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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 16 de novembro 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: Franciele Andrade (primeira secretária) e Edson Farias (segundo secretário). 

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 

dos edis, Branco Manga e Marcos Paulo Leitão, os quais encontram-se na capital do 

Estado, e a Vera. Priscila Santa Maria encontra-se doente. 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 09 de novembro de 2022. A 

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

presente sessão: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 

024/2022-COLEJURF-CMOP, o qual encaminha já com parecer conclusivo nº 018 o 

Projeto de Lei nº018/2022, de 03 de outubro de 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”. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 001/2022, de 11 de novembro de 2022, de autoria da Mesa 

Diretora, o qual “Dispõe sobre a concessão de título honorífico de “Cidadão de Oeiras” 

ao Deputado Estadual Orlando Palheta Lobato, e dá outras providências. Requerimento 

nº 004/2022/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum, o qual requer que o 

Executivo providencie, através da Secretaria Competente, o aterramento do Ramal do 

Bacurau, no bairro Nova Oeiras, nesta cidade, em benefício de nossa população. 

Indicação nº 003/2022/GVDA/CMOP, de autoria do vereador Drô Alfaia, o qual indica 

ao Poder Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a 
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reforma da quadra esportiva localizada no bairro Marapira, nesta cidade, em benefício de 

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

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

minutos). 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 iniciou o seu 

discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis, os servidores 

desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Lamentou a ausência dos demais edis que não 

puderam estar presentes nessa sessão. Após, justificou sua ausência na sessão passada. 

Dando continuidade na sua explanação, parabenizou os colegas que trouxeram suas 

indicações e requerimentos. Em seguida, falou sobre a Indicação nº 

003/2022/GVDA/CMOP, de autoria do vereador Drô Alfaia, o qual indica ao Poder 

Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma da 

quadra esportiva localizada no bairro Marapira, nesta cidade, em benefício de nossa 

população. Disse que é uma indicação é pertinente e de muita importância para os Jovens 

e adultos que irão poder usá-la. O edil falou sobre a importância do esporte para o 

município. E deixou seu voto favorável a indicação. Em seguida, falou sobre 

Requerimento nº 004/2022/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum, o qual 

requer que o Executivo providencie, através da Secretaria Competente, o aterramento do 

Ramal do Bacurau, no bairro Nova Oeiras, nesta cidade, em benefício de nossa população. 

O edil falou sobre a importância desse requerimento, onde esse ramal está muito povoado, 

e precisa dessa atenção. Assim como muitas ruas já vem sendo aterradas pela SEINFRA, 

onde na oportunidade o edil parabenizou. Após, o edil falou sobre uma indicação que fez, 

e pediu que a secretária olhe por aquela rua. Seguindo, o edil falou sobre o Projeto de Lei 

nº018/2022, de 03 de outubro de 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”. Após, falou que sexta feita 

terá a passeata do novembro azul, o qual convidou todos a se fazerem presentes. 

Posteriormente, agradeceu os funcionários do hospital, os quais atenderam bem o seu pai, 
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que teve um problema de saúde. Finalizou agradecendo e desejando um boa noite. 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, aos servidores desta casa 

e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua explanação, disse que o 

cenário do país já vem mudando, o Presidente eleito já vem fazendo muitas coisas fora 

do país. Após, o edil falou sobre a situação do transporte escolar na BR-422, o qual o edil 

teceu críticas, e pediu que a secretária tome providências em relação a isso. Falou sobre 

a merenda escolar, onde em muitas escolas falta. Disse, que quem sofre com as 

consequências são as crianças. Em seguida, o edil falou que presenciou no Portal Da 

Transparecia uma aquisição de livros, que iria dá apoio em Português e Matemática para 

a Prova do Saeb. O edil olhou o processo licitatório, onde duas empresas concorreram. O 

edil disse ainda, que estará denunciando este processo para que seja averiguado. Falou 

ainda sobre a situação do trator, que está na manifestação, que deixou de atender uma 

família. Dando continuidade, o edil falou que a gestão perdeu o medo com o tempo, e 

teceu sérias críticas. Em seguida, parabenizou as ações da Secretaria de Infraestrutura, 

onde algumas ruas vêm sendo aterradas, e criticou a demora, pois já está no final do verão. 

