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Ata da segunda sessão ordinária, do primeiro período da terceira legislatura da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 08 de março do ano de dois mil e vinte e 

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

Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador Josiel Maciel, secretariado pelos edis: 

Priscila Santa Maria (primeira secretária) e Branco Manga (segundo secretário). 

Composta a mesa, o senhor presidente solicitou que a primeira secretária, a vereadora, 

Priscila Santa Maria, fizesse a chamada dos demais vereadores: Barriga, Branco Manga, 

Drô Alfaia, Edson Farias, Franciele Andrade, Josiel Maciel, Mara Nahum, Marcos Paulo 

Leitão, Osvaldo Alves, Priscila Santa Maria e Roberta Araújo. Constatou-se a ausência 

do vereador Branco Manga, o qual foi fazer uma visita no interior e até o momento não 

conseguiu chegar à cidade.  Em seguida, o senhor presidente convidou aos demais edis 

para fazer uma oração. Efetuada a chamada dos edis e havendo quórum regimental, o 

senhor 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 15 de fevereiro de 2023. A qual foi aprovada por unanimidade. 

Esta sessão ordinária inicia-se, conforme disciplina o Regimento Interno desta Casa, com 

a apresentação de expediente, destinando-se à discussão da ata da sessão anterior e à 

leitura dos documentos de quaisquer origens. Ficará à disposição, de quem quiser fazer 

uso, durante todo o tempo da sessão, a Bíblia Sagrada, as Constituições Federal e 

Estadual, a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno. Considerando que na sessão 

anterior não houve quórum legal para a deliberação no expediente, as matérias que seriam 

discutidas na reunião anterior, serão transferidas para o expediente desta assembleia. 

Consoante disciplina o Regime Interno desta Casa, iniciou a chamada dos Vereadores 

para discussão e votação da ata, se for levantada impugnação sobre os termos desta, o 

plenário deliberará a respeito; se a impugnação for aceita, uma nova ata será lavrada. 

Após, o presidente determinou a senhora secretária da Mesa a proceder a leitura da 

matéria do expediente, obedecendo a seguinte ordem: Expedientes oriundos do Poder 

Executivo, Expedientes oriundos de outras origens e expedientes apresentados pelos 

vereadores. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: Ofício nº 022/2023-

GP-PMOP, datado de 01 de fevereiro de 2023, encaminhado ao Poder Legislativo para 

apreciação do Projeto de lei nº 021/2022 que dispõe sobre à Política Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Oeiras do Pará. Projeto de Lei nº 14/2022, datado 

de 06 de setembro de 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. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Leitura 

do Relatório das Comissões Representativas da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, de 

acordo com o que preceitua o parágrafo único do art. 41, do Regimento Interno desta 

Casa. Portaria nº 045/2023, de 28 de fevereiro de 2023, a qual “Designa os membros 

da Comissão Parlamentar de Inquérito”. Indicação nº 001/2023, de autoria da vereadora 

Franciele Andrade – MDB, o qual indica que o Poder Executivo Municipal, que 

providencie, a reforma e ampliação da escola municipal de ensino fundamental Mario 

Arcanjo da Costa. Indicação nº 001/2023/GVFA/GVRA/CMOP, de autoria das 
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vereadoras Franciele Andrade – MDB e Roberta Araújo - PMN, o qual indica que o Poder 

Executivo Municipal, crie um departamento, vinculado à Secretaria de Assistência Social 

do Município que atue no apoio, orientação e atenção à mulher. Projeto de resolução nº 

001/2023, de autoria da vereadora Roberta Araújo – PMN, de 06 de março de 2023, o 

qual dispõe sobre a criação da procuradoria da mulher no âmbito da Câmara Municipal 

de Oeiras do Pará, Estado do Pará, e dá outras providencias. Projeto de Lei do legislativo 

nº001/2023, de 07 de março 2023, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão - PDT, o 

qual dispõe sobre o Protocolo de Segurança para prevenção e identificação da prática de 

atos que atentem contra a liberdade sexual da mulher em locais de lazer e outros 

estabelecimentos destinados ao entretenimento. 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: “Uma boa tarde a todos, É mais um agradecer a 

Deus pela oportunidade de estar novamente aqui nesta sessão. Em representação ao povo 

de Oeiras. Aproveitar o pequeno expediente para tratar de 2 fatos. Nossa família teve a 

perda de uma mulher, que é minha prima, que pude conviver com ela, ter as melhores 

lembranças da vida dela. Juntos, uma pessoa que, sempre pude acompanhar ela alegre, 

feliz, uma mãe. Sempre se dedicou pelos seus filhos. E eu sei que ela não está aqui entre 

nós, mas hoje esse Dia da mulher, eu queria desejar especial a ela. Que foi uma pessoa 

que deixou o seu nome, neste município, foi uma professora de anos, conseguiu se 

aposentar, E quando ela começou a aproveitar a sua aposentadoria, infelizmente, ela veio 

acontecer isso. Acho que, a minha prima Leila, ela tinha condições e era uma pessoa 

merecedora de representar, uma mulher, Eu fico sem palavras, mas fico também honrado 

neste parlamento e nesta casa de leis. Se repleta de mulheres, então, a mulher na 

sociedade, ela já foi muito descriminada. E hoje, a mulher, ela é o sinônimo da família e 

sempre foi. Hoje, a mulher, ela é aquela que luta junto com o marido para constituir uma 

família e muitas lutam sozinha. Constituindo a sua família sozinha, mas a mulher, ela é 

uma guerreira, ela é batalhadora, A mulher é aquele ser dócil, inteligente e então, hoje eu 

aproveito esse pequeno expediente. Para parabenizar todas as mulheres, em especial 

minha mãe”. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador EDSON FARIAS: “Senhor 

presidente, com sua permissão, eu queria falar da minha cadeira sentado, Permissão 

concedida. Muito obrigado, presidente. Excelências, de acordo com nosso regimento 

interno, está determinado em que no capítulo segundo das sessões ordinárias, em seu 

artigo 153, narra parágrafo primeiro, o pequeno expediente destina-se à breves 

comunicações ou comentários individualmente, sobre o assunto de livre escolha. E aí por 

diante, hoje excelência, eu venho usar o pequeno expediente para fazer um comunicado, 

é que, a portaria 036 me nomeia como membro da comissão de CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA e REDAÇÃO FINAL - COLEJURF, e não concordando com algumas 

situações, eu trago um requerimento, excelência, que quero ler no pequeno expediente. 

Requerimento de número 001/2023 gabinete do vereador Edson Farias, Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará. Eu vereador Edson Farias PL, com acento nessa casa Legislativa, no uso 
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das minhas atribuições legais, no termo do artigo 112, parágrafo 3, Inciso 1 do regimento 

interno desta casa ativo, vem à presença de vossa excelência, Primeiramente, expor e 

depois requerer. Considerando o disposto na portaria 036/2023, que designou o edil 

subscritor, membro da comissão PERMANENTE DE LEI E JUSTIÇA E REDAÇAO 

FINAL- COLEJURF para o biênio 2023- 2024, considerando que o artigo 112, parágrafo 

3, inciso 1 do regimento interno faculta ao vereador o direito de requerer, ao presidente 

da Câmara, Renúncia do cargo na comissão, sendo que este requerimento deve ser escrito 

e sujeito à decisão do presidente sem discussão. Desta forma, vem requerer, ao presidente 

desta casa de leis, renúncia do cargo na comissão PERMANENTE DE LEI, JUSTIÇA e 

REDAÇÃO FINAL-COLEJURF para o biênio 2023-2024 em solidariedade ao ilustre, o 

vereador e advogado Marcos Paulo, por não fazer parte da citada comissão por ser 

advogado, conhecedor do meio jurídico. Assunto frequentemente na referida comissão e 

por não concordar com a forma da Constituição das comissões que desrespeita os citados 

artigo 18, inciso 3, letra a combinado com o artigo 28, parágrafo primeiro do regimento 

interno desta casa de leis que, embora tenha citado na portaria 036/2023, mas não 

cumpriu. Neste termo, pede deferimento o gabinete do vereador Edson Farias, em 01 de 

março 2023. Edson Farias, vereador do PL, excelência, eu vou me ater no grande 

expediente que eu acredito que já terminou meu tempo, mas eu quero protocolar junto à 

vossa excelência esse requerimento”. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora 

PRISCILA SANTA MARIA: “Obrigada, excelência. eu quero usar esses meus 5 

minutos do pequeno expediente para agradecer, e em primeiro lugar, Deus. Parabenizar 

a presença dessa casa que está conduzindo esses trabalhos de forma brilhante, presidente, 

por mais que alguns não concordem, não aceitem a derrota como a gente vai vendo em 

alguns momentos dessa casa legislativa. As prerrogativas às vezes, de não querer alguns 

trabalhos em relação a casa. Mas eu acredito que a sua condição, ela está sendo brilhante. 

Enquanto a isso, divergências a gente tem. Elas são comuns entre ideias. Mas eu acredito 

que são respeitadas. Essas situações. É pôde ver a situação muitas vezes. É da vereadora 

Roberta Araújo, quando estava presidente e nesse dia em alusão também ao dia 

Internacional da mulher, em nome dela, que esteve conduzindo essa casa como 

historicamente ficou marcado nessa plenária, em nome também da segunda secretária, 

que esteve na mesa passada juntamente comigo. Eu quero elevar a cidade de Oeiras do 

Pará os meus parabéns juntamente com a vereadora Mara Nahum. Nós representamos 

essas mulheres do povo de Oeiras do Pará, à frente dessa Câmara municipal. Há muito 

tempo atrás, nós fomos representadas através do voto feminino, com muita luta, com 

muita dignidade, então isso é motivo de alegria. Podemos trazer a Câmara Municipal a 

beleza da mulher, a sabedoria de Deus na vida da mulher e a união, que traz de coisas 

boas para este município. Em nome disso, quero agradecer ao presidente da Câmara 

Municipal que no dia de hoje deu brindes as mulheres que visitaram a Câmara. E eu já 

pude ver aí na sala das meninas também presentes, parabéns excelência. Isso é reconhecer 

o potencial que tem a mulher. Quero lhe parabenizar pela condução dos trabalhos dessa 

casa. Eu pude acompanhar no meu primeiro mandato a presidente Malena, pude 

acompanhar a presidente Roberta Araújo. E hoje estou acompanhando o seu mandato. 
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Por mais que, eu sei que o senhor não vai agradar a todos. Mas eu tenho admiração pela 

pessoa que o senhor se tornou como presidente nessa casa. O senhor tem minha 

admiração, Eu quero agradecer, estive ontem na Vila Monte das Oliveiras, quero 

agradecer meus irmãos em Cristo, que estiveram me abraçando, me servindo um 

cafezinho. Quero agradecer e acabei de chegar da ilha do Aturiá, onde estive presente 

num evento com mais de 40 mulheres. Ficou honrada e agradecida a Deus pelo privilégio 

de Deus, me levar a lugares diferentes nesse meu município, aonde vejo pessoas de bens 

e mulheres sendo abençoadas, mulheres guerreiras que muitas vezes pescam com matapi 

muitas vezes pescam um peixe, E estive visitando a uns dias atrás, fui a Belém, então são 

muitos trabalhos. O povo de Oeiras do Pará. Ele está ansioso, esperando retorno da 

Câmara municipal de vereadores, né? Temos vereadores que tem também muitos assuntos 

a tratar nesta primeira sessão, onde estão todos juntos. A primeira sessão que estamos 

juntos, Né? Queremos dar boas-vindas a todos que possamos nesse novo período, trazer 

para Oeiras do Pará, aquilo que o povo merece de forma boa e com qualidade. Meu muito 

obrigado. Que Deus abençoe a todos. Logo Após, foi feita a DELIBERAÇÃO SOBRE 

A ORDEM DAS FALAS. Ordem de falas por rodízio, ou Ordem de fala, por ordem 

alfabética do nome parlamentar. Em seguida é realizada a votação, Franciele Andrade 

(Ordem Alfabética), Roberta Araújo (Ordem Alfabética), Osvaldo Alves (Ordem 

Alfabética), Marcos Paulo Leitão (Ordem Alfabética), Priscila Santa Maria (Ordem 

Alfabética), Drô Alfaia (Rodizio), Edson Farias(abstenção), Barriga (Rodizio), Mara 

Nahum (Rodizio), com isso, a ordem alfabética recebeu cinco votos. A ordem de falas 

alfabética venceu a votação. Sendo que vai ser consultado ao jurídico, sobre o regimento 

interno desta casa para a deliberação da ordem das falas.   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: “Boa noite a todos, Eu quero agradecer a Deus por essa 

oportunidade de nós estarmos aqui, nessa casa de leis. Eu quero dar um boa noite a todas 

pessoas que estão aqui presentes. As pessoas que nos ouvem através das rádios. Hoje é o 

