Leitão, Osvaldo Alves, Priscila Santa Maria e Roberta Araújo. Constatou-

se a ausência do vereador Branco Manga, que justificou sua ausência, o mesmo está 

viajando a serviço do município. 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. Em seguida, foi realizada 

a leitura da pauta da presente sessão: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO; 

Ofício nº 279/2022/GAB, de 11 de agosto de 2022, que encaminha para apreciação, 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 012/2022, que “Dispõe sobre a autorização para 

abertura de crédito adicional especial e dá outras providências”. EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO LEGISLATIVO; Ofício nº 063/2022-GP-CMOP, o qual encaminha 

à Comissão de Finanças, Patrimônio, Fiscalização Financeira e Orçamentária o Projeto 

de Lei nº 012/2022, o qual “Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências”, para análise e posterior parecer. Requerimento nº 

002/2022/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum, a qual requer que o 

Executivo Municipal, providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza e 

manutenção da Estrada Vicinal que liga a BR-422 à Vila do Melancial, Zona Rural deste 

município, em benefício dos moradores locais e transeuntes. Requerimento nº 

001/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel, que requer que o 

Executivo providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza e desobstrução 

do Ramal do Birá, que liga a Rodovia PA-379, na altura do KM 6, ao Rio Oeiras, Zona 

Rural deste município, em benefício da comunidade local. Em seguida, passou-se para o 
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PEQUENO EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para breves 

comunicações ou comentários, pelo prazo máximo de 5 minutos. 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 Drô Alfaia, que deu início ao seu discurso desejando 

um boa noite a todos, saudou os demais edis, ao público presente e aos ouvintes das 

rádios. Dando continuidade à sua explanação, disse que tem sido muito cobrado sobre a 

questão do combustível, sobre os preços que vem sendo cobrado no Município. Onde é 

acompanhado no cenário nacional, que semanalmente tem sido baixado o preço do 

combustível, e segundo o edil, infelizmente o município não acompanha isso. Disse ainda, 

que esteve no município vizinho, e a diferença de preço é grande. E na Capital se encontra 

combustível abaixo de R$ 5,00 reais. O edil falou que não é fiscal de preço do 

combustível, onde vivemos em um país capitalista, que o livre comércio é exercido, mas 

para se exercer de fato, existe algo primordial que é a concorrência. O edil trouxe esse 

assunto, para que possam dar uma resposta a população. Pediu aos demais, que possam 

fazer uma reunião com os donos de postos, que os mesmos possam relatar qual o motivo 

de esse preço não baixar. Em seguida, o edil Osvaldo Alves pediu a parte, disse que é um 

assunto muito importante, e também vem sendo muito cobrado no dia a dia, sobre o preço 

do combustível. O mesmo propôs a mesa que tivessem uma conversa com os donos de 

postos, que realmente alguns municípios vizinhos estão com o preço mais baixo. Após, 

parabenizou o vereador por ter trazido um assunto tão importante. Em seguida, o edil 

Edson Farias pediu a parte, parabenizou o vereador pelo discurso. Disse que no município 

não tem um órgão competente para fiscalizar esse assunto. O edil sugeriu aos demais edis, 

que provoquem o ministério público, que solicite as planilhas de custo dos postos, para 

verificar esses preços. Posteriormente, o vereador retomou a palavra, disse que a 

contribuição do edil é pertinente, onde realmente não tem esses órgãos que fiscalizem. O 

edil seguindo falando mais sobre o assunto. Logo após, a edil Priscila Santa Maria pediu 

a parte, para dizer que é um assunto muito pertinente, onde todos sabem o quanto que 

baixou o preço do combustível. E a mesma disse que queria que baixasse também o preço 

da carne, diante da logística e matadouro. Disse ao edil, que o mesmo tem razão de cobrar. 
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Dando continuidade ao seu discurso, disse que está casa de Lei tem muito a crescer e 

avançar. Quando discutem ideias, e buscam soluções para o município. Logo após, o edil 

falou sobre a Manutenção da PA-379, que é uma obra do ano passado, onde foi enfrentado 

um inverno muito rigoroso, era uma dificuldade muito grande para o agricultor trazerem 

seus produtos para vender. O ônibus escolar não pôde trafegar. O edil disse, que é o 

momento para a empresa fazer essa manutenção. O edil falou ainda de uma reunião que 