Pediu que Secretária tenha um olhar carinhoso para o município. Após, disse que viu a 

postagem, que a UBS Fluvial já está apta a levar atendimento. O edil falou sobre a PA-

379, onde segundo o mesmo, o dinheiro da manutenção foi roubado. O Ver. Disse que irá 

visitar a BR-422, e verificar a situação de funcionários fantasmas. Falou ainda sobre as 

mudas de açaí que não chegaram ao município, e teceu críticas. Finalizou agradecendo 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. Lamentou a 

ausência dos colegas, que não puderam de se fazer presentes nesta sessão. Posteriormente 

agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta casa exercendo sua função. Após, 

agradeceu as pessoas do Rio Jarité, que lhe acolhem muito bem, todas as vezes. Seguindo 

seu pronunciamento, disse que domingo esteve no Rio Anauerá, visitando as 

comunidades, Urucará, Caracurú e tapará, na oportunidade esteve em visita aos seus 

demais amigos eu ali residem e gradeceu a recepção. Dando continuidade, falou da 
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comemoração do dia 15 de novembro, de 133 anos da Proclamação da República do 

Brasil, uma data muito importante segundo ele. Aproveitou, e pediu a Deus que 

restabeleça a saúde do seu colega, Sebastião Machado de Moraes, pai do Ver. Barriga. 

Após, o edil falou sobre a questão da licença prêmio, onde o mesmo já teceu alguns 

comentários aqui nesta casa de leis, e disse que hoje no judiciário, o Tribunal de Justiça 

aprovou que os servidores do Tribunal de Justiça, ainda encaminhado para a Assembleia 

Legislativa, que certamente será aprovado, o servidor receberá em pecúnia, as férias 

acumuladas e licença prêmio. Posteriormente, como legislador, traz a essa casa uma 

reivindicação de moradores, onde o mesmo foi procurado por um morador, por causa da 

iluminação pública na rua que passa ao lado do poço de Jacó, onde também moradores 

estão sendo vítimas de assaltos. Pediu a secretária da SEINFRA que verifique essa 

situação. Após, falou de um curso de capacitação para os técnicos de saúde, que será 

ministrado pela Dr. Beth. Falou também do serviço de Exames oftalmológicos, que estão 

sendo disponibilizados de forma gratuita aqui nesta casa. Após, parabenizou a gestão, por 

se preocupar e trazer esses profissionais para capacitar os técnicos. O edil agradeceu a 

Deus pela oportunidade de estar aqui. Finalizou agradecendo e desejando um boa noite. 

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, saudou os 

funcionários desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar nesta casa. Posteriormente a edil falou do Requerimento nº 

004/2022/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum, o qual requer que o 

Executivo providencie, através da Secretaria Competente, o aterramento do Ramal do 

Bacurau, no bairro Nova Oeiras, nesta cidade, em benefício de nossa população. 

Parabenizou a Vera. Mara Nahum pelo seu Requerimento, disse que cada canto da Cidade 

é importante. Disse que é são procurados por vários moradores. Verificam as questões, e 

trazem a esta casa requerimentos e indicação, fazendo assim o que o povo pede, para que 

o Poder Executivo tome as providências cabíveis. Em seguida, falou da Indicação nº 

003/2022/GVDA/CMOP, de autoria do vereador Drô Alfaia, o qual indica ao Poder 

Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma da 

quadra esportiva localizada no bairro Marapira, nesta cidade, em benefício de nossa 
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população. A edil continuou seu discurso, dizendo que na legislatura passada, fez um 

requerimento solicitando uma adequação para esta quadra, porque se sabe que grande 

parte dos jovens do município praticam esportes, e também se sabe da grande necessidade 

de um espaço como esse. Pediu que o poder público olhe com carinho essa situação. Já 

deixou seu voto favorável por entender a importância e necessidade para a população. 

Após, a edil falou ficou feliz, pois já saiu a carta de navegação da UBS-Fluvial. Uma 

conquista do Ex-Prefeito Edinaldo Aires, em parceira com o senador Jader Barbalho. A 

edil disse que presenciou quando essa UBS-Fluvial chegou aqui, superequipada. Falou 

dos atendimentos oferecidos pelos interiores. Falou que foi projeto grandioso no valor de 

mais de dois milhões. Ressaltou a importância da reforma do Hospital, que foi 

conseguida, na gestão anterior, e hoje a atual gestora estará dando continuidade. Falou da 

necessidade dessa restruturação do Hospital, de forma geral. Após, a edil falou em relação 

a água, onde esse problema vem de muito tempo. Disse que foi uma obra que foi 

conseguida na gestão passada, e será dada a continuidade pela gestora atual. Falou 

também das ruas, onde foram aterradas, e espera que o trabalho continue. Falou dos 

requerimentos atendidos. Parabenizou pelo trabalho feito nas ruas, mas ressaltou que 

outras também precisam dessa atenção. Finalizou agradecendo 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, cumprimentou os nobres edis, aos servidores 