Dia da Mulher, na verdade, todos os dias é dia das mulheres, não é? Eu quero aqui desejar, 

feliz dia das mulheres a todas mulheres do nosso Brasil, em especial no nosso município, 

em nome da minha esposa e em nome da minha mãe, da minha avó. quero desejar um 

feliz dia das mulheres a todas as mulheres do nosso município. Em nome das novas 

colegas, vereadoras, mulheres, quero dar, desejar feliz dia das mulheres a todas as 

funcionárias desta casa. Dá um boa noite a todos nobres colegas vereadores aqui presente, 

eu quero voltar ao assunto, presidente, para a gente discutir sobre a questão da ordem de 

fala, eu perdi mesmo, e fica uma coisa que a gente poderia discutir. A questão do 

regimento, que já está muito defasado, na verdade, não é? A gente tem que fazer uma 

reforma no regimento, porque a questão de ordem de chegada, para se inscrever, o cara 

vai ficar até a pessoa. O vereador vai ficar até o último segundo, não é? Vai estipular um 

prazo, vai ficar até o último segundo. Vai ficar naquela correria. Eu sou o último, então 

fica difícil também para a gente escolher essa questão da ordem de chegada para se 

inscrever, então tem que fazer um estudo, fazer uma reforma nesse regimento para depois 
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não ter problema. Mas eu fico feliz assim pela forma que o senhor presidente, né, vem 

conduzindo essa casa. Quero lhe parabenizar quanto presidente, assim como já votei em 

todos os presidentes que já foram eleitos nesse mandato que estou, já no terceiro mandato, 

assim como todos contribuíram. A vereadora Roberta também contribuiu. Assim, o 

senhor também vai deixar o seu legado aí nesta casa e vem conduzindo juntamente com 

os funcionários desta casa, aos trabalhos dessa casa, então quero lhe parabenizar pela 

forma que o senhor vem fazendo um trabalho aqui nesta casa, vem tratando os vereadores 

com respeito,  Sem distinguir,  Aqueles que não votaram no senhor, o senhor sempre 

coloca à disposição de todos os vereadores, e assim como também os funcionários, a 

assessoria jurídica, assessoria contábil que o senhor sempre coloca à disposição de todos 

nós vereadores. Então a gente, eu me sinto feliz de ter feito a escolha certa de ter votado 

em vossa excelência. Eu quero aqui começar falando sobre as nossas visitas, que nós 

tivemos em Brasília, Tivemos em Brasília uma comitiva de vereadores junto com a nossa 

prefeita. No Município no qual eu quero desejar um feliz dia das mulheres a todos as 

pessoas que compõem o poder executivo, em nome da nossa prefeita Gilma Ribeiro, E 

nós tivemos em Brasília, visitando, conversando com nossos deputados, com os 

deputados dos nobres colegas vereadores que estiveram voto no nosso município, 

visitando alguns órgãos, e conquistando, tendo algumas conquistas para o nosso 

município, Eu quero falar especificamente, a nossa deputada federal, Andreia Siqueira, 

No qual a gente foi lá. Visitamos o gabinete dela, e nobres colegas vereadoras foram lá, 

poderão ouvir também um pouco, Da pessoa que ela é da deputada, da forma que ela 

tratou todos nós, não só eu, mas os outros vereadores que não apoiaram ela. Mas ela tratou 

da mesma forma com todo carinho, e conversamos lá, Pedimos reivindica, eu fiz um 

requerimento, um ofício pedindo melhoria juntamente com a prefeita, na questão do 

sistema de abastecimento de água para o nosso município e a gente sabe que os deputados 

novos quando eles assumem as emendas parlamentares deles já são empenhadas só para 

o outro ano, No caso, ela, que assumiu agora as emendas parlamentares só vai poder ser 

liberada ano que vem, mas ela se colocou à disposição do nosso município, agradeceu, 

todas as pessoas,  agradeceu as pessoas que votaram nela, agradeceu aos vereadores que 

que apoiaram o vereador a Priscila, vereador Drô, vereador  Branco Manga e Outras 

pessoas, como Serginho Barbosa que também  foi um parceiro que lutou junto com a 

gente, Seu Batista, Então a gente era um grupo, Conseguimos uma boa votação para ela, 

dos eleitos ela Foi a segunda mais votada no nosso município, só perdeu para Dilvanda 

Faro, que foi apoiada pelo vereador Oswaldo, e outras pessoas, então a gente fica feliz 

pela forma que ela tratou a gente, e eu fiz um ofício, Eu quero agradecer a direção dessa 

casa que estava à disposição para fazer nossos ofícios e encaminhou. Dei entrada no ofício 

também pedindo, Melhorias na questão do sistema de abastecimento de água da Vila do 

UXI-ESTRADA, Vila da AMÉRICA e Vila do COSTEIRA, faltou vereadores, vereador 

Drô, vereadora Priscila, vereador Branco Manga. E eles querem que faça também uma 

do Igarapé preto, um requerimento pedindo uma ajuda de custo, uma emenda para que 

possa melhorar o sistema de abastecimento de água do igarapé preto. Então eu fiz esse 

ofício, entreguei para eles, e eles se comprometeram. A deputada se comprometeu a lutar 
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pelo nosso município, mandar emendas para o nosso município, e de ante mão eles, ela 

garantiu 200 mil agora esse ano para comprar um aparelho de hemograma, e a gente fica 

feliz, parece que lá para o mês de maio eles estão vindo aqui. A deputada com seu esposo 

Alexandre, estão vindo aqui no nosso município e eu tenho certeza que eles vêm trazer, 

esse recurso de 200 mil ou até mesmo o aparelho de hemograma para dar para o nosso 

município e a gente fica feliz de ter votado numa pessoa que não esqueceu, que olha com 

carinho para o nosso município, o povo de Oeiras, que é o que nós queremos, queremos 

que eles mostrem o resultado, queremos que eles ajudem o nosso município para que 

daqui 4 anos, quando ele estiver na eleição deles, a gente possa dizer não, a gente está 

aqui pedindo voto porque eles realmente ajudaram o nosso município. Então fica aqui 

meu agradecimento, tivemos vários órgãos nosso em Brasília, juntamente com a prefeita 

e vi o empenho dela quanto prefeita do nosso município, e lutando por melhorias na 

questão da agência da caixa, e na questão do sistema de abastecimento de água. A gente 

sabe que não é fácil a situação da água no nosso município. A gente sabe que o nosso 

município, ele é um município que não cobra água, a gente não paga água, então se torna 

muito difícil a questão de uma ampliação do sistema de água. Nós temos até uns 3 

sistemas de água, mas precisa de mais uns 2 e também de uma expansão de rede. Mas 

para isso precisa de um recurso. Foi avaliado, né? Segundo os estudos, foi avaliado em 6 

milhões para fazer todo a cidade de Oeiras. Não é ampliação e construção de mais 2 

sistemas de abastecimento de água. Então, outros deputados aí que os Nobres colegas, 

vereadores vão falar dos deputados deles que visitaram também. Eu quero deixar essa 

parte deles que se comprometeram, Alguns eu fui também, visitei junto com eles, outros, 

não pôde ir,  Mas com certeza eles vão falar aqui, do compromisso com os deputados, 

tiveram com o nosso município e também com a prefeita, Então a gente fica feliz da forma 

que a gente foi recebido lá, juntamente com os deputados, deputado do vereador Edson a 

Alessandra, Foi aonde eu fui visitar, juntamente com ele, Foi uma deputada que nos 

atendeu muito bem, Teve um carinho muito grande pelo nosso município, pelas pessoas 

que Trabalharam com ela, que votaram nela. Então a gente se sente feliz por essa atitude. 

Eu quero parabenizar aqui o vereador Marcos Paulo, pelo seu projeto, e que hoje o dia 

das mulheres tem um projeto muito bom para as mulheres, não é do nosso município. 

Quero lhe parabenizar o vereador Marcos Paulo pela sua atitude, pela sua ação, tenho 

certeza quando for botar em votação, terá o meu voto favorável. Hoje nós recebemos aqui 

a secretária de assistência social  no nosso gabinete, tivemos uma conversa com ela, 

juntamente com o vereador, presidente Josiel, vereador Osvaldo, Conversamos com a 

secretária assistência social, onde colocamos algumas situações, Ela colocou algumas 

situações que estava acontecendo nosso município, principalmente na questão desse 

barco da agência da caixa,  onde eles estavam cobrando uma taxa de 99 reais tipo para 

desbloquear alguns  benefícios, teve umas denúncia, Algumas pessoas procuraram a 

gente, procuraram a secretária de assistência  social, muitas pessoas mesmos. e não era 

um benefício, não era uma ação da caixa, mas estavam cobrando por fora. Então, foram 

questionados e a secretária Ligou para o subintendente da caixa, onde ele condenou a 

ação, então muita gente que foram nesse barco da caixa, praticamente foram lesados por 
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essa atitude de alguns funcionários, e eles se comprometeram em devolver o dinheiro. 

Então, algumas pessoas que foram lá nesse barco da agência da caixa, que não procuraram 

assistência social, procure assistência social que eles vão estão tomando as providências 

e esse recurso é de 99,90 centavos, serão devolvidos, talvez algumas pessoas não saibam 

disso, e da forma que eles faziam, quanto vocês gastam para ir em Cametá a gente gasta 

x, não, se vocês derem esse valor para a gente, nós vamos fazer por aqui. Então muitas 

pessoas foram lesadas, Reclamaram, E eles se comprometeram a fazer a devolução desse 

dinheiro. Então você que foi a esse barco da agência da caixa e teve esse problema, 

procure a assistente social, as providências serão tomadas. Nesse momento a palavra foi 

concedida ao vereador Drô Alfaia. “Eu acompanhei agora a notícia desse fato, só que me 

veio a lembrança, uma situação que aconteceu, há um tempo atrás, quando eu e algumas 

pessoas receber seguro em Cametá e a agência pedia que eles fizessem um seguro de vida, 

e cobravam um valor lá, tipo quase que impondo, eu fico assim pensando, será se os 

funcionários da agência não solicitaram que eles fizessem alguma coisa que cobrassem 

esse valor ou foi um pagamento direto, porque esse foi um pagamento direto, é crime. 

Agora também, se for uma contratação de um serviço lá, um seguro de vida, alguma coisa. 

E ele estava aqui, tipo, forçando-os, a contratar também é errada a essas coisas. Assim 

que a gente tinha que saber melhor, mas parabenizar a secretária pela atitude, porque a 

gente sabe que muitas pessoas que vêm do interior até na própria cidade, não tem aquela 

condição. A força de chegar, com aquele servidor e falar, olha, eu não quero isso. Pronto 

e acabou, mas parabéns para a secretária que está tomou essa atitude lá e representar essas 

pessoas que de certa forma foram lesadas”. O orador deu continuidade ao seu discurso, 

obrigado nobre colega na verdade foi um serviço que foi descontado na conta dele mesmo, 

está entendendo, só que ele falava que era através de um sorteio que eles iam participar e 

através disso aí, desse pagamento eles desbloqueavam o recurso deles que não precisava 

eles irem em Cametá, então tudo isso foi de forma irregular tanto que eles se 

comprometeram a devolver o recurso para essas pessoas. E que foram descontadas, então 

muitas pessoas não sabem que está tendo esse problema que talvez, que foram lá, e aí 

então eu quero aqui a secretária de assistência social baixou uma nota de esclarecimento 

e essas pessoas que tiveram esse problema, esse recurso descontado, procure a Secretaria 

de assistência social na pessoa da Mikely, que estão colocando, pegando o nome dessas 

pessoas para a buscar esse recurso de volta, que o próprio gerente da caixa. Ele se 

comprometeu em devolver o recurso para as pessoas que foram descontadas, então já se 

sabe que foi uma coisa irregular, porque se fosse uma coisa certa. Eles não iam devolver 

o dinheiro. Estão fazendo a coisa certa, eu quero falar aqui também, na naquela última 

sessão, que não teve, infelizmente faleceu a prima do vereador Drô, A Leila e não teve 

sessão, e foi criada uma CPI, aqui é da questão de compra de mudas eu queria participar 

dessa comissão, mas não me colocaram, mas enfim, foi colocado, foi criada uma CPI 

assinado pelos Nobres colegas vereadores. A gente espera que realmente de fato, seja 

apurado, que não seja mais um ato de fazer uma CPI por vingança, por estar com sangue 

nos olhos, contra a administração, contra o governo, mas que seja apurado de forma 

