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Ata da vigésima terceira sessão ordinária, do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 05 de outubro do ano de dois mil e vinte e 

dois. Às dezoito horas, reuniram-se os vereadores de Oeiras do Pará, no salão plenário 

Rosa Feliz Pereira, sob a presidência da vereadora Roberta 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. 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, submeteu-se a discursão e votação da Ata do dia 14 de setembro de 2022. A 

qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura da pauta da 

presente sessão: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: Ofício nº 

319/2022-GP-PMOP, que encaminha para apreciação deste Poder Legislativo o Projeto 

de Lei nº 014/2022, que “Dispõe sobre a instituição do serviço de acolhimento em família 

acolhedora para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, e dá outras 

providências. Ofício nº 336/2022-GP-PMOP, que encaminha para apreciação deste 

Poder Legislativo o Projeto de Lei nº 018/2022, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a permitir a construção na orla marítima da cidade de Oeiras do Pará de um 

trapiche em concreto para posto de combustível flutuante pela empresa Cordeiro e 

Macedo Posto e Comércio de Derivados de Petróleo e dá outras providências”.  Ofício nº 

340/2022-GP-PMOP, que encaminha para apreciação deste Poder Legislativo o Projeto 

de Lei nº 017/2022, que “Dispõe sobre a criação, organização, composição e 

funcionamento do Conselho Municipal de Juventude – COMJUV de Oeiras do Pará e dá 

outras providências. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 

079/2022-GP-CMOP, o qual reencaminha à Comissão de Leis, Justiça e Redação Final 

para análise e posterior parecer as seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar nº 

001/2022, que “Altera todos os dispositivos de concessão de aposentadorias do Fundo de 
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Previdência de Oeiras do Pará-FUNPREV referendando as regras da Emenda 

Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, 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. Ofício nº 080/2022-GP-CMOP, o qual encaminha à 

Comissão de Leis, Justiça e Redação Final para análise e posterior parecer o Projeto de 

Lei nº 014/2022, que “Dispõe sobre a instituição do serviço de acolhimento em família 

acolhedora para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, e dá outras 

providências. Ofício nº 081/2022-GP-CMOP, o qual encaminha à Comissão de Leis, 

Justiça e Redação Final para análise e posterior parecer as seguintes matérias: Projeto de 

Lei nº 018/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a permitir a construção na 

orla marítima da cidade de Oeiras do Pará de um trapiche em concreto para posto de 

combustível flutuante pela empresa Cordeiro e Macedo Posto e Comércio de Derivados 

de Petróleo e dá outras providências”, e Projeto de Lei nº 017/2022, que “Dispõe sobre a 

criação, organização, composição e funcionamento do Conselho Municipal de Juventude 

– COMJUV de Oeiras do Pará e dá outras providências. Ofício nº 005/2022-CFPFFO-

CMOP, o qual encaminha já com parecer conclusivo, o projeto de Lei nº 012/2022, de 

11 de agosto de 2022, de autoria do Poder Executivo, o qual “Dispõe sobre a autorização 

para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências”. Parecer nº 

003/2022-CFPFFO, sobre o Projeto de Lei nº 012/2022, de 11 de agosto de 2022. Ofício 

nº 019/2022-COLEJURF-CMOP, o qual encaminha já com parecer conclusivo e 

Emenda Modificativa, o Projeto de Lei nº 007/2022, de 10 de maio de 2022, de autoria 

do Poder Executivo, o qual “Dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação de Oeiras 

do Pará e dá outras providências”. Emenda Modificativa nº 001/2022-COLEJURF-

CMOP, ao Projeto de Lei nº 007/2022. Parecer nº 015/2022 sobre o Projeto de Lei nº 

007/2022, de 10 de maio de 2022. Ofício nº 020/2022-COLEJURF-CMOP, o qual 

encaminha já com parecer conclusivo e Emenda Modificativa, o Projeto de Lei nº 

013/2022, de 29 de agosto de 2022, de autoria do Poder Executivo, que “Altera os incisos 

XII, XIII e XIV, do art. 18 da Lei Municipal nº 631/2014, que dispõe sobre a Lei 

Ambiental Municipal. Emenda Modificativa nº 001/2022-COLEJURF-CMOP, ao 
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Projeto de Lei nº 013/2022. Parecer nº 016/2022-COLEJURF, sobre o Projeto de Lei 

nº 013/2022, de 29 de agosto de 2022. Projeto de Resolução nº 002/2022, de 21 de 

setembro de 2022, que “Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa e Organizacional 

da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, Estado do Pará, do Quadro de Pessoal, das 

Atribuições e dá outras providências. Indicação nº 002/2022/GVMN/CMOP, de autoria 

da vereadora Mara Nahum, a qual solicita que o Executivo seja provocado a instalar, 

observando a previsão orçamentária, uma bomba d’água e caixa d’água, na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental José de Anchieta, localizada no Rio Caracuru, Zona 

Rural deste município, em benefício do alunado, corpo técnico-administrativo e docente. 

Indicação nº 003/2022/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum, a qual 

indica que o Executivo seja provocado a reformar, observando a previsão orçamentária, 

a Ponte da rua Manoel Tavares, bairro Marituba, nesta cidade, em benefício de nossa 

população. Indicação nº 003/2022/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora Franciele 

Andrade, a qual indica que o Executivo seja provocado a tomar as devidas providências 

com vistas a realização de processo seletivo simplificado para contratação de novos 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem tanto na zona urbana, quanto na 

zona rural de nosso município. Requerimento nº 003/2022/GVJM/CMOP, de autoria 

do vereador Josiel Maciel, que requer que o Executivo providencie, através da secretaria 

competente, a limpeza e desobstrução, além do aterramento 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. Requerimento nº 001/2022/GVEF/CMOP, de autoria 

do vereador Edson Farias, que requer que o Executivo Municipal, promova curso de 

capacitação/atualização dos motoristas, efetivos e temporários, que prestam serviço aos 

órgãos da administração direta e indireta da prefeitura, em benefício destes profissionais 

e especialmente da população oeirense. Indicação nº006/2022/GVEF/CMOP, de autoria 

do vereador Edson Farias, que indica que o Executivo Municipal, providencie observando 

a previsão orçamentária, a construção de um muro no terreno da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Elizabeth Soares Tenório, localizada na comunidade Pau de Rosa, 

que margeia a BR-422, zona rural deste município, beneficiando a população daquela 
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comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente, bem como a 

preservação do patrimônio público. Posteriormente foi feita a Leitura da certidão de 

Publicação. Em seguida, passou-se para o PEQUENO EXPEDIENTE: Palavra 

facultada aos vereadores para breves comunicações ou comentários. (Prazo máximo de 5 

minutos). Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, que deu início ao 

seu discurso desejando um boa noite aos nobres edis, e aos ouvintes das rádios. 