teve, e o funcionário desta empresa prometeu que até o dia 13 iria chegar a caçamba, 

maquinários novos, e até agora não foi visto isso. Após, pediu aos colegas que possam se 

unir para cobrar dessa empresa um trabalho de qualidade, porque o mesmo viu e soube 

de fato que a secretária da SEINFRA denunciou o a empresa do asfalto. O edil 

parabenizou ela, pela atitude, e falou que algum efeito teve. O edil pediu a mesma, que 

possa ajudar e denunciar essa empresa que está fazendo um trabalho de péssima 

qualidade. Falou que já estão com o oficio, solicitando uma reunião com o fiscal do 

contrato, para que assim sejam esclarecidas algumas dúvidas. Após, a vereadora Mara 

Nahum pediu a parte, para parabenizar o edil pelo discurso, disse que é de suma 

importância o conjunto de todos os vereadores, no último domingo esteve na PA-379, 

verificou que a empresa fez um reparo emergencial, que foi em questão para a moto 

romaria, mas mesmo assim nada se compara com o trabalho que deve ser feito. E na 

reunião que a mesma estava presente, onde a atual gestora também estava, a edil pediu a 

contribuição dela, por essa fiscalização. E solicitou que fosse dada a data de chegada do 

maquinário, e a edil teceu críticas sobre essa empresa. O vereador retomou o seu discurso, 

dizendo a esses moradores que contem com o mesmo. O mesmo disse que se sente um 

pequeno agricultor, e sente feliz por isso. Logo após, relatou algo que vem sendo cobrado, 

que a questão das voltas as aulas na EMEF Terezinha de Moraes Gueiros, e EMEF 

Jeronimo Milhomem Tavares. Disse que quando se está em uma Administração, se deve 

cumprir os ritos, e até agora o mesmo não entende, como vai inaugurar algo que o fiscal 

da obra não esteve ali e nem acompanhou, e não assinou a entrega da obra, segundo o 

edil, algo totalmente atropelado. Após o edil teceu críticas à gestão, sobre a questão de 

falta de engenheiro. Falou sobre a obra da Arena de eventos, que foi iniciada a obra sem 

processo licitatório, salientou que não é dessa forma. E teceu críticas sobre. Finalizou 
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agradecendo e desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Josiel Maciel, que iniciou o seu discurso desejando um boa noite a todos, 

saudou os nobres edis, ao público presente e a todos os ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu discurso, o edil disse se sente feliz em ter outros colegas que lutam 

pela PA-379, que desde o ano passado, quase todas as sessões foram colocadas a situação 

dessa empresa irresponsável, que veio deturbar o recurso do município de Oeiras do Pará. 

Falou que desde os anos 80, quando a PA-379 foi construída, não teve um investimento 

do Governo do Estado. Falou da luta dos agricultores, e que estavam com a esperança que 

se tivesse uma Infraestrutura de boa qualidade, para que assim pudessem trafegar e escoar 

a produção, e desenvolver a agricultura na PA-379, o qual tem muita dificuldade, 

principalmente no período das chuvas. O edil teceu muitas críticas a empresa responsável 

pela manutenção da PA. Falou que solicitou um ofício a essa empresa, a um tempo atrás, 

e não foi localizado ninguém que pudesse receber. O edil disse que assinou o oficio para 

a reunião com o fiscal de contrato, para que assim sejam esclarecidas as dúvidas em 

relação a essa situação. Posteriormente, falou que outra situação que enfrentada na PA, é 

em relação ao incentivo que não é dado pela SEINFRA, ressaltou que não só do Governo 

Atual, mas dos anteriores também. Após, falou sobre a questão da Agricultura. Pediu que 

a administração olhe com atenção para essa situação. Ressaltou a importância de 

investimento na Agricultura, piscicultura e manejo de açaí, o município poderá se 

reestruturar. Após, o edil Drô Alfaia pediu a parte para contribuir com o discurso do edil, 

dizendo que o incentivo a agricultura é muito necessário. Disse que ao acompanhar o 

portal da transparência durante todo esse tempo, o mesmo não viu nenhuma aquisição de 

nenhum quilo de semente por essa gestão. Disse que um dos pontos principais para 

incentivar um agricultor é ter um trabalho, onde teria a orientação de uma equipe técnica, 

onde possam doar uma semente, uma muda, e até esse momento o edil não viu nada disso. 