Legal, não é que seja apurado, quem foi as pessoas que pegaram as mudas, quem foi as 
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famílias que foram mais de 30 famílias contempladas. Quem foi as pessoas que pegaram 

os adubos, que foram mais de 30 famílias contempladas com mais de 2 toneladas de 

adubos, e todas as mudas que foram entregues, eu espero que os nobres colegas 

vereadores, façam um trabalho bom, e que possa trazer para a gente, de fato o resultado 

real. Então fica aqui, eu vou ficar esperando o resultado dessa CPI, que foi instaurada aí 

pelos Nobres colegas vereadores que assinaram, então eu espero que acho que seja 

concluído,  E seja, investigado e esclarecido, que eu tenho certeza que ninguém fez , 

pegou um recurso, pra ser desviado. Então, a gente sabe que o trabalho, eu posso e Estou 

acompanhando o trabalho das secretarias de agricultura, vejo a forma que eles estão 

trabalhando, principalmente com as famílias que foram contempladas com essas mudas, 

então a gente espera que seja esclarecido para a gente, quanto nós vereadores, e que seja 

da forma correta. Eu já pude participar de CPI, já fui relator de uma CPI, onde na época 

foi criada uma CPI na questão do pró-labore, na época, colocaram eu, como membro 

dessa CPI, então a gente espera que naquela época foi uma CPI que foi criada, os membros 

que participaram fizeram a conclusão, aonde jogava tanta Pedra no prefeito dizendo que 

ele era o culpado, que ele tinha roubado, e no final foi esclarecido que não, era, nada 

disso. Então a gente espera que faça realmente um trabalho com responsabilidade. Porque 

eu sei que vão fazer os nobres colegas vereadores, os 4 vereadores que vão fazer parte da 

CPI. No mais, eu agradeço, pela oportunidade, agradeço as pessoas que estão nos 

ouvindo. Eu quero só finalizar aqui, pedir a Secretaria de obras, que possa fazer uma 

limpeza lá na rua nova 1, aqui nessa rua que entra aqui no lado do Paulo que bate açaí, 

para fazer uma limpeza nessa rua, e também para fazer um serviço ali na ponte da Veiga 

Cabral. Então fica aqui meu pedido, era isso que eu tinha para hoje, muito obrigado, que 

Deus abençoe todos”. Logo Após, a palavra foi facultada ao vereador DRÔ ALFAIA: 

“Um boa noite a todos, pedir e agradecer a Deus mais uma vez, agradecer aqui a presença 

do professor Toquinho, é um representante, professor, Representante da nossa associação 

aqui da PA 379. Hoje temos muitas coisas para discutir, muitas coisas para informar a 

população. E quero dar um abraço especial para minha família, Meus pais, minha mãe, 

Meu pai, em nome dos mototáxi, meu primo de Didi, ao Júnior, A dona Lourdes lá no 

furo de Oeiras, E ao Preto lá no Caracuru, e a todos que estão ouvindo esta sessão. Eu 

quero aqui parabenizar os colegas que Foram a Brasília Representar este parlamento. 

Procurar os deputados que a gente apoiou, creio que alguma coisa de bom vem, já deixar 

aqui uma questão, acho para casa analisar, de algo que vai ser denunciado nunca toquei. 

Na questão do esposo da prefeita enquanto secretário. Ele não, se configurava como 

nepotismo, segundo uma decisão do STF. Mas hoje, como assessor parlamentar. Assessor 

de planejamento que ele é lotado hoje, configura o crime de nepotismo. Então, algo para 

ser denunciado, algo que deveria ser no mínimo apurado por essa casa, e fico triste, Por 

que a função dele realmente, eu não vejo como assessor de planejamento, espero 

futuramente ir a Brasília. Queria muito, também igual a prefeita Levar a minha filha. Mas 

eu não vou poder e não vou ter como ficar num quarto custeado por esta casa, e deixar 

minha filha em outro, eu acho que não foi o que aconteceu com a prefeita. Então, no 

mínimo, Prefeita, você aproveita do Poder que tem e Faz uma viagem Custeada e 
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aproveitando um passeio, Infelizmente Algo muito errado. Mas Com a presença dos 

colegas que foram, pediram para nossos deputados por deputados que apoiamos, que 

coisa boa venha para nosso município, mas que não venha, chegue aqui e seja roubado, o 

vereador barriga falou alguns dados aqui sobre a CPI que foi instalada sobre 30 famílias, 

realmente eu não tenho esse conhecimento, parabenizar o vereador aqui que já está por 

dentro do assunto, e a questão que você fala em 100 mil mudas de açaí para atender 100 

famílias. Esse é o projeto dos territórios sustentáveis que a vereadora Mara tem 

conhecimento também. Só que não é somente 100 mil mudas de açaí, são 100 toneladas 

de adubo, não, são 100 toneladas de calcário, 100 toneladas de esterco de frango, e 25 mil 

kg de adubo NPK 18,18, 18. Quem é agricultor entende o que eu estou falando, então, a 

gente vai através desta CPI, como foi explanado pelo vereador, Poder identificar onde foi 

essas famílias foram atendidas. Nesse momento a Palavra foi concedida ao vereador 

Barriga, “Obrigado, nobre colega, eu na verdade, se eu tivesse aqui, eu não assinaria a 

CPI pelo fato da conclusão, eu acho que ainda nem foi finalizado todo o projeto, toda a 

questão da entrega das mudas. Eu acho que ainda não veio todos os que foi licitado, o que 

a empresa ganhou acho que ainda não veio, tanto a questão do adubo quanto à questão 

das mudas. Então eu no meu entendimento, pelo que eu estou ouvindo, o senhor falar 

estava também na sessão que foi criada, o projeto ainda não foi concluído, então eu acho 

que foi meio que equivocado, a criação dessa CPI. Mas, enfim, como o senhor falou, não 

é, vocês vão investigar, vocês que vão fazer parte da CPI e vão trazer o relatório para a 

gente com certeza e a administração vai se defender, secretário vai se defender e a 

empresa que ganhou que eu não sei nem qual é a empresa, porque todas as licitações são 

pregão eletrônico, e aí qualquer empresa de qualquer parte do Brasil pode ganhar também, 

com certeza irá se defender, não é? E as pessoas que foram beneficiadas, e que receberam 

as mudas, com certeza também elas vão ter que vir aqui esclarecer se receberam ou não, 

obrigado”. O orador deu continuidade ao seu discurso, certo vereador é em relação, você 

fala, em sua fala coisas que você não tem um conhecimento, mas o vereador Edson, com 

uma formação de administração, eu, como uma formação em gestão financeira, e uma 

pós graduação, administração pública. O vereador Josiel como empresário, ele sabe muito 

bem que, a partir do momento, que você atesta, uma nota fiscal, e comprova que esse 

produto chegou, então você viu as 100 mil mudas chegar, aí você atestou, para a empresa 

poder ter o direito de receber. A partir do momento que você paga um produto, sem esse 

produto tá em sua Posse, você já cometeu uma improbidade administrativa, mas isso aí 

vai ser apurado. Palavra concedida para o vereador Barriga, E se a comissão de licitação 

comprovar que as mudas estão no viveiro? como o senhor pode falar que eu não tenho 

conhecimentos. Nesse momento a palavra foi concedida a vereadora Priscila, “A CPI foi 

assinada por porque foi averiguado, sim, indícios de irregularidades, irregularidades essa 

que não se pode comprar, é a empresa ganhar a licitação num dia, se pagar no outro 

dinheiro em espécie, sem as mudas estarem aqui, houve irregularidade, sim, excelência. 

Então tem que ser averiguado, porque foi feito de forma contábil. Foi feito de forma 

inteligente, não foi nada com sangue nos olhos, como se foi dito, foi questões, que foram 

averiguadas irregularidades. Excelência, se é um direito da gente como vereador cobrar”, 
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o orador continuou com seu discurso, eu gostaria de sair da parte nobre, colega vereador, 

já estou mudando de assunto porque eu tenho outras coisas para tratar. Vamos discutir 

isso aí, a gente vai discutir na CPI, isso é um fato, CPI está instalado e, quero citar aqui 

uma situação, eu fui no Ministério público, denunciei lá secretária de educação, pelo fato 

de certificado falso, acho que a nossa secretária de educação não tem o ensino médio. Isso 

foi uma denúncia que segundo informações, recebi e apurei, só para informar a população, 

A prefeitura já foi notificada pela promotora, tem um prazo de 10 dias para dar resposta, 

já foi também encaminhado para a delegacia para instaurar o inquérito, então, muita gente 

me pergunta na rua, aí que deu que não deu, então só informar, que já está na delegacia e 

a prefeitura já foi notificada em relação, ao certificado falso está secretária de educação. 

Nesse momento a  Palavra foi concedida ao vereador Edson Farias, o qual iniciou-se seu 

comentário, “Eu tenho visto algumas publicações de vossa excelência nesse sentido, ao 

meu questionamento com vossa excelência, e se vão dar o direito ao contraditório, a 

Andréia, ou ela já foi execrada”, o orador retornou ao seu discurso, eu só estou 

informando à população sobre a denúncia. Eu fiz a denúncia, e a denúncia já foi 

encaminhado para a delegacia, palavras do vereador Edson, que há de se ater nobre 

vereador, que ninguém ainda não pensou que ela pode ser também uma vítima, né? Como 

tantas outras, né, palavras do edil Drô Alfaia, mas aí, isso aí cabe ao delegado, ele que vai 

explicar, eu não sou advogado de defesa dela. Quero aqui também relembrar a população 

de Oeiras, que fiz uma denúncia, também no Ministério público sobre a empresa JF 

Tenório, que ganhou um processo licitatório de aluguel de veículo de mais de 2 milhões, 

essa empresa eu denunciei por atestado falso, o processo no Ministério público está 

rolando. Mas também pude aqui Presenciar no portal da transparência, que esta mesma 

empresa foi a empresa que fez o casamento comunitário, no valor de 78.500 reais, Então, 

Segundo denúncias a que foi apurado lá, alimentação, toda aquela estrutura era para ser 

fornecida pela empresa, foi um jantar para 400 pessoas, E pelo que me foi informado, que 

me foi denunciado, essa alimentação ela estava sendo feita Por alguns funcionários 

temporários dentro de um órgão público, Então é um fato aí que também para a gente 

poder averiguar. E se essa mesma empresa, como é que ela pode ganhar uma licitação se 

ela nunca teve nada, nunca praticou nada nesse ramo. Mas é algo que também o Ministério 

público vai apurar e também já foi denunciada no TCM. Quero me ater e saber o que é 

que está acontecendo no Araqueirú, por quê, segundo denúncias desde o final do ano o 

posto de saúde está fechado, eu quero saber se o posto de saúde está fechado Porque não 

deu mais doente, não tem mais doente no Rio Araqueirú , ou se é incapacidade mesmo de 

colocar uma pessoa lá para trabalhar, a gente já bateu, bateu e falou aqui tem horas que a 

gente Perde a esperança Mas queria saber qual a finalidade da UBS fluvial, nosso 

município tem uma linda UBS, sempre se falava aqui que a UBS não ia pro interior porque 

não tinha uma carta de navegação, Chega a carta de navegação e a UBS encontra aí 

parado, fui acompanhar o portal da transparência, Eu tive analisando e fui ver a prestação 

do dinheiro do covid, informar a população que na prestação de conta, até coxinha tinha 

com o dinheiro do covid, queria saber, se algum paciente Lanchou, Eu aqui aproveitar a 

minha fala e relembrar de alguns pedidos, E já Pedir para a mesa Encaminhar também a 



 

 
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 
 

questão aqui na ponte do Tote é um trapiche lá que foi construído quando foi realizada a 

construção da ponte, Trapiche lá ele é aberto muitas pessoas ali usam aquele trapiche, e 

ele está caindo, então que a secretária de obras possa ir lá dá uma olhada, que possa ver 

o que é que ela faz ali para atender esse pessoal que precisa desse trapiche. Quero aqui 

falar acho que é para a gente, como vereador que de vez enquanto tá aqui, Indo para 

Cametá, vai para Belém. Sempre vai em Cametá a questão do embarque e desembarque 

dos alunos ali no Rio Anauerá na ponte do Anauerá, não tem a mínima condição daqueles 

alunos desembarcarem lá, qual é o problema de ir lá, E fazer algo por aqueles alunos a 

prefeita gastou 100 mil reais com uma empresa para fazer sondagem, só para saber qual 

era a profundidade que tinha que estar uma estaca no lugar, acho que se ela tirasse 10 mil 

desse dinheiro ela fazia, pelo menos ali, uma ponte zinha para aqueles alunos. Eu quero 

atentar a situação, para quem está na volta às aulas realizando o transporte dos alunos 

rodoviários, Ano passado o transporte rodoviário na licitação, foi decretado o deserto. 