Aproveitou o pequeno expediente para traçar comentários sobre as eleições. Agradeceu 

todas as pessoas que se dispuseram a conversar sobre política. Seguiu agradecendo 

aqueles que votaram na Candidata a Deputada Federal Andréia Siqueira, e o Deputado a 

Candidato a Deputado Estadual Adriano Coelho. O edil disse que sente feliz e realizado 

pelo trabalho em conjunto com o edil Barriga e Branco Manga. Em seguida, o edil disse 

que já conversaram com seu deputado, e pediram atenção para o Município. Disse ainda, 

que não é base do Governo, mas tudo que vier a beneficiar o munícipio, irá pedir e cobrar. 

Em seguida, o edil teceu criticas ao candidato da Prefeita, que segundo ele, não fez nada 

pelo município, e ainda assim a mesma pega o microfone e faz críticas aos outros, sem 

ter moral para cobrar. Finalizou 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, cumprimentou os nobres pares, e a todos os ouvintes das rádios. Logo após, 

o edil aproveitou o pequeno expediente para fazer a leitura e defesa do Requerimento nº 

003/2022/GVJM/CMOP, de sua autoria, que requer que o Executivo providencie, através 

da secretaria competente, a limpeza e desobstrução, além do aterramento 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. O edil disse ainda, que se a estrada e as 

vicinais estiverem de boa qualidade, irá melhorar a questão da agricultura no Município. 

Finalizou desejando um boa noite. Em seguida para o GRANDE EXPEDIENTE: 

Palavra facultada aos Vereadores para se pronunciarem sobre assuntos de interesse 

público. (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, cumprimentou 

os nobres edis e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua explanação, o 

edil falou sobre o Projeto, relacionado a construção de um posto. Parabenizou os nobres 
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colegas por seus requerimentos. Requerimento nº 003/2022/GVJM/CMOP de autoria do 

edil Josiel Maciel, parabenizou o mesmo por seus trabalhos, onde tem visitado as 

comunidades do município e também na cidade. Em seguida, falou sobre os 

Requerimento nº 001/2022/GVEF/CMOP e a Indicação nº006/2022/GVEF/CMOP, de 

autoria do Vereador Edson Farias, parabenizou o mesmo, e disse que o edil tem uma 

atuação muito grande no município, e já deixou o seu voto favorável. Posteriormente, 

falou sobre a Indicação nº 003/2022/GVFA/CMOP, de autoria da Vereadora Franciele 

Andrade, falou que é de muita importância, e espera que o Poder Executivo faça o 

processo seletivo, e novos ACSs sejam contratados. Em seguida, falou sobre a Indicação 

nº 002/2022/GVMN/CMOP, de autoria da Vera. Mara Nahum, que segundo o edil, é de 

suma importância, e acredita que a Administração olhará com carinho para essa situação. 

Falou sobre a Indicação nº 003/2022/GVMN/CMOP, também de autoria Vera. Mara 

Nahum, falou que esteve nessa ponte, juntamente com o Ver. Marcos Paulo, e constou-

se que realmente se precisa fazer um trabalho ali. Seguindo, a falou sobre o período de 

eleição que passou, agradeceu as pessoas que votaram em seus candidatos. Parabenizou 

os nobres colegas que tiveram seus candidatos eleitos. Após, falou que irá cobrar de seus 

candidatos melhorias para o município. Em seguida, o edil agradeceu a todos que 

trabalharam junto com o mesmo. 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 desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis, aos servidores 

desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua explanação, 

cumprimentou e agradeceu as pessoas dos interiores adversos do município, onde todas 

as vezes os recebem muito bem, igualmente aqui na cidade. Disse que se sente muito 

grato pela forma que as pessoas os receberam aqui na cidade. Disse que eu dever como 

representante do povo, é seu dever ouvir as demandas e passar a quem de fato compete 

em fazer. Parabenizou os colegas edis, por suas indicações e requerimentos, e já deixou 

seu voto favorável, pois é esse os seus papeis enquanto estão vereadores. Disse que jamais 

irá votar em algo que venha prejudicar a população, mas se for para a melhoria, sempre 

votará favorável. após, o edil falou do período eleitoral, disse que apoiou quem vem 

promover o bem da população. Sua candidata se comprometeu em melhorar 
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primeiramente a questão da saúde no município, e também na parte da infraestrutura. 

Falou de seu Candidato a Deputado Estadual, onde o mesmo esteve no município. 

Agradeceu a todos que lhe apoiaram e acreditaram em seus candidatos, mediante a 

dificuldade que é conseguir votos. Em seguida, o edil sugeriu aos nobres colegas, que se 

reúnam para ir como Poder Legislativo, até o Governo do Estado para ir atras de 

benefícios para Oeiras do Pará. Logo após, o Ver. Edson Farias, pediu a parte para 

contribuir com o edil, quanto a disponibilidade, onde já fizeram isso e deu certo. Onde o 

Poder Legislativo foi atrás do Governador e deu certo. Em seguida o edil retomou seu 

discurso, falou sobre a lancha da Policia Militar, onde foram pedir diretamente ao 

Secretário de Segurança Pública do Estado. Dando continuidade ao seu discurso, o edil 

solicitou a Secretária da SEINFRA Silene, que possa dá atenção na questão de iluminação 

Pública em alguns perímetros de Oeiras do Pará. Em seguida, a Vera. Priscila Santa Maria 

pediu a parte, para dizer que essa situação da iluminação pública está muito complicada, 

onde a mesma liga para secretária e não é atendida. A edil explanou sua indignação pela 

situação. Após, o edil retomou sua fala, dizendo que esse é o seu papel, passar as 

demandas a quem compete fazer. Seguindo, falou sobre a questão do posto de saúde do 