Logo após, o edil Edson Farias pediu a parte para contribuir com o discurso do edil, falou 

sobre o Governo da Floraci Ribeiro, onde mesmo também fazia parte, e na época, foram 

o maior produto de Arroz do Estado, onde até a Tv RBA veio aqui em Oeiras do Pará 

fazer reportagem. Falou também sobre o empenho da gestão em alguns assuntos 

relacionados. Disse ainda, que a agricultura é o caminho, onde o município tem terra boa 
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e de qualidade, e um povo disposto a trabalhar. Posteriormente, o edil retomou a palavra, 

relembrou a época do Governo da Floraci Ribeiro. Disse que os anos se passaram, e a 

agricultura só decaiu no município. Após, falou sobre a parte técnica da Secretaria de 

agricultura, onde segundo o mesmo, vem priorizando outras áreas e abandonando outras. 

E segundo informações soube que Secretaria de agricultura se encontra fechada. Nesse 

momento a Presidente Roberta Araújo, disse que irá oficializar o secretário Edson Souza, 

secretário de Agricultura, para que venha trazer uns esclarecimentos, porque a mesma 

também foi procurada por agricultores da PA-379, sobre a aragem, onde ele fez um 

planejamento e nunca chegou essa aragem lá, e a recorrente reclamação que ele nunca se 

encontra no município. O vereador retomou a palavra, disse que não se sente mais só 

nessa luta. O edil falou que é um fiel defensor da agricultura, onde foi criado na roça. Em 

seguida, falou sobre a Festividade da Nossa Senhora D’Assunção, parabenizou a Igreja 

Católica pelo evento. Posteriormente, falou sobre a educação, sobre a volta das aulas 

100% presenciais, disse que está sendo um sucesso total. Parabenizou a direção das 

escolas, a secretaria de educação. 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, e aos ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu discurso disse que teve uma semana de muito trabalho, entre eles 

alguns ofícios que foram encaminhados para algumas secretarias. Entre esses ofícios, o 

de n° 33, encaminhado à secretaria municipal de infraestrutura de urbanismo de Oeiras 

do Pará, a então secretária Silene Alves da Silva, no qual a edil solicita que seja 

providenciado o serviço de reforma na Ponte do Borroló, que dá acesso à Rua João XXIII, 

Bairro do Marituba, que se encontra em situação precária, colocando em risco segurança 

e integridade física dos moradores. A edil enviou o ofício, juntamente com o requerimento 

aprovado nesta casa de Leis por unanimidade. E o mesmo não obteve nenhum retorno. A 

edil falou ainda, que não espera somente por resposta, e sim pela execução, por que se 

sabe que não são os vereadores que executam, mas sim solicitam. Em seguida, a edil falou 

do ofício de n° 32, a então secretária de infraestrutura Silene Alves da Silva, solicitou que 

seja providenciado a iluminação pública nas Ruas do Bairro Nova Oeiras, que se 

encontram escuras, colocando em risco a segurança e integridade física dos moradores e 
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colaboradores, aumentando o índice de violência e criminalidade. Também foi feito um 

requerimento e foi aprovado por unanimidade nesta casa de leis, foi encaminhado a 

Prefeitura Municipal, e até o presente momento ainda não obteve respostas. A edil falou 

que este bairro é muito grande, e necessita de fato essa revisão na rede de iluminação 

pública. A edil se questionou porque nunca mais houve ordem de serviço. A edil seguiu 

tecendo críticas a situação da iluminação pública das ruas. Em seguida, falou do Oficio 

n° 31, a atual Secretária de Saúde Monica Leal da Costa, em uma das visitas a BR-422, a 

edil teve a oportunidade de conversar com alguns ACSs, e os mesmos lhe relataram a 

dificuldade que estão passando, onde ali tem algumas comunidades que não tem 

enfermeiros, e o médico reduziu sua jornada de trabalho. E o ACS tem esse elo mais 

próximo a comunidade. Um ACS pediu a mesma, que provocasse a Secretária, que seja 

requerido o agendamento de uma reunião entre a titular da secretaria e os agentes 

comunitários de saúde, que atuam na comunidade ás margens da BR-422, e na Zona 

Rural. Ressaltou que foi procurada pelos referidos profissionais de saúde, o qual a 

extrema dificuldade no desempenho de suas atividades, tendo em vista a aparência do 

corpo técnico, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem nos postos de saúde, 

localizados naquela comunidade. A edil disse que espera que a secretária veja esse Oficio, 

e convoque uma reunião com todos os ACSs, corpo técnico, médicos, enfermeiros. Em 

seguida, falou do Ofício n° 34, a então secretária de infraestrutura Silene Alves da Silva, 

solicita que seja providenciado em caráter de urgência o fechamento de um buraco que 

se abriu, em decorrência de um tubo de encanamento de água que estourou na TV. 