Não teve vencedor e por 2 vezes foi feito uma dispensa só que a dispensa não pode passar 

de um exercício para o outro. Então, até final do ano, não se poderia pagar, esse ano já 

não pode, e para esse ano, Ainda não têm despensa, o processo licitatório do transporte 

escolar foi cancelado, então eu queria entender de que forma a gestão vai pagar essas 

pessoas que estão exercendo, e também lembrar que você adquirir um serviço ou despesa 

sem estar em lei, é improbidade administrativa. Torço  para aquelas pessoas que estão ali, 

trabalhando, possam receber, mas informar que legalmente está errado, Falar que Sobre 

a questão da escola do Itaucú, uma Vila muito conhecida nosso município, talvez uma 

das maiores localidades, acho que a maior localidade no rio é o Itaucú, a escola do Itaucú 

com as ripas, que foram pregadas ela parece um galinheiro, tem lá um gerador que foi 

entregue no final do ano, mas até agora ele não está funcionando, os alunos estão Já no 

calor, ali, quando tem aula é um calor Insuportável, tem sala de aula segundo o pai de 

aluno que está funcionando, dentro da Secretaria, o odor muitas vezes de banheiros 

próximo vem, então eu queria saber, o que é que aquele povo fez contra essa gestão, 

Porque até onde eu sei a prefeita foi a mais votada ali naquela localidade. E essa 

comunidade não ter o direito de ter uma escola digna, sendo que tem recurso para fazer 

uma escola, infelizmente, é triste. E outra coisa, a questão lá, que é muito cobrada no 

Itaucú é a questão do posto de saúde que é um local também, que já merece um posto de 

saúde, o local até que alugado lá é bom, uma casa boa, limpa, arejada, Só que a 

administração ela tem que ter seu órgão, tem que ter seu prédio. E pedir a Deus aqui mais 

uma vez, sabedoria dizer para os nobres colegas que a divergências de ideia, de 

posicionamento, ela é natural. Eu não tenho problema com nenhum colega aqui nesta 

casa, alguns a gente tem uma afinidade maior, outros não, mas sempre nos respeitamos, 

e dizer também que não tenho problema Pessoal com ninguém em nível de gestão, são 

apenas divergências políticas de Ideias que são normais, um boa noite a todos”. Logo 

Após, a palavra foi facultada ao vereador EDSON FARIAS: “Senhora presidenta que 

hora preside essa sessão, boa noite, na pessoa da ilustre vereadora, Roberta Araújo, eu 

saúdo todos Nobres pares aqui presente, fazendo uma complementação especial a ilustre 

vereadora Mara Nahum, vereadora Priscila Santa Maria, que preside, vereadora Roberta 
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Araújo e vereadora Franciele Andrade, pelo dia das mulheres, sabemos nós que todos os 

dias são dias de vocês, mulheres. Mas hoje, 8 de março é um dia especial, parabéns as 

minhas colegas de parlamento, por ser emponderada, por ser lutadora e fico feliz de ladear 

com vocês, aprender com vocês e aí externa aqui, em meu nome, os meus parabéns a 

vocês, mulheres do parlamento de Oeiras, quero também saudar como sempre faço os 

funcionários dessa casa de leis, embora ainda não sei quem é quem nas suas funções, mas 

eu sei que tem um número de mulheres elevadas, capacitada. Gostei de ler a ata muito 

bem redigida, fez uma ponderação a senhora diretora, mas também quero parabenizar 

todas as servidoras desse poder, ver um número elevado de mulher isso é muito bom, é 

aqui, nesse mandato, como também no outro, eu tenho um amigo, é o Luís Rebelo que 

ele tem cerca de 2600 funcionários no estado e desse número de 2600 Vereador, Osvaldo, 

eu imagino que 2400 é mulher. O Luís só tem homem nos pontos específico, que só um 

homem pode desempenhar, mas nos outros e ele defende a mulher por ser, eu penso 

também com ele, mais inteligente, mais sábias, mais responsável, tudo a mulher é mais e 

o Luís tem mais mulheres do que homem servidor e muito. Quero também saudar o povo 

aqui presente que nos honrou com a sua presença, o empresário Joelson, é ruim falar o 

nome de todo mundo, mas em nome da minha querida filha Professora Eluane, eu quero 

saudar todas as mulheres aqui presente, e do meu ilustre amigo, parceiro, professor mais 

conhecido como Toquinho, saudar todos os homens aqui presente e todo professor, e  as 

mulheres desse nosso município de Oeiras, como vossa Senhoria, fala, quiçá do estado e 

até do Brasil saudar também os nossos ouvintes da rádio Araticu FM, que sempre parceira 

e também agora nessa nova gestão, a shekinah também  nós honra estar bem com a sua 

Transmissão, porque tem mais abrangência enorme, lamentando não ter também a 

audiência da Rádio Cidade que contribuiu conosco, dá um abraço a todos nossos ouvintes, 

seja da cidade ou interior, dizer do nosso retorno aos trabalhos, uma vez que no dia 15, 

que quando iniciou a gente estava em viagem, eu viajei, como muitos pensou, uma 

minoria pensa, fomos gastar dinheiro. Mas eu acredito muito que não, é tirar foto. 

Evidentemente que no serviço público não se traz na mala o resultado imediato, mas 

estivemos em Brasília, visitamos, deputados, senador um só não, vários deputados, 

Fomos em vários gabinetes, instituições, e inúmeros, eu enumerei aqui, e parabenizar a 

todos os parlamentares do povo de Oeiras que votaram naqueles que nos receberam, E 

nos receberam muito bem e deram uma palavra de conforto, dizendo que vão olhar para 

o povo de Oeiras, em especial o vereador Barriga que estava conosco, a deputada federal 

Andreia Siqueira, falou de todos os pares que apoiou ela aqui e se comprometeu de pronto, 

com 200 mil para o laboratório para Oeiras do Pará, e mais cooperação, o deputado 

Antônio Doido disse e é, e eu não sabia, é bom saber, vereador, presidente Josiel, que o 

deputado federal no primeiro ano de mandato ele não tem orçamento, e só vai ter 

orçamento no segundo ano de mandato, mas houve uma conversa da bancada do MDB e 

eles vão dividir parte do orçamento, diz que os deputados que remanescente, estão, Vão 

dividir com eles, eles vão ter em média 17 milhões que é muito pouco para as demandas 

que tem e o Antônio Doido, disse, 2 milhões são para Oeiras, a deputada Alessandra, no 

qual apoiei, fiquei muito honrado pelas palavras dela, nos garantiu uma cooperação 
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técnica com a prefeitura, na questão da saúde e eu também não sabia, Vereador Drô, que 

Oeiras recada apenas 47% dos recursos destinados à saúde por falta de alimentação no 

sistema, entre outras questões passadas, ora, senhor Município que tem 100%, a saúde 

está precária, imagina Oeiras recebendo apenas 47%. A lei garante o determina perdão. 

Não é que o repasse do município seja no mínimo de 15% a gestão atual, Passa 27, Mas 

mesmo assim não dá, e é pouco, e a Alessandra, entre outros, disse, eu vou ajudar, porque 

ela é muito voltada para a questão da saúde. Deputado Beto, ou senador Beto Faro disse, 

olha, esse ano eu não tenho orçamento, vamos me arranjar uma pontinha 40 milhões e eu 

vou ajudar Oeiras, Deputada a esposa dele, Dilvanda Faro, também 1 milhão e assim foi, 

deputado Celso Sabino vai ajudar Oeiras e tantos outros. Então eu acho que nessa viagem, 

ela não foi para bater foto nem gastar. Existe uma diferença, Vereadora Mara Nahum 

vossa excelência, que tem a formação de bacharel em administração, como eu e nosso 

curso a metade é de contabilidade, entre gastar e investir, eu Acredito que é investimento, 

quando nós fomos no correio e ouvimos do presidente do correio, a possibilidade de um 

estudo de colocar um posto avançado na BR- 422 para que o povo de lá também tenha 

acesso à correspondência, quando nós chegamos  com a presidência da caixa econômica, 

toda a diretoria na frente do elevador para nos receber, e a promessa da viabilidade da 

caixa econômica em  Oeiras que não é fácil, Vereadora Franciele, uma caixa, Acho que 

uns 10 municípios disputando, mas a dona Gilma tá na luta, e ela está pedindo e insistindo 

que aqui a pouco vou parabenizá-lo também a prefeita pelo dia das mulheres e pelos seus 

feitos, tivemos também Correios, Codevasf, Funasa, fomos no Ibama, e no ICMBIO, 

fomos conversar e a prefeita questionou com o presidente do ICMBIO, o porquê da 

apreensão da madeira e a inutilização dessa madeira, geralmente vão, prendo e corto todo 

em pedacinho, trazendo duplo dano que a natureza e o aproveitamento da madeira, e 

segunda lei, ela só pode ser utilizado quando não há possibilidade de ser removida ou se 

colocar sob a Custódia de alguém, e muitas vezes nós sabemos que aí no Rio Oeiras e 

carioca e todos na beira do Rio, Há sim, possibilidade, Conversamos também sobre o 

manejo da madeira, e aí eu fui muito enfático nessa situação que, Por que não, A empresa 

que ganhou o direito ao manejo não beneficiar a madeira no município de Oeiras, gerando 

emprego, divisa, e principalmente madeira Com selo azul, madeira certificada, porque 

nós possamos ver é consertar ou construir as pontes, entre outros. Portanto, aqui um 

pequeno relato da nossa ida para Brasília, meu desabafo, eu Pedir ao presidente diária  na 

lei, fez a justificativa, e eu estou aqui disposto a dizer das minhas diárias, o que foi que 

eu fiz, e os benefícios que nós fomos atrás e que trouxemos a promessa do que vai ser 

viabilizado, o que vai acontecer Eu fico na torcida que aconteça, Presidente Josiel, vossa 

excelência inúmeras vezes, Teve aqui os meu elogio, e vai continuar e eu espero muito 

que continuamos conversando, senhor, vossa excelência me ligou outro dia, eu fiquei 

aguardando a continuação da ligação, pessoalmente, mas não aconteceu, dizer a vossa 

excelência, com todo respeito, quem sou eu, para vim aqui querer ensinar, mas sempre é 

bom, Falar, conversar, alertar e dizer, que o nosso regimento, ele é a nossa bula, o nosso 

norte nessa casa, vejo o momento dos ânimos exaltados, quanto estavam querendo 

aprovar o afastamento da prefeita ou a investigação e tal. Eu fui procurar um amigo, um 
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amigo político lá de Cametá, e quando eu cheguei com ele a primeira coisa que ele falou, 

Edson, o que é que está acontecendo com a política de Oeiras, E eu falei, olha, cara, a 

política não acontecendo nada, e com os políticos, a política mesmo aqui em Cametá, em 

qualquer lugar do Brasil, ou seja, do mundo, é a mesma ,mas como todos sabemos, 

parlamento é divergência de ideias, e nós, não somos, nós estamos, Isso aí tem que saber 

bem a diferença de somos, estamos, portanto, eu sempre que posso, eu gosto de ler, eu 

gosto de perguntar, eu pergunto muito, e o que ainda quero ter a Felicidade de conhecer 

o assessor jurídico e me apresenta porque eu vou perguntar muitas coisas pra eles que eu 

não sei, mas dizer  ao senhor presidente, do qual tenho consideração particular, que está, 

não é eu que falo, e que aqui tem que se respeitar, as opiniões do outro, Porque não tem 

mais, não tem super vereador, super vereadora, tem vereadores da Câmara com poderes 

iguais e o regimento interno lá no seu artigo 18. no inciso 6, Letra e, ele está bem claro, 

compete ao presidente, dentre outras, cumprir e fazer cumprir esse regimento, se nós não 

cumprimos o nosso regimento, se eu não faço a minha parte, como é que eu quero, que 

outro lá na casa rosa faça, Vamos começar ajeitar a casa. Eu não posso estar na minha 

casa sem camisa e pedir para um cidadão falar comigo, esteja de terno, se eu estou sem 

camisa, que moral vou ter, se aqui não se cumpre nem o regimento. Me preocupa até onde 

vamos parar, foi aqui, criado a CPI e se não me engano, me corrija vereador Marcos 

Paulo, excelência, acho que de manhã tinha uma portaria de Constituição da CPI com um 

nome, e agora já tem outro, que confiabilidade essa mesa vai me transmitir, vereador, 

Barriga. Nós estamos no estado de direito democrático fique tranquilo. O povo de 8 de 

janeiro não prosperaram, no regime democrático de direito, o que prevalece é a lei, no 

regime ditatorial é que prevalece a vontade do ditador, e 8 de janeiro não prevaleceu, 