Pruanã do Meio. Pediu que a Secretária pudesse ir lá e verificar o tamanho daquela obra, 

e que a mesma possa concluí-la.  Falou da dificuldade que os moradores dos interiores 

que tem em chegar até a sede do município em busca de atendimento. O edil falou sobre 

a programação que irá promover em novembro. Finalizou agradecendo a Deus 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, cumprimentou os 

nobres edis e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua explanação, 

agradeceu as pessoas de todas as localidades onde o mesmo foi, durante esse período de 

eleição, pediu desculpas as pessoas das localidades onde não pode visitar. Em seguida, o 

edil falou que nessas visitas, se deparou com o abandono do Município, teceu críticas a 

gestora municipal. Falou sobre a Escola do Furo de Oeiras que não tem Caixa d’água, e 

não se faz merenda na Escola por essa situação. Disse ainda, que o Município está 

abandonado. Seguiu tecendo mais críticas, dizendo que o Munícipio perdeu o rumo da 

decência. Segundo o edil, é um Governo Corrupto. Após, o edil disse que esteve em uma 
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visita ao almoxarifado da Secretaria de Saúde, o mesmo foi tentar ver a quantidade de 

medicamentos que tinham chegado naquela Secretaria, diante de 23 notas fiscais, e ali 

não tinha nenhum produto que constava nessas notas. O edil seguiu tecendo críticas à 

gestão relacionado a área da saúde. O Ver. Disse que quer entender por qual caminho o 

Munícipio vai seguir, até onde irá chegar no final dos quatro anos dessa gestão. Dando 

continuidade, falou sobre a questão da empresa que está responsável pela manutenção da 

PA-379, o ofício encaminhado a mesma não foi respondido. Após, convocou os nobres 

colegas para oficiar uma denuncia junto ao ministério público, porque não se pode aceitar 

uma empresa venha até aqui roubar o dinheiro do Município. Dando continuidade a sua 

explanação, falou sobre o FUNPREV, se for se tratar o aumento dos anos para se 

aposentar, o mesmo é contra. Em relação ao ICMS verde, e a alteração da Lei, o mesmo 

disse também é contra. Finalizou agradecendo a todos e desejando um boa noite. Logo 

após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, que deu início ao seu discurso 

desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis, saudou os funcionários 

desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua explanação, 

parabenizou a Vera. Mara Nahum por suas indicações, Indicação nº 

002/2022/GVMN/CMOP e Indicação nº 003/2022/GVMN/CMOP, disse que todas são 

pertinentes. Parabenizou a Vera. Franciele Andrade pela Indicação nº 

003/2022/GVFA/CMOP, o edil disse que é muito pertinente, pois tem muitas localidades 

que faltam ACSs. Parabenizou o Ver. Josiel Maciel pelo Requerimento nº 

003/2022/GVJM/CMOP. Parabenizou os nobres colegas, pois isso é o papel do 

parlamentar. Dando prosseguimento, desejou um feliz círio ao povo católico. Após, 

parabenizou os nobres colegas que foram à luta por seus candidatos. O edil disse ainda 

que foi uma eleição atípica, todos foram de alguma forma atacados, mas não quanto o 

mesmo. Algumas práticas abomináveis de alguém que faz política diminuindo os outros. 

o edil seguiu tecendo críticas sobre. O edil falou dos benefícios que seus candidatos já 

trouxeram ao município. O edil repudiou certas práticas. Disse ainda, que em 2009 

detectou que pouco se andava pelos interiores, e em 2013 outros colegas começaram a 

andar. Disse que falta mudar essa pratica de querer diminuir os outros nas casas dos 

eleitores. Após, agradeceu ao povo de Oeiras do Pará pelos votos. A sua Deputada 
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Alessandra obteve 866 votos, e o deputado Luth Rebelo 668. Agradeceu a todos. Em 

seguida, fez a  Leitura da Indicação nº006/2022/GVEF/CMOP, de sua autoria, que indica 

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

construção de um muro no terreno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elizabeth 

Soares Tenório, localizada na comunidade Pau de Rosa, que margeia a BR-422, zona 

rural deste município, beneficiando a população daquela comunidade, especialmente 

alunado e o corpo administrativo e docente, bem como a preservação do patrimônio 

público. Em seguida, o edil falou da necessidade da construção desse Muro, para a 

segurança não somente dos servidores que ali atuam, mas também do seu alunado. 

Posteriormente, fez a Leitura do Requerimento nº 001/2022/GVEF/CMOP, de sua 

autoria, que requer que o Executivo Municipal, promova curso de capacitação/atualização 

dos motoristas, efetivos e temporários, que prestam serviço aos órgãos da administração 

direta e indireta da prefeitura, em benefício destes profissionais e especialmente da 

população oeirense. Após, o edil falou que o Requerimento foi feito por três situações; 

primeiro, um acidente com o veículo da prefeitura que levou a óbito uma pessoa.  O 

segundo, foi outro acidente recente, que o motorista não prestou socorro. Terceiro, que 

semana passada, o mesmo estava fazendo campanha, e um motorista de um carro oficial 

da prefeitura querendo lhe ultrapassar pela direita, o edil fechou, e o motorista achou que 

estava com razão. O edil teceu críticas ao motorista. O edil falou de a situação das pessoas 

estacionarem no meio da rua. Teceu críticas a coleta de lixo no horário da manhã, 

atrapalhando a trafegabilidade. Após, o Ver. Barriga pediu a parte para contribuir com o 

discurso do edil, falou da situação nas frentes das creches, muitas crianças e motos 

passando em alta velocidade. Pediu que a prefeitura tome alguma providência. Em 

seguida, o Edil retomou o seu discurso, disse que os edis já fizeram sua parte, antes que 

a população cobre, este poder já aprovou a regulamentação do Trânsito de Oeiras do Pará, 

só falta aplicar. Após, teceu criticas a quem lhe persegue, o mesmo não está aqui por favor 

de ninguém, e sim por Deus e o povo de Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo e 