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

agradeceu as pessoas dos interiores adversos do município, onde todas as vezes os 

recebem muito bem, igualmente aqui na cidade. Seguindo seu pronunciamento, 

justificando sua ausência na semana passada. E seguiu falando sobre a atual gestão 

tecendo inúmeras críticas a mesma. Continuou falando de seu requerimento em relação 

ao ramal do Caba, que devido a sua falta na sessão anterior foi tirado de pauta, mas hoje 

deu continuidade pedindo para que a secretaria de infraestrutura dê continuidade os 

serviços no local, e pediu que a gestora municipal faça novamente uma reunião mais desta 

vez com todos os que residem no local. Falou também sobre as ruas da nova Oeiras que 

alagam no inverno e sobre a falta de interesse da atual gestora em relação ao saneamento 

no local e afirmou que a prefeitura tem verbas o suficiente para tais serviços. Dando 
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continuidade falou também sobre sua visita a BR422 na comunidade do Costeiro, onde 

esteve presente também a edil Roberta Araújo a mesma foi representando a gestão 

municipal, e em conversa a comunidade pediu novamente para que façam algo pela escola 

do local que precisa urgente de manutenção nas salas e outros, pois a mesma está com 

dificuldades para suprir as necessidades dos alunos e funcionários, e foi dando o prazo de 

15 dias para responder aos moradores sobre essa situação, a edil pede compromisso da 

parte da gestão não só em relação a isso mas os demais problemas, pois 2 anos já se 

passaram e os pedidos e reclamações continuam. Deixando seu esclarecimento a todos, 

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, cumprimentou os 

nobres edis, aos servidores desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Posteriormente, 

parabenizou a edil Mara Nahum, pelo seu requerimento pedindo o aterro no ramal do 

Caba e deu seu voto favorável, e ao edil Drô Alfaia por sua indicação sobre a reforma da 

quadra de esportes, localizada do bairro do Marapira, e agradeceu a gestão pelo apoio ao 

esporte no município. Seguiu falando sobre a infraestrutura e pediu que a secretária olhe 

com carinho pra ponte da AV. 15 de novembro onde precisa de uma manutenção em 

relação a água no local pois os moradores estão cobrando a muito tempo por melhorias 

nesse sentido. Dando continuidade falou sobre o art. 5º da constituição federal, no rol 

de direitos e garantias fundamentais,  que possibilita a todas as pessoas entre quais 

se incluem as que possui algum tipo de deficiência tem o direito a educação, saúde, 

lazer e ao trabalho, essas areais contribui para a inserção social desenvolvimento 

de uma vida saudável, dessa forma solicitou a acessória  jurídica dessa casa 

legislativa que providencie um projeto de lei do legislativo que vesse sobre a 

sensibilidade nos logradores públicos do nosso município. E explicou que está 

sendo cobrado por essas pessoas que tem suas limitações em relação a isso. 

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

facultada a vereadora Roberta Araújo, que deu início ao seu discurso desejando um boa 

noite a todos, cumprimentou os nobres edis e a todos os ouvintes das rádios. Dando 

continuidade na sua explanação, falou sobre o campeonato rural, e as localidades que irá 

acontecer. Falou também sobre a campanha do novembro azul e as programações que 
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acontecera na sexta-feira e deixou seu convite a todos. Seguindo falou sobre a UBS 

Fluvial do município e parabenizou a gestão e a secretaria de saúde por mais esse feito 

em relação a mais essa melhora na saúde. Logo após a palavra foi faculta ao edil Edson 

Farias, que parabenizou a edil e falou sobre a demora na espera da carta de navegação, e 

sobre as denúncias que a gestão recebeu, mas que felizmente agora saiu do papel e 

avançou rumo a melhorias na saúde. Logo após a palavra foi facultada a edil Roberta 

Araújo, que seguiu falando sobre a carta de navegação que a UBS Fluvial recebeu e 

parabenizou a gestão pelo feito, e relembrou que foram 1 ano e 11 messes de espera. Logo 

após a palavra foi faculta a edil Franciele Andrade, que falou sobre a documentação da 

UBS que precisa ser cadastrada no ministério da saúde por que essa UBS tem um recurso 

destinado que na época era de 90 mil, que serve pra custear as despesas e pagar os 

funcionários que iram atuar, parabenizou a todos os envolvidos e agradeceu pela palavra. 

Logo após a edil Roberta Araújo, dando continuidade ao seu discurso falou sobre a 

infraestrutura do município e o trabalho de terraplanagem, a mesma tem acompanhado os 

trabalhos e pedindo sobre a população que precisa ser atendida, parabenizou a atual 

secretária de infraestrutura. Seguiu parabenizando os colegas edis por seus requerimentos 

e indicações, e em especial falou sobre o requerimento da mesa diretora, sobre a 

concessão do título honorifico de cidadão Oeirense para o deputado Orlando Lobato, que 

com muito carinho honra e prazer partiu da mesma, para esse cidadão que honra como 

seu mandato, e deixou um pedido aos nobres edis, para oficializem esse requerimento. 