Milhomem Tavares, no trecho concedido entre a Rua Santa Terezinha e Rua Coronel 

Victor Bastos, Bairro Marituba, o qual está colocando em risco a integridade física dos 

moradores. A edil disse que espera que secretaria tome providências o mais rápido 

possível. Posteriormente, falou do requerimento de sua autoria, que está em pauta, 

Requerimento nº 002/2022/GVMN/CMOP, o qual requer que o Executivo Municipal, 

providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza e manutenção da Estrada 

Vicinal que liga a BR-422 à Vila do Melancial, Zona Rural deste município, em benefício 

dos moradores locais e transeuntes. Ano passado a mesma esteve presente na 

comunidade, e eles reclamaram muito. A edil pediu para que sejam tomadas as devidas 
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providencias. A vereadora teceu críticas a atual gestão.  Após, falou das emendas 

conseguidas. Dos feirantes que estão expostos entre outros. E muitos cidadãos lhe cobram 

que está desumano a situação da feira. A mesma espera que o poder executivo tome 

providencias. A edil falou sobre a questão das voltas as aulas, e teceu críticas sobre. Pedi 

que o poder público olhe para a situação com atenção e compromisso. Falou sobre a 

agricultura, teceu críticas. Finalizou agradecendo a todos e desejando um boa noite. Logo 

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

discurso desejando um boa noite a todos, saudou os nobres edis, os servidores desta casa, 

ao público presente e aos ouvintes das rádios. Dando continuidade, falou da realização do 

torneio na quadra coberta, segundo o edil, uma festa muito bonita, na oportunidade 

convidou a todos para se fazerem presentes, e darem apoio para o esporte. Seguiu sua 

explanação dizendo que hoje preparou um ofício, mas ainda não foi protocolado, mas 

amanhã será protocolado na secretaria de saúde, no qual ele pede a Secretária alguns 

esclarecimentos sobre a questão da implantação do CAPS no Município. Ano passado foi 

feita uma indicação pelo seu gabinete, no qual pedia a implantação do CAPS no 

município, essa demanda foi levada a Brasília, em uma das viagens na qual a prefeita 

Gilma Ribeiro e a Secretária Monica Leal estiveram presentes, na última viagem, da 

marcha dos prefeitos, lhe foi comunicado que o Município tinha sido cadastrado no 

sistema do ministério da saúde, justamente para que ocorresse essa implantação, mas de 

lá para cá não teve um andamento, e o mesmo reforçou esse pedido. Pediu que a secretária 

possa prestar esse esclarecimento. Em seguida, falou da realização do Festival do 

Camarão no município, que será realizado nas praças, e por ser um evento aberto, falou 

da sua preocupação com a segurança do evento. Após, pediu a mesa um Ofício no nome 

de todos os edis, para pedir informações de como está a organização em questão de 

segurança. Logo após, o edil Edson Farias pediu a parte, para dizer que o assunto é 

pertinente, de interesse da coletividade do povo. Falou que o Festicam, por ser um evento 

cultural do município, terá muitas atrações. O mesmo esteve no gabinete da senhora 

Prefeita, sugeriu a ela que verificasse a possibilidade e a viabilidade de fazer na Arena, 

pois teria a possibilidade de filtrar quem entra e quem sai. O mesmo disse que também 

fica preocupado em questão da segurança. O edil falou na questão dos banheiros, que são 
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poucos. Em seguida, o edil retomou o seu discurso, para dizer que sem dúvida é o que 

tem preocupado, se sabe que cidade de Oeiras do Pará cresceu, e o efetivo policial não é 

tão grande. Posteriormente, o edil falou sobre a questão da água, onde tem sido motivo 

de dor de cabeça para as pessoas em vários bairros. Disse que esteve em reunião com a 

secretária Silene, na última sexta-feira, algum morador do Bairro do Marapira, 

principalmente do Ramal do Caba, tem sofrido com a falta de água. Falou que foi 

informado que precisa de mais poços para atender a população. No mesmo dia, foi feito 

um serviço emergencial no Ramal do Caba, algo que não resolveu o problema, mas 

segundo informações a situação amenizou um pouco. O edil disse que foi cobrado da 

secretária a troca de alguns equipamentos da rede, principalmente em relação aos canos 

que fazem essa distribuição. Seguiu dizendo que a secretária foi solicita naquele 

momento. Fez um orçamento e foi passado para a pessoa que fornece esses equipamentos. 