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

Andrade, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou 

os nobres edis e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua explanação, 
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falou sobre a Indicação nº 002/2022/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara 

Nahum, a qual solicita que o Executivo seja provocado a instalar, observando a previsão 

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

Fundamental José de Anchieta, localizada no Rio Caracuru, Zona Rural deste município, 

em benefício do alunado, corpo técnico-administrativo e docente. A edil falou dessa 

necessidade. Parabenizou a Ver. Pela indicação. Falou também sobre a outra Indicação 

nº 003/2022/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum, a qual indica que o 

Executivo seja provocado a reformar, observando a previsão orçamentária, a Ponte da rua 

Manoel Tavares, bairro Marituba, nesta cidade, em benefício de nossa população. A edil 

disse que assim como essa ponte, outras precisam de uma atenção especial, falou da 

importância de se fazer um levantamento e seja verificada essa necessidade, porque 

alguns lugares que a mesma foi, não tinha como passar. Pediu que a SEINFRA faça esse 

levantamento, porque a população precisa do básico para ter o direito de ir e vir. Em 

seguida, falou sobre o Requerimento nº 003/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador 

Josiel Maciel, que requer que o Executivo providencie, através da secretaria competente, 

a limpeza e desobstrução, além do aterramento 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. A edil falou que se sabe que na PA-379 existem muitos ramais, e há 

uma necessidade muito grande para que seja feita essa manutenção. Falou também do 

Requerimento nº 001/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias, que 

requer que o Executivo Municipal, promova curso de capacitação/atualização dos 

motoristas, efetivos e temporários, que prestam serviço aos órgãos da administração 

direta e indireta da prefeitura, em benefício destes profissionais e especialmente da 

população oeirense. A Vera. falou dessa necessidade, levando em consideração o discurso 

do colega sobre os acidentes ocorridos. Falou que é preocupante, e que esses motoristas 

possam passar por um treinamento, para que essas coisas sejam evitadas. Em seguida, a 

edil falou sobre a Indicação nº006/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson 

Farias, que indica que o Executivo Municipal, providencie observando a previsão 

orçamentária, a construção de um muro no terreno da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Elizabeth Soares Tenório, localizada na comunidade Pau de Rosa, que 



 
 

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 
 
 

10 
 

margeia a BR-422, zona rural deste município, beneficiando a população daquela 

comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente, bem como a 

preservação do patrimônio público. A Vera. Disse que essa escola passou por uma 

reforma na gestão passada, mas necessita ser olhada com carinho, por causa da segurança. 

Posteriormente, a edil fez a Leitura da Indicação nº 003/2022/GVFA/CMOP, de sua 

autoria, a qual indica que o Executivo seja provocado a tomar as devidas providências 

com vistas a realização de processo seletivo simplificado para contratação de novos 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem tanto na zona urbana, quanto na 

zona rural de nosso município. A edil falou, que em visitas as localidades, constatou-se a 

necessidade de novos ACSs, onde muitas localidades não tem. Disse que em 2019, antes 

da pandemia foi lançado um edital e inscrições que estavam sendo efetivadas. E que se 

esse processo não possa ser reaproveitado, que se faça outro. A Vera. ressaltou a 

importância dos ACSs, e as localidades não podem ficar descobertas. A edil pediu que a 

secretaria possa olhar essa necessidade. Ressaltou que no dia 04 de setembro, foi o dia 

internacional do Agente Comunitário de Saúde, e Agentes de Combates a Endemias, são 

essas pessoas que trabalham e estão no dia a dia das famílias. Dando continuidade, a Vera, 

agradeceu as pessoas que lhe receberam em suas casas, nesse período de campanha. Falou 

que é muito difícil, mas gratificante. A mesma levou informações verdadeiras de seus 

candidatos. Disse que seu candidato é quem mais ajudou o Município. A edil falou sobre 

as emendas conseguidas para o município. Falou sobre o programa Sua Casa, onde muitas 

famílias foram agraciadas, e ainda teve pessoas que falaram que isso não era nada. A edil 

explanou sua indignação. A Vera. Priscila Santa Maria contribuiu com o discurso da 

colega, demostrando seu apoio, e dizendo que esse cheque é muita coisa para quem não 

tem nada. Parabenizou a nobre edil. A edil disse que é um motivo de muita alegria está 

ajudando nos sonhos de muitas famílias, com o programa sua casa, que é inédito no 

Município. Finalizou agradecendo 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, cumprimentou os nobres edis, os funcionários desta casa e a todos os 

ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua explanação, falou do período das eleições 

que sucederam, falou que é uma situação atípica, onde foi vivido um momento de 
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extremismo municipal, que segundo o mesmo, não deveria ter acontecido. O Ver. Disse 

que tem um amigo que é temporário na administração atual, no qual outro temporário viu 

este amigo lutando junto com o edil em busca de votos para seus candidatos, e o chamou 

para briga, e tinha a autoridade de chegar na prefeita e pedir o afastamento de seu amigo, 

porque o mesmo não estava trabalhando com os candidatos da base do Governo. O edil 

teceu críticas ao Grupo político que não respeita as escolhas dos outros. o Ver. Falou que 

após o término das apurações, inúmeras postagens dizendo que iriam cobrar dos eleitos, 

e uma série de outros comentários. O edil disse, que cada vez mais os Deputados possam 

ajudar o Município, melhor será. O edil falou da luta política, onde cada vereador tomou 

um partido, cada um defendeu uma bandeira em prol do que achou melhor para o 

Município. Disse ainda, que firmou uma parceria com seu Amigo, o Deputado Elias 

Santiago, onde começou a divulgar o nome do mesmo em 2019, onde não o conheciam. 

O Deputado Elias Santiago, foi eleito, mesmo tendo sofrido um acidente, mas seu grupo 

político levou seu nome a todos os municípios do Estado.  Em seguida, o Ver. Edson 

Farias pediu a parte para contribuir no discurso do colega, relembrou do falecido Messias 

Ribeiro, onde sofreu um acidente e perdeu a sua esposa, e conseguiu se eleger. O ver. 