Finalizou agradecendo e desejando um boa noite a todos. Logo após, a vereadora Roberta 

Araújo reassumiu a presidência da Mesa e, em seguida, passou-se a seguinte ORDEM 

DO DIA: Neste momento, a Presidente Roberta Araújo, chamou a vereadora Franciele 

Andrade, para fazer a LEITURA E DEFESA DO PARECER Nº 018/2022-

COLEJURF. Posteriormente, a Presidente Roberta Araújo abriu para discursão. Logo 

após, a palavra foi facultada a Vera. Mara Nahum, que iniciou o seu discurso desejando 

boa noite a todos. Após, falou que quando se fala sobre área de concessão de uso de uma 

área da Marinha, tem que ter de fato noção dos impactos. Disse que foi mandado esse 

projeto para esta casa, e deveria ter mandado outro, com alguns requisitos. E segundo a 

edil, vai abrir ala para outros empreendimentos. Disse que é de suma importância a 
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legalização, mas tem que haver critérios. E seguiu tecendo críticas a esses critérios. Pediu 

esclarecimentos a comissão sobre esse projeto. Posteriormente, a palavra foi facultada ao 

Ver. Edson Farias, que iniciou o seu discurso, dizendo que como presidente da Comissão 

de Constituição e Justiça, se contrapôs a edil que o antecedeu, na questão do seu debate, 

sobre a comissão. E deixou seus esclarecimentos a edil. Após, o edil disse que o municipio 

não tem o poder de dar ou consentir construir em uma área o qual não á pertence, mas 

não seria a Comissão Constituição e Justiça, negar ou criar um obstáculo em um projeto 

dessa natureza. Disse que é um dos primeiros empresários, que vem ao legislativo, pedir 

permissão para construir na orla da cidade, levando em consideração, tantos que tem 

comércios em cima do rio, e não vieram pedir, e assim por diante. Disse ainda, que a 

Comissão vendo a necessidade de gerar emprego, não seria a comissão a barrar este 

Projeto. O edil disse ainda, que a comissão, e mesa diretora analisaram, deduziram que 

poderia sim, vim a discursão. O edil continuou falando sobre novos empregos que se 

aprovado esse projeto, teria no município. Logo após, a edil Mara Nahum retomou ao 

debate, dizendo que o edil Edson Farias, teria se equivocado, porque a pergunta que a 

mesma fez para a Comissão, foi relacionado aos critérios. Falou que a orla, em algumas 

construções não tem essa legalização, não tem critérios, e fica cada vez mais 

desorganizada. Após o edil Edson Farias, retomou novamente o discurso, para dizer que 

o critério que foi adquirido, foi o critério constitucional da isonomia, da igualdade, se um 

faz na marra, porque outro não pode fazer dentro da legalidade. Neste momento, os edis 

tiveram um breve discursão generalizada sobre o projeto. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Drô Alfaia, que falou que a questão da Orla do municipio não é 

uma problemática de hoje, o mesmo analisa quando foi feita a Ponte da Av. XV de 

Novembro, onde tinha um número de casas, onde praticamente é fechada dos dois lados. 

O Ver. Disse ainda, que é louvável que o empresário parta para o princípio da legalidade. 

O edil falou sobre a legalização de outras obras. Disse também que a cidade está de costas 

para os visitantes. Votação do parecer nº 018/2022-COLEJURF, sobre o Projeto de 

Lei do Executivo nº 018/2022. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do 

Projeto de Lei nº018/2022, de 03 de outubro de 2022, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a permitir a construção na orla marítima da cidade de Oeiras do Pará de um 
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trapiche em concreto para posto de combustível flutuante pela empresa Cordeiro e 

Macedo Posto e Comércio de Derivados de Petróleo e dá outras providências”. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento nº 004/2022/GVMN-CMOP, de 

autoria da vereadora Mara Nahum. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação da 

Indicação nº 003/2022/GVDA/CMOP, de autoria do vereador Drô Alfaia. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Como proponente da matéria da mesa diretora, de acordo com 

o regimento nº 121 do regimento interno desta casa, retira-se de pauta o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 001/2022, de 11 de novembro de 2022, de autoria da Mesa 

Diretora, o qual “Dispõe sobre a concessão de título honorífico de “Cidadão de Oeiras” 

ao Deputado Estadual Orlando Palheta Lobato, e dá outras providências”. 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, 16 de novembro de 2022 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 

Primeiro secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 
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Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

 

 