Existe uma comissão aí de inquérito parlamentar, uma CPI e ela está, a CPI deve se pautar 

no nosso regimento do artigo 35, Constituição federal, artigo 58, caput e parágrafo 

terceiro, e que é bem claro, vereador Barriga que ela tem que ter um fato determinante 

para abertura e o número de assinatura e o fato determinante, salvo melhor juízo, é apurar, 

e é com a finalidade de investigar e apurar a responsabilidade pelo pagamento antecipado 

realizado pela prefeitura Municipal e a empresa Lanoar comece tal então a CPI, ela tem 

a incumbência de ver por que pagaram antecipado, É o fato determinante. Se não tivesse 

fato determinante, ela é nula, vamos para o segundo passo, vereador Barriga. A 

Constituição da CPI não tem que ser como eu quero, Eu Vereador Edson 01 de janeiro, 

se não me engano de 2021, eu protocolei nessa casa, pedindo meu nome parlamentar e 

me indicando como presidente do PL, o líder do PL, e vou ficar no PL até pouco, não se 

preocupe não que eu já vou sair, eu vou me expulsar, só infelizmente eu não posso sair, 

mas eu sou muito grato ao PL, eu não gostaria de sair do PL, não gostaria, Eu não sou 

hipócrita dizer, eu queria continuar, mas as coisas mudam, estão aí, portanto fique 

tranquilo que será apurado os fatos determinantes, e falar do meu requerimento, 

Presidentes protocolado, vossa excelência não é em nenhum momento, Me tenha como 

afronto com uma outra coisa qualquer, que Deus sabe, é muito Ficar falando de Deus, é 

muito sério. Mas sabe do meu coração, o intuito aqui, é pautar pela legalidade, foi criado 

uma comissão de constante justiça, pela qual eu tenho assim o prazer, orgulho de dizer 
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que só 2 períodos Legislativo eu não fiz parte da comissão de Constituição, justiça e 

redação final como presidente, e eu lamento, não porque eu seja melhor, porque ninguém 

substituível, ninguém. Mas foi colocado em votado leis que já foram reformuladas, e outra 

que tá indo totalmente inconstitucional, esperando que alguém que possa provoque uma 

DIN de regulamento. Então eu quero pedi para me deixar, na comissão de Constituição e 

justiça, senhor presidente, eu quero participar, mas desde que haja o processo legal, do 

que se sente, converse, peça para os partidos indicarem e que seja respeitada, o artigo 7º 

do nosso regimento, Esse artigo 7 foi execrado, a proporcionalidade jamais respeitada, e 

aí, eu fico me perguntando, se a Câmara municipal, não faz a coisa certa, como é que eu 

vou querer que o meu vizinho faça, o artigo 18. e o 28 vem reforça. Não estou nem aqui 

com a questão da proporcionalidade, indicação do partido, está mencionado na portaria 

tanto o artigo 18, enquanto o artigo 28, e não foi cumprido, não foi cumprido, não 

perguntaram para o seu partido quem ia integrar, vereadora fale no microfone, está 

fazendo parte da comissão, excelência, o senhor não é do partido, o senhor não representa 

o seu partido na Câmara? Sim, dentro da proporcionalidade. O senhor estar lá dentro, 

então excelência o senhor está reclamando do que diante da mesa diretora? Deixa, eu me 

permita lecionar com vossa excelência, O que é que o artigo sétimo do regimento interno 

da casa fala na composição da mesa, será assegurada, tanto quanto possível, a 

representação proporcional dos partidos e o senhor não está representando 

proporcionalmente o seu partido? Excelência, que é a minoria dentro da Câmara? Diga 

uma coisa, o que fala, o artigo 25 do bloco das comissões das lideranças deixa eu ver só 

me dizer para que a senhora não me corrija, não excelência, acho que o senhor está 

querendo colocar chifre em cabeça de cavalo, excelência, excelência, eu acho que a 

senhora me perdoe, é desprovida do conhecimento do regimento, Senhora, esqueceu 

vereadora Priscila Santa Maria? O senhor está interpretando o regimento? Excelência, o 

senhor está julgando a mesa e falando em questão ao presidente da Câmara dizendo que 

a mesa diretora não está sendo capacitada. Dirigir a casa porque está infringindo a lei? 

Não e que vossa excelência acabou de falar, a mesa está escrevendo uma coisa e fazendo 

outra. Mas a mesa não a colocou respeitou vereadora Priscila Santa Maria. A indicação 

dos líderes. Para a composição da CPI das comissões ela respeitou, é proporcionalidade, 

do que diz cada comissão terá que ter pelo menos um da oposição, aí me coloca na 

assuntos sociais, quer dizer que o senhor não reclamou no mandato passado, na época da 

vereadora Roberta? Garanta aí. se acalme-se a senhora, o senhor respeitou excelência, 

porque a senhora é a situação, tinha mais um da situação, Essa eleição vai reclamar agora 

só porque o presidente é o Josiel, Prossiga vereador, obrigado presidente, por me garantir, 

presidente o regimento garante que em cada comissão seja garantida a proporcionalidade 

e que terá um membro da oposição, na de assuntos sociais, tá, Os 3 da base, na  Colejurf  

tem 2 da oposição, Eu quero lhe ajudar, estou aqui, presidente, vamos sentar, vamos 

conversar, vossa excelência é do diálogo, Vossa excelência, não é do grupo do dia 8 de 

janeiro, Vossa excelência é da conversa, E eu, Por analogia, o seu ato em anulando a 

possível votação, anule, ouça o seu assessor jurídico, e vamos fazer as coisas andarem. 

Eu estou à disposição, eu quero contribuir, e não se faz desse jeito, presidente. Eu achando 
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que gritando vai resolver, aqui não é ninguém, é filho de ninguém e nem pai, nem irmão, 

nada, aqui é parlamentar, entendeu, aqui é parlamentar, eu sei que quando você começa 

a aprender, você começa a incomodar, eu termino pedindo desculpa aos meus pares, os 

meus ouvintes, e a vereadora Priscila Santa Maria ela acha que é mais vereadora que todo 

mundo, eu concluo, meu boa noite a todos”. Logo Após, a palavra foi facultada a 

vereadora FRANCIELE ANDRADE: “Boa Noite a todos, quero cumprimentar a mesa 

na pessoa do presidente Josiel Maciel, em nome da vereadora Priscila Santa Maria, quero 

saudar os demais edis, em nome da minha amiga Rafa, Edileusa, que se encontra aqui 

nessa casa do povo que era saudar todas as mulheres que nos ouvem através das rádios 

que nos acompanha nesta quarta-feira. Excelência, eu peço que o senhor, peça aos nossos 

Nobres colegas que se contenham pra gente poder fazer o nosso discurso entendeu, 

porque eu acho que eu estava ali, sentadinha, ouvindo todo mundo, então agora é minha 

vez e eu gostaria de pedir que os meus colegas me compreendessem nesse sentido. E hoje 

é um dia muito importante, quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede 

nesse momento, poder estar aqui nesse dia 8 de março, quarta-feira, onde a gente 

comemora o Dia Internacional da Mulher, é um dia que marca a trajetória política e 

histórica das mulheres, de nós mulheres. Em especial, falar aqui por nós, mulheres, que 

fazemos parte desse parlamento, Mulheres guerreira, Mulheres que simbolizam a 

importância de estar aqui enquanto representatividade, enquanto mulher, que representa 

um povo que luta. Então, essa luta histórica das mulheres, anteriormente era para 

equiparação de salários. Mas hoje não se luta mais só por isso, é claro, a reivindicação 

salarial, mas também a desigualdade, e também contra o machismo, contra a violência, 

contra as mulheres que assolam muitas de nossas mulheres, muitas mulheres que acordam 

cedo, Mãe, esposa, infelizmente vivem hoje amedrontada, sofrendo violência física, 

sofrendo violência psicológica, sendo descriminada. E esse 8 de março marca essa 

trajetória, marca para todos nós, mulheres, que a luta não foi fácil e não está sendo fácil 

porque ainda hoje 48% das mulheres, acima de 18 anos, estão ainda desempregadas. E 

para 75% dos homens estão, então sempre a mulher ainda está inferior ao homem e nós 

devemos mudar isso, essa luta, ela é diária, ela é constante. Hoje é apenas um símbolo 8 

de março, mas todos os dias nós lutamos e vamos continuar lutando por dias melhores, 

para que nós possamos conquistar e dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. Se você 

tem um sonho, se você tem vontade de se candidatar um dia a vereadora, se candidatar a 

prefeita, lute por isso, lute pela igualdade, porque meu sonho é ver aqui nesta casa ainda 

Mais mulheres, mas mulheres empoderada, mas mulheres para lutar também de forma 

igualitária por direitos do nosso povo. Parabéns a todos nós, quero aqui também falar dos 

Nobres colegas a visita, no caso, visitar os seus deputados foram até Brasília 

acompanhado da prefeita e trouxeram muitas e muitas notícias boas e importantes para o 

nosso município. Os deputados tiveram, bastante voto e agora é o momento em que nós 

que representamos eles aqui, fosse correr atrás. Infelizmente, não pôde acompanhar meus 

colegas em Brasília, meu marido estava operado e eu tive que ficar em casa. Mas é torcer 

muito para que muitas coisas pudessem trazer muitas novidades, e coisas importantes para 

o nosso município. E já foi dito aqui pelo nobre colega Edson em relação à questão do 
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hospital, não é de um aparelho para o hospital, então, que coisas boas possam estar vindo, 

porque o nosso povo, ele merece. Eles depositaram o voto em nós e nada mais justo do 

que a gente correr atrás, ajudar a conseguir para o nosso município, Parabéns colega, por 

esta luta constante, e eu sei que sempre vocês, assim como eu e os demais que estamos 

aqui, vão continuar fazendo o seu trabalho com maestria, porque não é fácil, não é fácil 

você estar aqui muitas vezes, Somos muito julgado Porque o vereador não faz nada, 

porque vereador vai viajar, vai para Brasília, vai para Belém. Muitas vezes não traz nada. 

Nós trazemos resultados e isso é prova de que essas emendas parlamentares conseguida 

através dos mandatos dos meus Nobres colegas, certamente serão de muita valia para o 

povo de Oeiras do Pará, e mudando de assunto, ontem eu estive em Belém, em uma 

agenda com o deputado estadual, doutor Wanderlan Quaresma, não é o qual o nobre 

colega, vereador Osvaldo Alves esteve comigo, então foi um deputado que nós apoiamos. 

Teve 1000 mil mais de 1500 votos e ontem nós sentamos para conversar e levar as 

demandas, os pleitos referentes, ao nosso município, então estou fazendo a minha parte. 

Quero ressaltar aqui que através de parceria do deputado estadual Wanderlan Quaresma, 

conseguimos, através do governo do estado, o governador Helder Barbalho muitos 

benefícios para Oeiras, tanto na área da saúde, quanto também na área da habitação e 

graças a Deus, eu não canso de falar, é um orgulho para me dizer que eu contribui, estou 

contribuindo e juntos nós conseguimos trazer para Oeiras mais de 300 cheque do 

programa sua casa, através de parcerias de deputado estadual, deputado federal, governo 

do estado e eu falo com isso com orgulho, porque são muitas famílias que não tinham 

onde morar e hoje tem sim uma casa digna, estão construindo os que estão ainda de 

segunda etapa, que já receberam a primeira parcela é fico feliz. Passei em algumas casas 

e vi que as pessoas estão construindo, Vi que o sonho, que era muito distante, está se 

tornando realidade, então isso é muito importante. Eu me sinto orgulhosa em poder dizer 

que não vou só passar pelo meu mandato, que vou também, de certa forma está ajudando 

e contribuindo para que o povo de Oeiras do Pará, não esqueça, que lutei por isso, e vou 

continuar fazendo meu trabalho da melhor maneira possível. Por que foi assim que o povo 

confiou em mim, foi dessa forma que eu tive 923 votos e historicamente a Vereadora mais 

votada do município de Oeiras do Pará, e eu tenho que mostrar realmente que eu não 

estou aqui nessa tribuna só pra brincar, eu estou para poder ajudar e contribuir com o 

povo e assim farei, quero também parabenizar os nobres colega, vereadora Roberta 

Araújo, que hoje tem um projeto de autoria dela,  de 06 de março 2023, o qual dispõe 

sobre a criação da procuradoria da mulher no âmbito da Câmara municipal de Oeiras do 