Parabenizou o colega, dizendo que consegui 661 número de votos não é fácil. O edil 

retomou o seu discurso, parabenizou o Deputado Elias Santiago pelo número de votos no 

estado do Pará. Falou ainda, do DR. Márcio Miranda, onde o mesmo não foi eleito, mas 

ressaltou que o mesmo está preparado para ganhar e perder. Dando continuidade ao seu 

discurso, falou que foi em luta ao objetivo, e também ouviu as demandas da população. 

Falou da necessidade de gerar empregos, onde todos os dias pessoas batem em suas 

portas. Pediu que unam forças para o desenvolvimento do município. Falou da 

importância da educação. Falou também sobre a importância do desenvolvimento na 

agricultura. O edil falou de uma visita a BR-422, onde visitou um amigo, em conversas, 

ele estava com inúmeras basquetas de mamão, plantação de pimenta, entre outros. o Ver. 

Falou sobre a situação de coleta de lixo, e teceu críticas. Pediu que a secretária chame os 

funcionários, e que possam atender toda a população. Em seguida, a edil Priscila Santa 

Maria contribuiu com o discurso do colega, também para fazer críticas a coleta de lixo, 

onde os funcionários fazem de forma muito rápida e não dá tempo das pessoas jogarem o 
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lixo na frente da casa, levando em consideração, que não tem como deixar fixo na frente 

de suas residências, pois animais furam as sacolas. O Ver. Retomou o seu discurso, pediu 

que a secretária veja o outro carro de coleta que sumiu do município. Dando continuidade, 

falou sobre a questão do trânsito na cidade, teceu críticas sobre o assunto. Seguindo com 

seu pronunciamento, o Ver. Falou que pediu por Requerimento que a SEMED olhasse 

com carinho as Creches do Município, em especial a Creche Eloíse Fernanda, onde as 

crianças sofrem com o calor, falta de iluminação nas salas, entre outros. Pediu que 

Secretaria verifique essa situação. Falou também sobre a EMEF Raimundo Arcanjo da 

Costa, onde as centrais de ar não funcionam, e o calor atrapalha o aprendizado dos alunos. 

Pediu que a SEMED, verifique todas essas situações. Finalizou agradecendo e desejando 

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

iniciou o seu discurso desejando um boa noite a todos os nobres colegas ao público 

presente e aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, falou sobre as 

eleições e agradeceu ao povo de Oeiras que votaram em seus candidatos. Seguindo 

agradeceu aos seus familiares e amigos por toda ajuda prestada, e fez uma crítica a atual 

gestão sobre seu abuso de poder no decorrer das eleições. Seguiu seu discurso fazendo 

apelo sobre a situação da água no município, iluminação pública entre outros. Lamentou 

sobre a situação da cidade e do atual governo sobre pedir mais emendas e ressaltou a falta 

delas no município. Fez críticas à gestão e defendeu os trabalhadores da feira da cidade e 

pescadores, falou também sobre as áreas rurais e a falta de atenção com os moradores. 

Fez um breve agradecimento e relatou a fala de uma cidadã se referindo novamente a 

água, e ao transporte de doentes da cidade com lanchas inadequadas, e sem suporte que 

são pagas para tal trabalho. Também falou de melhorias nas escolas da zona rural como 

a do Escola do Caracuru que necessita de reparos, com falta de bomba e caixa d’água, e 

questionou como é feita a merenda nesses locais. Relembrou a secretária de educação 

sobre ofícios não respondidos a mesma, e relatou a situação que vive a escola no Rio 

Itaucú que está interditada, tendo que alugar outro local, com apenas duas salas de aula, 

sem ter a chance de suprir as necessidades das crianças. A edil falou sobre o Portal 

Transparência, que não ter conhecimento sobre certas empresas que ganham processos 

licitatórios, e afirmou que os cofres públicos tem sim dinheiro para educação, mais não 
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são empregados de forma correta.  Falou sobre a saúde pública e os desleixos, e da 

comunidade da BR-422 na escola do costeiro, que precisa urgente de três salas de aulas, 

já se passaram mais de 2 meses e nem uma explicação veio. Citou a situação dos ACSs 

sobre está pesado e não ter pessoas em certas regiões, e que já foi comunicado a secretaria, 

mas não tiveram retorno. A edil falou sobre o ofício de uma reunião com os ACSs, e não 

teve resposta da mesma, disse ainda que isso é um dever do secretário responder os ofícios 

dos vereadores. Dando continuidade ao discurso, falou sobre a Infraestrutura na cidade, 

do asfalto e dos dias escolhidos para tal trabalho em um dia de fluxo de pessoas na cidade. 

Em seguida, relembrou que havia pedido em dois ofícios solicitados, sobre um buraco no 

asfalto em uma rua, sem ter respostas, pediu novamente para que fosse realizado. Dando 

continuidade, falou sobre a situação do lixo, e seguiu tecendo críticas a atual gestão. 

Posteriormente, a edil falou do Indicação nº 002/2022/GVMN/CMOP, de sua autoria, a 

qual solicita que o Executivo seja provocado a instalar, observando a previsão 

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

Fundamental José de Anchieta, localizada no Rio Caracuru, Zona Rural deste município, 

em benefício do alunado, corpo técnico-administrativo e docente. A mesma espera ser 

atendida. Continuou falando sobre a outra Indicação nº 003/2022/GVMN/CMOP, de 

autoria da vereadora Mara Nahum, a qual indica que o Executivo seja provocado a 

reformar, observando a previsão orçamentária, a Ponte da rua Manoel Tavares, bairro 

Marituba, nesta cidade, em benefício de nossa população. Após, a edil falou que a ponte 

está péssima e que precisa ser feita uma manutenção. Finalizou agradecendo a todos e 

desejando um boa noite. Logo após a palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo 

Leitão, que deu iniciou ao seu discurso desejando um boa noite a todos, saudou os nobres 

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

discurso, falou sobre as eleições. E seguiu agradecendo o apoio de seus familiares e 

amigos por toda a ajuda nas eleições, e aos que o receberam em suas casas, e também os 

que depositaram em seu candidato a deputado federal Celso Sabino, a quantia de 1178 

votos. Em seguida, o vereador falou de suas visitas as casas, onde tratou de assuntos de 

interesse da comunidade, onde lhe colocaram certas demandas, como a situação da água, 

iluminação pública, coleta de lixo entre outros. Em seguida, o edil falou sobre a situação 
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do transporte dos nossos alunos, e relatou a dificuldade enfrentadas pelos mesmos, 

principalmente no período do inverno. Após, o edil falou sobre a questão do aterro no 

ramal do Caba, que os moradores reclamaram, porque é uma área que sempre alaga, 

principalmente no inverno. Em seguida, o edil falou sobre a questão dos aposentados, que 

recebeu queixas muito ruins, em relação a alguns comerciantes da cidade pelo motivo das 

retenções de cartões de benefícios, principalmente Auxilio Brasil e aposentadoria, e 

segundo o Ver. é crime reter o documento alheio. Disse que irá tomar providencias sobre 

isso, pedindo fiscalização nesses comércios, para que seja averiguada essa situação. 