Logo após, a vereadora Franciele Andrade pediu a parte, para falar que esses projetos da 

Funasa, é importante dizer que na gestão passada foi conseguido através da Funasa, do 

projeto Salta z, dez microssistemas de abastecimento de água, que foi possível levar para 

várias comunidades. Em seguida, o edil retomou o seu discurso, falou das duas obras em 

duas escolas, houve uma previsão de entrega dessas obras, e depois foi suspensa devidas 

falhas nos projetos. Convidou os colegas para que possam ir nas escolas averiguar isso. 

E o conselho foi muito ágil em detectar essas falhas. Finalizou, agradecendo a todos e 

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

Maria, que iniciou o seu discurso saudando os nobres edis, ao público presente e os 

ouvintes das rádios. Posteriormente fez a leitura de um versículo da bíblia. Dando 

continuidade ao seu discurso, agradeceu o edil Marcos Paulo e a presença do conselho do 

FUNDEB. Os mesmos trouxeram uma conversa, algumas demandas, a mesma disse que 

trabalham em parceria. Agradeceu ao Senador Zequinha Marinho. Disse que faz parte do 

Partido PSC, que tem como candidato a Governador do Estado o Senador Zequinha 

Marinho, a mesma irá trabalhar com ele. A mesma acredita que pode ter uma renovação 

ao Governo do Estado. A edil seguiu dizendo que olha muito a situação do Município. 

Falou da questão dos leitos médicos, onde sempre acusam muito o vereador, gestão 

municipal, mas isso envolve muito a gestão estadual, 100% a responsabilidade do Estado 
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a questão de Leito, e é colocado no sistema e ficam esperando. A mesma disse que 

acredita que durante esse mandato deveria ter tido um aumento da quantidade de leitos 

no Estado do Pará. Em especial pediátricos, que é uma necessidade extrema que temos, 

onde tiveram percas no município. Posteriormente, trouxe a esta casa um pedido que fez 

a secretária de infraestrutura, Silene, sobre a Rua XV de Agosto, onde recebeu umas fotos 

dos moradores, pediu a secretária que pudesse fazer a limpeza dessa rua, e a mesma se 

comprometeu em mandar limpar e aterrar. Logo após, a edil falou sobre iluminação 

pública, disse que em muitos lugares na cidade está no escuro. Falou da Conversa que 

tiveram com o delegado, e no momento falaram sobre segurança pública, então tem coisas 

que melhoram essa segurança, uma delas é essa questão de iluminação. A edil explanou 

a sua preocupação relacionado a essa questão, onde coloca a vida e integridade física das 

pessoas em risco. Logo após, o vereador Edson Farias pediu a parte, parabenizou a 

vereadora por seu discurso. Narrou uma situação no final da Rua Antônio Costa 

Magalhães, falou que a energia é muito ruim, esteve falando com o responsável e nada 

foi resolvido. Falou da situação de outras ruas que também estão no escuro. A vereadora 

retomou o seu discurso, dizendo que espera que a secretária mande fazer uma avaliação 

na cidade. A edil seguiu explanando sua preocupação. A edil falou que é uma questão de 

a Equatorial fazer um estudo em Oeiras do Pará. E quem sofre é a população. Disse que 

é preciso cobrar da empresa. Finalizou agradecendo a todos e desejando um boa noite. 

Logo após, a vereadora Roberta Araújo reassumiu a presidência da Mesa e, em seguida, 

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

002/2022/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum. O qual foi aprovado 

por unanimidade. Votação do Requerimento nº 001/2022/GVJM/CMOP, de autoria do 

vereador Josiel Maciel. O qual foi aprovado por unanimidade. A senhora presidente 

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

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

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

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

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

sessão. 
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Oeiras do Pará, 24 de agosto de 2022 

Cientes: 

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)_____________________________________ 

 

 