Pará, então parabéns, vereadora, pelo projeto é, conversávamos muito em relação a isso, 

da importância da união, da importância de nenhuma de nós largar mão da outra, porque 

quando uma mulher é morta certamente nós morremos junto com ela e esse trabalho de 

poder fazer políticas públicas em que as mulheres não sejam mais mortas, que as mulheres 

não sejam mais violentada, também é um trabalho nosso, é um trabalho de nós enquanto 

poder legislativo em poder estar contribuindo de certa forma e conversando com a minha 

colega de parlamento vereadora, Roberta Araújo, Propomos uma indicação ao poder,  a 

gestora, ao executivo, a indicação de número 001/2023, de autoria da vereadora Franciele 
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Andrade Amaro, MDB e vereadora Roberta Araújo PMN, o qual indica que o poder 

executivo municipal crie um departamento vinculado à Secretaria de assistência social 

que atue no apoio, Orientação e atenção à mulher, que esse departamento, como sugestão 

que ele seja criado para que a mulher possa ser acolhida para a mulher que sofre violência 

domiciliar, violência psicológica, a qualquer tipo de violência, ela seja amparado, porque 

muitas vezes a mulher permanece sofrendo violência em casa por conta da dependência 

financeira, e é importante que essa mulher, ela depois de denunciar, depois dela dizer não, 

depois dela dizer basta esse sofrimento, que vem  passando. Ela possa ser acolhida, e 

abraçada de uma forma em que ela se sinta segura em poder, não desistir, então essa é 

nossa indicação em parceria com a vereadora Roberta, Parabéns, vereadora, sempre nós 

conversamos sobre essas questões e nós somos mulheres, vamos lutar incansavelmente 

para que os direitos das mulheres eles possam ser assegurados da melhor maneira 

possível. Quero também parabenizar o meu colega vereador Marcos Paulo. Projeto de lei 

do legislativo 001/2023, de 07/03/2023, de autoria do vereador Marcos Paulo leitão, o 

qual dispõe sobre o protocolo de segurança para a prevenção e identificação da prática de 

atos que atentem contra a Liberdade sexual da mulher em locais de lazer e outros 

estabelecimentos destinados ao entretenimento, que a mulher seja assegurada em que ela 

possa sair, que ela possa ir se divertir, que ela possa ir na praça e se é assegurada em 

relação à todos os assuntos, relacionado muitas vezes, não é as mulheres muita gente 

deixa de ir a algum local ou uma festa porque tem medo, então que esses direitos sejam 

assegurados, que através desse projeto eles possam ser garantido, que iremos votar os 

direito das mulheres. Parabéns, colega, e para finalizar, eu gostaria de ressaltar, Foram 

tratados vários assuntos aqui de suma importância foi  tratado em questão a CPI, então eu 

só vou me manifestar relacionado a CPI, depois dos fatos, eles a serem apurados para a 

gente ver realmente o que está acontecendo, então, justificando a minha ausência na 

sessão passada, eu não pude estar, mas eu, eu estou aqui enquanto representante do povo 

e vou lutar incansavelmente para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível, eu 

quero aqui agradecer e parabenizar mais uma vez a todas as mulheres, muito obrigada e 

que Deus abençoe a todos”. Logo Após, a palavra foi facultada ao vereador JOSIEL 

MACIEL: “Boa noite a todos é uma honra estar aqui mais uma vez, neste poder 

legislativo, e agora, nossa segunda sessão como presidente da casa, quero primeiro, pedir 

as bênçãos de Deus, dizer que Deus sempre na frente, em nossas vidas, em nome das 

vereadoras Franciele, Roberta Araújo, a nossa primeira secretária Priscila Santa Maria, a 

vereadora Mara, desejar um feliz dia Internacional das mulheres. Em nome da servidora, 

diretora da casa, Suzana. É parabenizar a todas as servidoras deste poder, em nome da 

minha mãe, professora de carreira há mais de 30 anos, e da minha esposa, Parabenizar 

todas as mulheres do Município, do nosso estado, E no nosso Brasil e do mundo, feliz dia 

das mulheres a todas, como já foi falado aqui pela vereadora Franciele, por outros 

membros, dia muito importante, as mulheres são importantíssimas em nossas vidas, em 

todos os momentos, então fico feliz por esse dia, e que Esses crimes que vem acontecendo 

cada vez com mais intensidade contra as mulheres, e hoje estava vendo uma reportagem 

que no ano de 2021, 1410 mulheres foram mortas por feminicídio no Brasil algo surreal, 
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muitas pessoas perdendo a vida aí por não aceitar o fim de um relacionamento ou por 

outras situações, também deixar um abraço aos amigos que nos ouvem na cidade, nos 

rios, nas ilhas, na estrada trans Cametá, mandar um abraço pro seu Cléber vigia da 

Milhomem Tavares, que a gente conversa pediu que a gente lembrasse dele aqui na sessão 

e de todos os outros amigos, que nos ouvem através das rádios, rádio araticu, rádio 

shekinah, e também falar a todos que nos fazem presentes, sejam bem vindos a esse poder, 

sinta-se à vontade, meu amigo especial Joelson e a todos que fazem presente aqui com a 

gente, fique à vontade,  espero que sejam bem tratados em nossa casa que todas as quarta-

feira possam estar aqui com a gente, a gente já viu alguns discursos acaloradas, acredito 

que o parlamento já deu uma acalmada, é isso, Poder legislativo, é isso, é divergência de 

ideias, a gente está aqui para aceitar todas as posições e pensar, analisar e depois tomar 

decisões sobre os fatos, sobre os fatos que acontecem aqui, quer me deter aqui sobre a 

volta às aulas, o município voltou recentemente na quarta-feira, dia primeiro as atividades 

na rede pública municipal, a qual hoje eu faço parte em 2 escolas com o funcionário 

público, devido ao nosso cargo de atual presidente do poder legislativo, tivemos que 

mudar nosso horário, não é, só deixar claro que como professor, como servidor público, 

como professor de carreira, posso acumular até  2 salários não, E como parlamentar 

também e isso que nós fazemos, buscamos uma maneira que o nosso horário não batesse 

com o funcionamento da casa, do poder legislativo e seguimos como membro do 

parlamento, com o presidente e também como funcionário de carreira há quase 20 anos 

no município de Oeiras do Pará, e hoje como o vereador  Barriga falou, recebemos a visita 

da secretária de assistência social a senhora Mikely a qual conversamos por alguns 

minutos, ela nos relatou essa situação que vem acontecendo no navio da caixa, até me 

mandou uma informação aqui sobre o valor que era cobrado, de 99,90 centavos, a qual os 

servidores do navio da caixa colocava, se você for para Cametá vai gastar mais do que 

isso, Então adquira um produto com a gente aqui, nesse valor que vamos resolver essa 

situação, e ela procurou o gerente e entraram em acordo que todas as pessoas que foram, 

que assinaram esse pacote lá, que procurem a Secretaria de assistência social que ela 

notificará a caixa, e a caixa fará a devolução e o ressarcimento desses valores, também 

em conversa com a secretária ela colocou que,  está se iniciando um trabalho novamente 

de todos os anos do Cras volante que visita todas as localidades do interior e da cidade do 

município de Oeiras. Então qual a preocupação da secretária, que as pessoas dos rios, das 

ilhas não precisam vim fazer o recadastramento na cidade. A administração pública levará 

o Cras Volante até vocês, e só ficarem acompanhando os cronogramas. Aí será colocado 

na rádio, nas redes sociais e será feito esse serviço entre todas as localidades, uma 

conversa muito boa, muito proveitosa, também tivemos uma reunião com os ambulantes 

das praças, Junto com a Secretaria de finanças e a Secretaria de administração, neste 

poder, Sobre a situação dos carros que ficam nas praças, carros de lanche, também 

conversamos durante algum tempo e saímos com acordo a qual não atrapalha a circulação 

dos pedestres, dos carros nas vias públicas e também não impeçam essas pessoas de 

ganharem o seu sustento para manter suas famílias. Então estamos trabalhando da melhor 

forma possível para ajudar o município de Oeiras a se desenvolver. Sabemos que 
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problemas tem, e situações de divergências, sempre terão, estamos aqui para mediar, para 

chegar em um consenso, nada de extremismo, quando foi citado, ainda pouco com relação 

ao ato de 8 de janeiro. Sempre me coloquei desde criança, que sou militante de esquerda, 

ver meu pai ajudar a fundar o sindicato dos trabalhadores a criar reserva extrativista no 

Rio Arioca e Pruanã,  minha mãe criar associação das mulheres a primeira associação 

desse município de mulheres tá, fomos uma das famílias que iniciou a comunidade da 

estrada, ali do Espírito Santo, então sempre estamos nos envolvendo nos movimentos 

sociais, então que fique claro aqui que não somos de Extrema direita, somos pessoas que 

temos cuidado sempre com o povo, por isso que estamos aqui hoje representando o povo. 

Nossa primeira eleição tivemos aí perto de 800 votos para vereador, nós lançamos 

candidato a presidente desse poder e com o nosso poder de articulação, Chegamos aqui a 

estar hoje com o presidente porque passamos confiança aos pares que nós acompanharam, 

Problemas temos, nós somos conhecedores da lei, Não sou advogado, não sou contador, 

não sou bacharel em administração, errar, todo mundo erra, vamos chegar, vamos resolver 

os problemas, Vamos caminhar de forma que o parlamento se entenda, também semana 

passada aconteceu o falecimento da minha colega de profissão, amiga pessoal e mais de 

30 anos ou próximo de 30 anos, professora Leila, deixo meus pêsames a todos familiares, 

Força, sabemos que ela tinha uma filha com limitações e acho que deve ficar aos cuidados 

do seu pai, meu amigo pessoal também para o senhor Valdemar , que Deus possa 

confortar o coração de todos os filhos e da família em geral. O vereador Edson protocolou 

a desistência dele com relação a nomeação da comissão da COLEJURF Já foi 

protocolado, já lhe devolvemos o oficio, vamos dar encaminhamento a essa situação. 

Queria falar sobre a CPI, soube que em conversas tais da base do governo, se cogitaram 

que eu quanto o presidente não deveria ter aceito a entrada da CPI. Mas se tinha um fato 

determinante, e continhas 4 assinaturas, então se eu não aceitasse, eu estava sendo ditador, 

não é? E provavelmente seria deposto do cargo de presidente da Câmara. Então a gente 

entende as divergências partidárias, as situações que se falam por aí, mas procuramos 

fazer nosso trabalho de maneira centrada, digo sempre que sou mediador de conflitos, não 

é, também procuro sempre a tranquilidade, não entra em discussão. A calmaria, sigo meu 

caminho da melhor forma possível, é essa a nossa função quanto presidente, concede uma 

parte? Por gentileza? Sim, vereador. Excelência, é obrigado pela parte apenas quando 

vossa excelência, fala me inclui, Inclui todos nós vereadores da base, eu fico triste com 

esse comentário, vossa excelência, não tinha Previsto no artigo 35 e seus parágrafos até 

o quinto, a formação é da comissão parlamentar de inquérito, preencher os requisitos que 

o senhor falou não tem como tem que ser instalado imediatamente, mas só seguir lá o que 

diz, o 25,28 , Então quando o senhor fala a base, eu fico triste porque se eu não sou, estou 

tecendo comentários que surgiram, situação aí, no decorrer dos dias, só estou 

esclarecendo alguns fatos que nos chegaram sobre essa situação. E sobre a ata, Erros 

acontecem, ainda há pouco, falei, foi erro de escrita, mas nós temos a sessão gravada, se 

algum parlamentar quiser solicitar a sessão anterior está gravada, pode solicitar e terá 

esclarecimento de todas as dúvidas. Queria aqui me externar uma situação, que nós 

servidores aqui do município, como enquanto não se mudar sempre o vereador, ele se 
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coloca essa situação com relação às aposentadorias, todo mundo vai brigar para se 

aposentar por 200 horas, certo? tá todo mundo, vai tentar lutar para manter um salário 

digno, na sua aposentadoria, e assim acontece com todos os servidores que chegam lá no 

final dos 30 anos de trabalho, fiquei triste com a situação que aconteceu com a minha mãe 

a senhora Maria Edileusa, 32 anos, servindo o município no seu último ano de seus 

últimos dias ou meses de trabalho que já vai completar 90 dias que ela deu entrada no 

requerimento da sua aposentadoria, então deve estar se afastando acredito que está 

Faltando só o parecer da assessoria jurídica da administração pública,  essa situação, de 

ter sido lotado com 100 horas mas em conversas a gente está organizando essa situação, 

só deixar registrada nossa tristeza por esse fato, uma pessoa que contribuiu grandemente 

com a educação desse município, uma das maiores educadores da escola Milhomem 

Tavares, queria deixar também registrado aqui que o nosso assessor jurídico, Dr. Daniel 

se encontra todas as semanas, às vezes na terça-feira, e fica até na quinta-feira e outros  

dias na quarta e quinta-feira no município. Hoje, os vereadores que se fizeram presente 

na parte da manhã, aqueles que ainda não tinham conversando com nosso assessor 

jurídico, fomos lá, conversamos, apresentamos daqui a pouco, vamos lá, vereador, bater 

aquele papo, tá camarada? Que tem um coração muito grande, gente boa, um escritório 

de grande porte na capital do estado, amigo de alguns anos e quando a gente monta uma 

equipe de trabalho, a gente procura pessoas que a gente possa confiar, né, que nos passa 

confiança para trabalhar junto com a gente e o doutor Daniel é uma dessas pessoas que 

nos acompanham nos nossos trabalhos. Alguns anos fora do município que além de estar 

hoje o vereador, ser professor de carreira, nós temos outros negócios, que a gente toca no 

município, contribuindo, gerando emprego, renda para o município e também em outros 

municípios do estado. Então nós temos um trabalho bonito, não é? Professor Toquinho, 

que é lá também, lá do Rio, Mocajatuba, sabe nossas origens, nossa luta, da onde nós 

viemos, onde estamos hoje a gente procura sempre a simplicidade. A humildade e procura 

ser acessível a todas as pessoas, que é isso, Estamos à disposição de todos, vamos acabar 

com extremismo, José Maciel, ao presidente de todos nós de nós 11 vereadores, vamos 

nos unir, como sempre falo para todas as pessoas que me procuram, não tem burocracia. 