Ressaltou que não está acusando ninguém. Em seguida, falou sobre seu Candidato a 

Deputado estadual, Orlando Lobato, uma pessoa que segundo o edil ajudou muito o 

município de Oeiras do Pará, e que merecia mais uma oportunidade na Assembleia 

Legislativa, mas que infelizmente não se reelegeu.  Mas que Oeiras do Pará reconheceu 

esse esforço, no entanto foram mais de 4 mil votos. O edil seguiu dizendo, que a partir do 

momento que entrou na Câmara Municipal, seja como oposição ou base do governo o 

mesmo está para ajudar no município, e que continuará fazendo, isso independente de 

qual posição esteja. Posteriormente, agradeceu a todos que votaram em seus candidatos. 

Dando continuidade, disse que no próximo dia 30 de Outubro iremos escolher o novo 

presidente do Brasil, e que seu partido PDT já se manifestou a favor da campanha do ex-

presidente Lula, e que o mesmo acompanha a recomendação do seu partido, lamentou 

que nesse ano no edital do processo seletivo da UFPA Oeiras do Pará não foi contemplada 

com nenhum curso de graduação, e que infelizmente muitos jovens ou pessoas de meia 

idade, idosos que hoje fazem curso superior, e não tem condição de pagar um curso, ou 

de ir para outros municípios, e essa semana fomos surpreendido de forma negativa, com 

a notícia de que o Governo Federal fez um corte na educação, então nós precisamos de 

um governo que se preocupe com a educação. Finalizou agradecendo e desejando um boa 

noite. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, que iniciou o seu 

discurso desejando um boa noite a todos os nobres colegas, ao público presente e aos 

ouvintes das rádios. Dando continuação na sua explanação, parabenizou os colegas pelos 

requerimentos e indicações, o mesmo falou sobre as eleições e agradeceu a cada pessoa 

que o recebeu em suas casas. Agradeceu também a todas as comunidades que o receberam 
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e disse que infelizmente como o edil Branco Manga havia dito o tempo é curto, mas 

conseguiu andar em várias comunidades. Agradeceu a comunidade do Murujucá, pelos 

80m votos. Agradeceu a comunidade do Caracuru, Sacajós, X-Estrada, Atúria, 

Mocajatuba, Cain, Arióca entre outros. O edil agradeceu também aos seus familiares e 

amigos pelo apoio. Parabenizou os colegas vereadores que tiveram seus candidatos 

eleitos, e os não eleitos. Seguiu seu discurso dizendo que terá muitas coisas a cobrar a 

partir de janeiro, e que não precisa que alguém venha cobrar ou falar o que precisa ser 

feito, pois o mesmo sabe seus deveres e compromissos com o povo, e os deputados 

também. O edil disse que conhece o Deputado Wanderlan a mais de 12 anos, então não é 

só um deputado e sim amigo do mesmo. Falou das cirurgias, consultas que já 

conseguimos para o povo, e agradeceu às 1538 pessoas que depositaram a confiança em 

votos no nosso deputado. Agradeceu também a todos os que votaram em sua candidata a 

deputada Federal Dilvanda Faro que foram 1631 votos. Continuou o seu discurso 

convidando os nobres colegas vereadores, para que possam lutar e se unir em busca de 

um ginásio para o município de Oeiras do Pará. Logo após, o vereador Edson Farias pediu 

a parte, parabenizou o edil Osvaldo Alves, pelo seu discurso, sobre um assunto de suma 

importância o mesmo é também questionado pelo esporte em Oeiras do Pará. Relembrou 

também que ajudou a elaborar os melhores torneios de férias de Oeiras do Pará, junto 

com outros colegas. O vereador Osvaldo Alves retomou a fala, agradecendo ao edil pelas 

palavras, e convidando a todos na mesa presente a se juntar a favor desta causa. Seguindo, 

parabenizou a atual gestora, que praticamente sozinha conseguiu para o seu Candidato a 

quantia de 4234 votos, e ressaltou ser um fato histórico no município, por estar 

praticamente só, pois os 7 vereadores da base não estavam com ela. Em seguida, lamentou 

pelo seu candidato a deputado estadual não ter sido reeleito. finalizou agradecendo a Deus 

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

Priscila Santa Maria, que iniciou o seu discurso desejando um boa noite a todos os 

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

versículo da bíblia. Dando continuação na sua explanação agradeceu a Deus e a seus 

familiares que sempre lhe apoiam em sua caminhada política, e aos amigos, que 

conseguiram juntos eleger seus deputados. Agradeceu a todos os eleitores que 
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depositaram nas urnas, seus votos aos deputados Estadual e Federal. Agradeceu também 

a sua deputada Andreia Siqueira, irá representar o Município na Câmara Federal. 