Eu atendo na rua, eu converso no telefone, em qualquer lugar. Vamos ser parceiros, 

vamos tocar esses um ano e alguns meses que faltam para acabar nesse mandato na 

Harmonia, na tranquilidade, e que a gente possa chegar 2024, tudo tranquilo, tanto aqui 

no parlamento, quanto aqui fora a Harmonia, tranquilidade, estamos aí para servir todos. 

Aí observei durante esses dias que alguns membros estão pedindo algum serviço para 

fazer fora da Câmara também, vamos fazer a mesma linha das outras administrações, 

precisar de alguma situação. Procure a Suzana, nos procure, procure a qualquer um 

servidor que a gente vai dar andamento à preciso de uma indicação, de um requerimento, 

de um ofício. Estamos à disposição de todos, Todos os servidores que fazem que 

compõem o poder legislativo, não são exclusivos para nós aqui, para Josiel ou para 

Priscila, para o Branco que fazem parte da mesa, mas de todos. Franciele, Roberta, 

Osvaldo, Marcos Paulo, Mara, barriga, Vereador do Edson, enfim, todos, vereador Drô, 

Branco não se faz presente, vamos trocar com tranquilidade, com Harmonia, vamos 
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chegar ao final do nosso mandato de maneira harmônica, vamos seguir a rotina dos 

trabalhos, muitos projetos, muitos requerimentos, em conversa por telefone, com a 

gestora, ela está com urgência em 2 projetos, um da família acolhedora que deu entrada 

no mês de setembro, mas a antiga direção da casa não nos passou. Aí nós fomos 

provocados pela administração, esses dias, procuramos nos arquivos, encontramos o 

projeto, colocamos na pauta da sessão, e outro é o projeto meio ambiente, que não foi 

votado. Ano passado, marcamos uma extraordinária no começo do ano, a administração 

pública pediu de volta o projeto para fazer algumas adequações. Então, em conversa com 

a prefeita, ela está com urgência. Tínhamos até pensado em fazer uma extraordinária para 

votar esses 2 projetos, mas como ainda não decidimos a situação das comissões, vou 

comunicar a gestora que a gente vai dar uma segurada até resolver a situação das 

comissões. Espero que sem demora a gente consiga resolver essa situação, temos a 

indicação de autoria da vereadora Franciele da Roberta, a qual indica o poder executivo 

municipal, que cria um departamento vinculado à Secretaria de assistência social do 

município, que atuem no apoio, na orientação e na atenção à mulher, algo importante 

relacionado hoje ao Dia Internacional da Mulher, projeto de resolução da vereadora 

Roberta, do PMN, ao qual dispõe sobre a criação da procuradoria da mulher no âmbito 

da Câmara municipal de Oeiras do Pará, também vereadora, vamos dar andamento mais 

rápido possível para formar, desde já agradeço presidente, é um grande trabalho em nome 

de toda a Câmara municipal, e que todos os pares votem quando for para votação pela 

aprovação. Projeto de lei do legislativo, 7 março de autoria do vereador Marcos Paulo 

leitão, PDT, a qual dispõe sobre o protocolo de segurança para prevenção, identificação 

da prática de atos, que atue contra a Liberdade sexual da mulher em locais de lazer e 

outros estabelecimentos destinados ao entretenimento. Sabemos que a nossa região existe 

muita, muitos problemas com relação a isso, a esses fatos e também hoje em conversa 

com a secretária de assistência social, ela relatando que o município de Oeiras do Pará é 

com frequência, existe muitos casos de estupros, ela falou que tá cuidando de 2 crianças 

e para isso ela precisaria com urgência, que fosse aprovado a situação do projeto com 

relação a casa acolhedora, pois ela leva às vezes pra cara dela as crianças ou consegue 

colocar em um hotel. Então nós precisamos resolver essas situações, como falei, ainda há 

pouco, tranquilidade, vamos tocar o barco de maneira que a gente possa nos entender, e 

transmitir para a população que aqui a gente não veio por extremismo. Está Extrema 

direita, esquerda ou base, a oposição que a gente venha para cá dialogar, trazer melhorias 

para município de Oeiras do Pará, um forte abraço a todas as mulheres, e no meu discurso 

eu esqueci de citar meu pai, que eu cito todas as seções desde o início de 2021. Falo que 

quando chega nas quartas-feiras, quando amanhece o dia que descemos para abrir nosso 

supermercado às 7 da manhã ele fala, e aí, vai ter sessão hoje, Vai ter, aí depois que eu 

tomo Benção dele, quando chega no início da noite, já está com seu rádio organizado, 

passa a escutar sessão, então o nome do Seu Jorge Maciel, Um boa noite a todos, fiquem 

com Deus e até a próxima sessão, se Deus quiser”. Logo após, a palavra foi facultada a 

vereadora MARA NAHUM. Boa noite a todos! É com imenso prazer que estamos 

novamente nessa casa de leis, apresentando tanto trabalho de quanto o vereador e muita 
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das vezes sentimentos de quanto cidadão não apenas de um cidadão, mas de vários que 

isso, o poder. Ele nos dá a oportunidade. Hoje eu quero fazer é agradecimentos 

principalmente a minha mãe Sandra, mulher guerreira que sempre me apoiou. Nos meus 

sonhos e muitas das vezes fez eu acreditar que eu chegaria em lugares que nem eu 

imaginei para mim as minhas avós maternas. Eu, minha avó, é paterna também, grandes 

incentivadoras, que apesar das suas lutas, nunca deixaram de educar os seus filhos e nunca 

deixaram de demonstrar o que é carinho, o zelo, atenção. E que, apesar das divergências 

e com as dificuldades da vida se manter firme na construção e hoje são mulheres 

guerreiras que estão aí representando várias outras que não é por dificuldade financeira, 

por dificuldades sociais que nos deixam levar ou sem influência dos pros por aqueles que 

acredito que não podemos ter um mundo melhor, então a todas as mulheres, eu desejo 

hoje um feliz dia das mulheres e que nós somos reconhecidas pelas nossas capacidades e 

pelos nossos esforços de continuar caminhando todos os dias, de não desistir, porque o 

dia foi ruim de não desistir, porque o mês não foi bom ou porque o ano não foi bom, mas 

a gente continua desejar feliz dia das mulheres. As mulheres dessa casa de leis, enquanto 

o vereador é o primeiro parlamento que encontramos com 4 mulheres, que cada um com 

uma postura diferente, com intenções diferentes, ideias diferentes as nossas servidoras 

desta casa de leis que nos contribui todos os dias diariamente com seus serviços 

diretamente ou indiretamente, sinta-se abraçada. E não é apenas hoje que a gente fala de 

mulher. Hoje sabemos que a mulher ocupa um cargo extremamente importante nos cargos 

públicos, mas pela sabedoria, só que muitas vezes nós não podemos nos comparar ou 

seguir exemplos de outras. Infelizmente o que nos entristece, porque quando falamos de 

empoderamento, falamos de força feminina. É muito bonito, quando escrito em alguns 

artigos, mas infelizmente, na realidade algumas delas não acontece e fica muito tristes é 

entristecedor. Eu enquanto mulher jovem aqui nessa casa de leis, muita das vezes algumas 

intenções, alguns sentimentos foram muito mais à flor da pele e, infelizmente, não 

pudemos ter o coletivo alcançar o objetivo. Mas isso não faz com que eu desanime, faz 

que todos os dias eu me sinta ainda mais forte em continuar ao trabalho, então todo o 

povo Oeirense que estava ansioso, assim como eu voltar aos trabalhos, digo que 

começamos, começamos não apenas para falar de conflitos de ideias ou sangue nos olhos, 

como muitos dizem, mas sim apresentar o nosso trabalho, aquilo que todo final do mês 

os 11 recebem para fazer essa função que é fiscalizar, que é pra falar sobre as indignações 

do município. Como falei na primeira sessão algumas falas aqui são muito repetitivas. 

Isso me dói. Me dói, não porque eu quero continuar falando sobre a problemática. Me dói 

porque a problemática não foi resolvida. Enquanto nós vereadores, estamos reclamando, 

falando no anseio da sociedade, no qual fomos eleitos democraticamente, nós não somos 

ouvidos e muito menos representado por uma gestão pública. A palavra entristecedora. 

Infelizmente, não há outro sinônimo ou até tenha outros sinônimos. Isso aqui muito mais 

baixo, sem coerência e que não é dever meu. Vim explanar as indignações da sociedade 

da forma que elas refletem. É dever meu apresentar as indignações de uma forma mais 

plausível que quem saiba, com uma esperança no fundo, no fundo, uma gestora municipal 

sensibilize, porque nós, mulheres temos a sensibilidade de ouvir, de dialogar e querer o 
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melhor, não para uma família, para uma casa, mas com a oportunidade de trazer o melhor 

para o município. Só que, infelizmente, ainda falta muito para muitas mulheres, assim 

como eu dizer, me sinto representada, mas esperamos que um ano de mandato ou um ano 

e meio ainda tenha um pouco de esperança para dias melhores. É bom a gente falar só um 

pouquinho da retroativa do que é ser mulher, o que é estar hoje na política esse ano, 

completou 90 anos que a mulher teve o direito de voto por muito tempo nós éramos vistas 

como pessoas que não tinham oportunidades, que a gente não tinha poder de escolha, que 

a gente não poderia falar, e que graças a Deus a gente tem essa oportunidade e que graças 

a Deus, muitas ocupam cargos que podem ser ouvidas. Então eu me sinto extremamente 

feliz. Enquanto no dia 24 de fevereiro nós comemoramos a vitória, e fico feliz por ocupar 

uma cadeira nesse cargo e nessa casa. Fico feliz todos os dias quando vejo o cidadão que 

vai na minha porta dialogar comigo e falar da situação, mas fico triste quando eu presencie 

o que de fato é verdade. Muitas das vezes nós enquanto vereadores queremos acreditar 

que o povo ele quer apenas uma intriga. O que ele quer, uma discussão, o que é que a 

gente chegue apontando o dedo? Só que na sua maioria, não é isso. A maioria é uma dor, 

uma dor de um município que não cresce, uma dor do município que não evolui, uma dor 

de município que começou as aulas quarta-feira. E que não é novidade para ninguém as 

escolas precisam de adequações. E aí, nós te perguntamos, a cada ano que passa, onde 

fica a educação dos filhos? Onde fica a melhoria do nosso município e como muitos 

dizem? Tudo se começa pela educação, e a gente não vê, isso me entristeceu. Na segunda-

feira, vi duas crianças todas arrumadinhas vindas, isso eram umas 07:30 a 08:00 horas. A 

creche ainda não está funcionando. A Honorina Balieiro vai funcionar só quarta-feira, e 

isso começou a quarta-feira. Então, crianças que têm em média 5 e 6 anos, acordar cedo, 

tomar banho, se vestir e ir para a sala de diálogo com o maior entusiasmo e chegar aí não 

tem aula. é entristecedor, e infelizmente não é uma realidade de outro município, é a 

realidade do nosso município. Só que às vezes a gente está tão fadada a não querer olhar 

a realidade ou passar pano na situação que a gente não evolui. Sabemos que um governo, 

ele é composto por pessoas que aplaudem e pessoas que ignoram, OPA!  que vêm aqui e 

acham que podem dar opinião, e pessoas que querem a melhoria. Eu como eleita no 

processo político quero fazer a melhoria para o município, porque independente de 

reeleição de cada um dos 11 aqui, eu quero me sentir orgulhosa de colocar minha cabeça 

no travesseiro todas as noites e dizer eu fiz a minha parte. Infelizmente, se a sociedade 

não viu que foi a melhor forma, não é dever meu. E não é culpa minha, então, enquanto 

vereador a gente vem vendo as mudanças, que deveriam ter no município de Oeiras do 

Pará, e a gente não enxerga isso e dói e dói muito. Dói ouvir hoje um pai que vem na 

Secretaria de educação falar da escola José de Anchieta, na qual até hoje não começou as 

aulas. Ainda na plenária passada, eu falei que a dita escola não tem caixa d´água, continua 

sem caixa d´água. Aí, nós nos perguntamos, como é feita a alimentação escolar. A gente 

se pergunta, e a secretária falou que ia resolver, até o presente momento não resolveu. 