Lamentou que o deputado Federal Paulo infelizmente não se elegeu, mas ele deu a OBS 

Dr. Leandro tem no município, deu também uma emenda que na época foram comprados 

os materiais da mesma, e também vem ajudando desde o governo do Ex-prefeito Dinaldo 

Aires, o mesmo deu uma emenda no valor de 800 mil reais que chegou até o governo da 

prefeita Gilma Ribeiro. Seguiu seu discurso falando que ele havia prometido, quando veio 

aqui um complexo de abastecimento de água para o município, tanto é que a edil ficou 

muito tristes quando o pastor Paulo não entrou, mas ele foi abençoado com quase 100 mil 

votos. Parabenizou a família Quadrangular. Saudou também a todos os patriotas de Oeiras 

do Pará que ouvem pelas rádios, e os mais de 3 mil patriotas que vestem a camisa do 

Brasil, no nome do irmão Francisco Monteiro, irmão do Dr. Sérgio Monteiro que trabalha 

nesta casa, um homem respeitado, digno. E a todos os patriotas que estão fazendo barulho 

nas suas casas, e no nome do pastor Thiago da igreja cristã, pastor Lucio, pastor Siqueira, 

pastor Josué Naua, pastor Bia e de tantos outros pastores de Oeiras do Pará, a edil pede 

que Deus abençoe o presidente desta nação, e a todos os que não se agradam. Seguiu seu 

discurso, lamentando pelos governos que se passaram e pedindo aos Brasileiro que não 

deixem chegar nessa situação novamente. Continuou seu discurso falando sobre as 

inúmeras melhorias que o Presidente Jair Bolsonaro fez. Seguiu falando sobre os postos 

de saúde, que estão fechados no município, a mesma pediu que junto a secretaria de saúde 

possam rever a situação da saúde em Oeiras do Pará, e agradeceu a todos os patriotas 

novamente, a edil seguiu sua fala pedido as igrejas que possam fazer um clamor pelo 

Brasil e as demais coisa que vem acontecendo, seguiu fazendo críticas ao governo do Ex-

presidente Lula, e por fim agradeceu e desejou um boa noite a todos. Logo após, a palavra 

foi facultada a vereadora Roberta Araújo, que iniciou o seu discurso desejando um boa 

noite a todos os nobres colegas, ao público presente e aos ouvintes das rádios. Dando 

continuação na sua explanação, agradeceu aos servidores da Câmara municipal continuou 

dizendo que hoje a pauta está bastante cheia e extensa. Após, a edil deixou seu apoio a 

todos os requerimentos e indicações. Parabenizou aos nobres vereadores que trouxeram 

suas indicações e requerimentos, e no qual destacou o requerimento da edil Franciele 
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Andrade com relação ao processo seletivo simplificado para a contratação de novos 

agente comunitários ACS, e parabenizou a mesma. Continuando, ressaltou que o trabalho 

dos ACSs ao seu ver é fundamental, principalmente na parte da Zona Rural que é a parte 

fica mais distante. E um desses problemas que estamos na saúde e resumindo os ACS é 

um elo entre o SUS e as famílias, é aquele agente que vai visitar suas casas e trazer o que 

é preciso, e as dificuldades das famílias. A mesma seguiu deixando seu total apoio a esse 

e os demais requerimentos. Continuou seu discurso dizendo que não pode estar na última 

sessão, por motivo de ter que precisar se deslocar até Belém do Pará acompanhando a 

delegação de Oeiras nos jogos abertos do Pará o JAP assunto o qual a mesma vai explanar 

nas próximas sessões. A edil seguiu o seu discurso dizendo que os vereadores durante 

esses dias de campanha, além de levar o nome dos seus deputados estaduais e federais, 

trouxemos também muitas demandas. Comentou sobre a fala do edil Josiel Maciel. Disse 

que aqui sabemos que nunca será 100% mais, procura ir lá na base buscar o que está 

acontecendo, e trazer aqui pra corrigir. Posteriormente, a Vera. Disse que Oeiras do Pará 

foi campeão no JAP jogos abertos do Pará, e foi um título inédito. Falou ainda, que mesmo 

sempre procurando está distante de certos comentários das redes sociais, com relação ao 

seu trabalho, mas a mesma não pode deixar de ver um dos comentários maldosos, sobre 

está presente nos jogos do JAP. Seguiu dizendo que vai estar torcendo pelo município 

quantas vezes for preciso, e que prefere estar gritando a vitória dele, do que ver manchetes 

de coisas ruins sobre o mesmo. A edil disse que durante 11 anos Oeiras do Pará, nunca 

tinha participado dos jogos abertos do Pará, e que em sua primeira participação Oeiras do 

Pará foi campeã, por isso parabeniza a todos os jogadores que foram defender esse 

município, e por ganhar de um time com 8 vitórias consecutivas. Agradeceu também a 

prefeita Gilma Ribeiro e ao Secretário Jalison ao Diretor de esporte Paulo Roberth, e a 

todos os envolvidos. E ao edil Osvaldo Alves, em relação ao ginásio, disse que essa luta 

seja uma luta conjunta. Seguiu seu discurso falando sobre as eleições, citou que a 

democracia que é o que resguarda a participação política. E disse também sobre alguns 

vereadores serem novos na política, outros não e pode dizer a todos os colegas presentes 

e a todos os que estão lhe ouvindo que essas eleições foi um divisor de águas. Agradeceu 

a cada pessoa que abriu as portas de suas casas, e parabenizou a todos os colegas 
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vereadores, e a todos os deputados e deputadas que se elegeram nessas eleições. Logo 

após, o edil Osvaldo Alves pediu a parte, parabenizou a edil Roberta Araújo e ao edil 

Marcos Paulo pelos seus trabalhos nas eleições de 2022, o mesmo disse que algumas 

pessoas desacreditaram dos trabalhos dos mesmos, que mostraram sua força que de certa 

forma serviu como um espelho para os vereadores aqui presente. Após, a Vera. Retomou 

a palavra, continuou falando sobre as eleições, e seu deputado Federal Celso Sabino o 

mesmo deu uma emenda pro município e já temos em conta uma de 415 mil reais e mais 

uma emenda pra saúde de 600 mil deixando claro que ainda não está em conta mas já foi 

destinada ao município, a mesma está muito feliz com a quantia de votos que seu 

candidato levou, e agradeceu a todos os que deram a oportunidade a eles, e finalizou 

agradecendo a todos os que votaram em seu candidato estadual Orlando Lobato e ao 

mesmo por confiar no seu trabalho em campanha, então não é possível que dos 4238 votos 

será que todos eles foram impostos, disse que não é. Falou ainda que Oeiras do Pará 

perdeu um deputado que olhou muito pelo município. 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 Projeto de 

Resolução nº 002/2022, de 21 de setembro de 2022, que “Dispõe sobre a Reestruturação 

Administrativa e Organizacional da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, Estado do Pará, 

do Quadro de Pessoal, das Atribuições e dá outras providências. Onde teve 9 votos 

favoráveis e 1 abstenção. Votação das indicações nº 002 e 003/2022/GVMN/CMOP, 

de autoria da vereadora Mara Nahum. Onde teve 9 votos favoráveis e 1 contra. Votação 

do Requerimento nº 003/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel. O 

qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento nº 001 e indicação nº 

006/2022/GVEF-CMOP, de autoria do vereador Edson Farias. O qual foi aprovado por 

unanimidade. Votação da Indicação nº 003/2022/GVFA/CMOP, de autoria da 

vereadora Franciele Amaro. O qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a 

Presidente Roberta Araújo chamou o vereador Marcos Paulo, para a LEITURA E 

DEFESA DO PARECER Nº 015/2022-COLEJURF, COM A EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 001/2022. Em seguida, a Presidente Roberta Araújo abriu para 

discursão. Logo após, a palavra foi facultada ao Vereador Edson Farias, que deu inicio 
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ao seu discurso, parabenizando o relator desta matéria. Após, acrescentou que a Comissão 

de Constituição e Justiça, tem esse filtro da verificação da constitucionalidade das leis 

que vem a esta casa. O edil disse que lamenta o que o doutrinador escreveu, como se 

estivessem em um país ditatorial, longe da democracia. Disse ainda, que entenderam que 

o Projeto era inconstitucional, e propuseram a alteração para a apreciação dos nobres 

pares. Finalizou dando 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. A mesma 

disse que se sente feliz que a comissão tenha se pronunciado de uma forma bastante crítica 

no critério, porque se sabe que o conselho do FUNDEB hoje em dia ele tem uma atuação 

super importante. A mesma parabenizou os conselheiros do FUNDEB, que tiveram a 

honra de entregar a atual gestão um relatório das necessidades de todas as escolas do 

município. A edil disse ainda, que é lamentável que um projeto de suma importância tem 

que tem que existir no Município, ainda venha com uma ditadura velada, no qual o 

conselho tem que se dirigir ao secretário, haja vista que ser secretário dentro do 

município, hoje pouco se caracteriza as competências profissionais. A edil seguiu falando 

que fazer essa mudança no projeto, é tentar dizer a sociedade que estão aqui, para tentar 

garantir a democracia. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, 

que iniciou o seu discurso dizendo que acredita no trabalho da comissão, juntamente com 

o assessor jurídico, Dr. Sérgio Monteiro. Após, parabenizou a comissão, e já deixou seu 

voto favorável. Logo após, passou-se Votação do parecer nº 015/2022-COLEJURF, 

com a emenda modificativa nº 001/2022, sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 

007/2022. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 

007/2022, de 10 de maio de 2022, de autoria do Poder Executivo, o qual “Dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Educação de Oeiras do Pará e dá outras providências”. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, a Presidente Roberta Araújo chamou a vereadora 

Franciele Andrade para fazer a LEITURA E DEFESA DO PARECER Nº 016/2022-

COLEJURF, COM A EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2022. 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, parabenizando a relatora Franciele 

Andrade. Após, o edil indagou sobre em relação a esse pedido do poder público, onde 
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solicita 70% seja administrado pela prefeitura, e apenas 30% pelo fundo. O edil disse, que 

quando a gestão pede essa alteração já é dado 20% para a limpeza pública, a educação 

tem fundo próprio, a saúde tem fundo próprio, a assistência social também tem fundo 

próprio. O edil teceu críticas em relação a retirada do fundo do Meio Ambiente, que irá 

fazer falta para as atividades daquela secretaria. Em seguida, o edil falou sobre o 

investimento desse fundo. Ressaltou que o município vem sendo desmatado. Logo após, 

a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, que iniciou o seu discurso, dizendo 

que o ISMS verde tem uma funcionalidade muito importante dentro do município, 

embora hoje a secretaria tenha um fundo próprio, ainda é uma Secretaria que precisa 

apresentar um trabalho muito grande. Segundo a edil, hoje quando se trata a questão da 

coleta de lixo, no qual há muitas cobranças no município, onde não tem um aterro 

sanitário. Disse ainda, que realocar dinheiro de uma secretaria que tem muito a fazer, não 

será a melhor escolha, mas ressaltou que se deve respeitar a opinião dos pares. Logo após, 

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

que o Poder Executivo, ele tem o seu próprio pensamento, e o Poder Legislativo, por ser 

um órgão independente. A proposta foi discutida e analisada. Onde os parlamentares tem 

suas divergências de ideias. Disse que a proposta é razoável, portanto, pediu que a base 

vote nesse Projeto. Em seguida, a palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo Leitão, 

que iniciou o seu discurso, dizendo que hoje uma das maiores demandas do município é 

em relação a limpeza pública, e o mesmo acredita que com essa distribuição sendo 

superior ao fundo da secretaria de meio ambiente, na sua opinião, não há desvio de 

finalidade desse recurso. Votação do parecer nº 016/2022-COLEJURF, com a emenda 

modificativa nº 001/2022, sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 013/2022. O qual foi 

aprovado por 7 votos favoráveis, e 2 votos contra e uma abstenção. Votação do Projeto 

de Lei nº 013/2022, de 29 de agosto de 2022, de autoria do Poder Executivo, que “Altera 

os incisos XII, XIII e XIV, do art. 18 da Lei Municipal nº 631/2014, que dispõe sobre a 

Lei Ambiental Municipal”. O qual foi aprovado por 7 votos favoráveis, 2 contra, e 1 

abstenção. Em seguida, a Presidente Roberta Araújo chamou o vereador Barriga, para 

fazer a LEITURA E DEFESA DO PARECER Nº 003/2022-CFPFFO. Votação do 

parecer nº 003/2022- CFPFFO, sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 012/2022. O 
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qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 012/2022, de 11 de 

agosto de 2022, de autoria do Poder Executivo, o qual “Dispõe sobre a autorização para 

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

Oeiras do Pará, 05 de outubro de 2022 
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