Quantas escolas estão esperando que não sabe onde vão colocar os alunos porque não 

tiveram uma adequação ou sequer o início de uma obra, muitas obras muito bonitas, 

divulgadas nas redes sociais, iniciando. É, e aí? Mas, onde os alunos irão estudar? Cadê 
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o planejamento? Só esse ano foram mais de 2 meses sem aula, primeiro ano de governo 

não tivemos aula. Será que não deu tempo? Deu. Será que não tem dinheiro? Eu lhe 

informo, tem dinheiro e muito, enquanto muitos já falaram da minha formação acadêmica 

em administradora, eu sei muito bem a diferença de custo e investimento. Agora eu 

pergunto ao povo de Oeiras do Pará, educação é um custo ou investimento? Porque parece 

ser um custo para essa gestão. Parece ser tanto custo que ela demora tanto pra fazer as 

coisas, porque se fosse investimento com mais de 15000000, eu estou falando de 1000 

aqui, não estou falando milhões, deveria ter trago a dignidade a mais de 10.000 alunos. 

Só que infelizmente não é o que está acontecendo. Mas quando eu subo aqui nessa 

plenária, eu tenho muita ciência do que eu falo e eu estudo, se eu não sei, eu procuro ir 

atrás, agora eu não tenho culpa se alguém aqui ou alguns aqui infelizmente vem apenas 

para questionar o discurso dos outros. Eu não tenho essa função. A minha função é 

fiscalizar a verba que vem para o município. Semana passada estive presente com alguns 

vereadores, Priscila Santa Maria, Drô Alfaia, Branco Manga em visita ao TCM. 

Alguns também podem dizer só tirar foto, porque não é como disse só da base que falam, 

falou da oposição também, mas nunca gostei muito desse termo técnico, base e oposição, 

eu me considero vereadora e uma cidadão comum, que teve a oportunidade de ser eleita 

para uma cadeira nesse lugar. Falamos muito dos pregões, os processos licitatórios aqui 

dentro de Oeiras, que muito soldado, como o deserto, só que eu entendo quando é deserto, 

que quando não aparece nenhuma empresa para participar do processo, aí vai outra. Olha 

na ata, participou empresa XYB. Só que aí é interessante, não ganhou o que seria a 

indicação de uma gestora municipal dá deserto, vai pega uma carona. Isso não é um nem 

dois processos licitatórios, processo licitatório que já foi embargado pelo TCM, com 

valores absurdos. Quem lembra no ano retrasado, 36000000 pra medicamento? O TCM, 

foi 39000000. TCM foi o primeiro a rever o quanto o município, que não tem capacidade 

para isso, não recebe esse valor total para fazer um processo licitatório com a justificativa. 

Há, mas eu não vou usar tudo. OPA! Se você tá ocupando uma cadeira de gestora 

municipal e não sabe quanto você gasta na educação, tem que repensar o cargo, porque o 

nosso município não gasta e nem tem verba para gastar só em saúde nisso tem que ser 

repensado e a gente espera que repense. Foi montado uma CPI. A CPI, ela não está aqui 

para condenar, apontar dedo, como muitos dizem a CPI, ela vem para investigar, porque 

uma dúvida pra mim enquanto cidadã e uma dúvida enquanto vereadora, eu não tenho 

direito de ficar na dúvida, eu tenho o dever de questionar e eu sou paga por isso. Então, a 

comissão, quando ela foi montada, foi para questionar onde que tá as mudas de açaí? 

Porque no meu pouco tempo aqui nessa casa que ainda não é nenhum mandato, é 2 anos 

e 3 meses. Eu entendo que um pagamento de nota fiscal ele é feito depois que você recebe 

e atesta que a mercadoria chegou, por que o poder público faz isso? Isso é manual, porque 

seria muito fácil fazer um processo licitatório e lá com o empresário x eu vou te pagar, 

mas tu me forneces depois. Como ficaria a fiscalização? Não é que seria muito fácil, mas 

não. Então normativo é feito. Você passa alguns ritos do processo, divulgação do edital, 

apresentação de proposta e lance, julgamento, habilitação, recurso, homologação e 

admissão. Então, o município, quando ele necessita de algo, ele faz o processo licitatório. 
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Quando a empresa ganha, ele manda a demanda. Eu quero 10 canetas, tá? Pedir às 10 

canetas, o fornecedor vai entregar para a prefeitura, alguém da prefeitura vai atestar que 

esse produto veio, que chegou é da mesma marca licitada depois que esse produto chegou 

o fiscal vai assinar, vai carimbar e atestar que aquele produto está no poder público. 

Mediante isso, o poder público vai realizar o pagamento, eu quando eu estudei, era dessa 

forma. E se você for no Google, vai aprender que é da mesma forma também. Então agora, 

se alguém vim, fala aqui para mim que há talvez a pessoa não tenha capacidade de 

fornecer porque ganhou o processo licitatório. Agora me diga, hoje, nosso município 

existe 2 embarcações que trazem tanto passageiro como mercadoria, 100 toneladas, 100 

toneladas de calcário, alguns cidadãos já viram chegar aqui no município de Oeiras. Eu 

trabalho na feira, eu conheço os donos de embarcação não é possível que eu e os demais 

cidadãos de Oeiras não tenhamos enxergado isso, porque, como disse o vereador aqui em 

Oeiras gente sabe que chegue com até quando o vizinho compra a televisão. Na casa dele 

a gente sabe. Então, é inadmissível eu ver que quase 500.000.00 meio milhão já foi pago 

e eu não sei por onde que tá. E muitos agricultores vem todos os dias falar com 

oportunidades para desenvolver uma agricultura e quando o município ganha uma verba 

destinada para isso, a gente não enxerga onde está esse recurso, para mim é uma 

indignação. Para mim, eu vou abrir uma CPI, pode falar. O que acharam no momento? 

Eu também acho, até que me prove que esse produto chegou. Me prove onde que estão 

as 100 famílias, me prove que seja até aprontar e que vai render dinheiro para o município 

porque só não enxerga quem não quer que o açaí é uma fonte de renda, a gente vê na 

safra, até crianças de 5 e 6 anos que sabe subir no açaizeiro, elas têm dinheiro. E vem me 

falar agora que ainda vai comprar ou ainda vai chegar, mas já pagou a nota, então tá 

burlando o processo, ou a pessoa não estudou ou quem atestou não tem noção do que está 

fazendo ou não sabe o que é administração pública? E, felizmente posso contribuir com 

vossa excelência, sim é essa empresa? Ela é tão, tão suspeita, excelência, que ela funciona 

numa casa em um bairro, como é que esta casa teria local para 1.000.00 mudas, 

excelência. Tá tão na cara a ilegalidade que só quem sabe. Veja estudou todinho 

parâmetro para montar essa CPI vai entender excelência do que a gente está falando. 

Obrigada. Obrigada pela sua contribuição. Peço que inclua a palavra da vereadora no meu 

discurso. Então aqui eu não estou para apontar dedo ou para dizer que o fulano, ciclano 

fez isso. Só que são indícios. Tanto eu como qualquer cidadão de hoje de Oeiras do Pará, 

podem se perguntar, onde que tá? Enquanto vereador, se a gente não se questionar, o que 

que a gente está fazendo aqui? A gente está vindo para bater palma. A gente veio para 

conversar. as quartas-feiras ou para usufruir do poder público, eu posso contribuir pouco 

mais. E sendo que os fiscais de contrato da gestão municipal, eles são contratados, eles 

não podem ser contratados, eles não podem ser temporários. Como é que você vai atestar 

algo, sendo temporário? Se você está submisso 100% a gestão, então isso nos questiona, 

e isso é apenas um dos fatos relevantes e tem muito mais coisas enquanto cidadão, muitos 

não tem acesso ao portal da transparência, porque eu falo com muita propriedade, eu 

encontro. Não era vereadora, nunca me importei, olhar portal de transparência, nunca me 

importei olhar os orçamentos do município, só que eu sei que o cidadão me ouve nas 
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rádios todas as quartas-feiras, então é dever meu informá-lo, é dever meu conscientizá-

los que está sendo feito com o nosso dinheiro, porque eu acho um absurdo. Alguém viu 

usar um palco com o microfone e falar, o município de Oeiras é pobre, não tem dinheiro, 

não pode perder mais nada. OPA! Espera aí a gente está perdendo para caramba, e aí, vai 

ficar só na palavra e a gente não vai tomar atitude? Eu não nasci pra fazer a diferença e 

se eu estiver ocupando esse lugar aqui nessa casa, eu quero fazer a diferença, porque eu 

não vou lutar só pelas pessoas que acreditavam em mim, mas eu vou lutar para aquelas 

pessoas que botam confiança e que acredito que se não houver reclamação, se não tiver 

indignação, não tem mudança em nosso município. Por muito tempo, infelizmente não 

vence indignando ou quando se indigna para fazer mudança no processo eleitoral. Tem 

mais uma tristeza que, infelizmente não é melhoria. Quando eu assino uma CPI é porque 

eu realmente quero saber, eu não vou apenas achar que não está tudo resolvido. Se eu não 

investigar, então agradeço ao povo de Oeiras do Pará. Escute todas as quartas-feiras, o 

dinheiro que vocês precisarem para qualquer reclamação pode parar a qualquer vereador 

e falar porque o vereador não é só das pessoas que votaram nele. Ele é de todos os 

cidadãos Oeirenses. Então, agradeço a todos, meu boa noite e fique com Deus. Obrigado. 

Nesse momento fará uso da palavra o vereador MARCOS PAULO. Vossa excelência 

tem 20 minutos. Nós estamos retornando hoje. Não é exceções. Elas começaram a mais 

ou menos uns 15 dias atrás, né? Mas nós não podemos estar presentes. Então, hoje a nossa 

primeira sessão ordinária aqui, minha e de alguns vereadores. E, é com muita satisfação 

que nós recebemos hoje as pessoas que vêm nos visitar. Nós não costumamos ter tantos 

ouvintes aqui presentes quanto hoje, né? Então, é um motivo de muita satisfação tê-los 

aqui e gostaria de começar saudando, né? As nossas quatro vereadoras aqui presente pelo 

dia das mulheres. Vereadora Franciele, vereadora Roberta Araújo, vereadora PRISCILA 

SANTA MARIA vereadora MARA NAHUM e também as servidoras desta casa, muitos 

novos, mas com o mesmo zelo e cuidado que outros também aqui na pessoa da Cris. 

Gostaria de saudar as demais mulheres que compõem hoje a equipe aqui da Câmara e 

também dá boas-vindas aos servidores de forma em geral. Não é que eles que estão 

começando não é que eu, a gente sabe o quanto é trabalhoso, não é todo o cuidado para 

você programar uma sessão, fazer essa casa de leis funcionar e todos vocês são muito 

importantes, né? Para que esta casa funcione da melhor forma possível. Gostaria de 

mandar um abraço especial a minha mãe, professora Reni, também as minhas avós, 

Nazaré Leitão e a dona Jacy, que escutam a sessão e parabenizar a todas as mulheres do 

nosso município por este dia importante. É um dia que realmente esse mês marca a luta 

em defesa, né, do direito das mulheres, não é? Então é muito bom quando a gente 

reconhece e luta por esses direitos e também é motivo de muita tristeza quando, ao mesmo 

tempo que muito se fala em empoderamento, mas a gente vê as próprias mulheres 

diminuindo outras mulheres também, não é? E dizer que esta casa hoje traz algumas 

demandas aqui importantes, vereadora Roberta trouxe junto com a vereadora Franciele, 

a indicação para que seja criada no município o departamento da mulher. A vereadora 

Roberta também coloca a criação da procuradoria da mulher aqui na Câmara, que foi uma 

ideia também que surgiu através de uma reunião nossa em Brasília, na qual a vereadora e 



 

 
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 
 

a prefeita Gilma Ribeiro, a quem também gostaria de mandar um abraço. Elas 

participaram de uma reunião muito importante, né? A partir da aprovação desse projeto 

de resolução, também a Câmara vai poder atuar mais na defesa desses direitos, né? Sendo 

mais ativa, podendo aqui representá-la, né? Enquanto houverem violações e aos seus 

direitos, e também trago a este parlamento, ontem foi protocolado um projeto de lei que 

é o número 001/2023 do legislativo. É o nosso quarto projeto de lei. É, é. desde que assumi 

o mandato, né? Já trouxemos demandas sobre atendimento prioritário para as pessoas que 

possuam espectro autista. Já trouxemos demandas, o projeto de lei também sobre direito 

dos advogados do nosso município. Já trouxe uma demanda sobre direito de cidadania 

nas escolas do município e hoje esse projeto que dispõe sobre o protocolo de segurança 

para prevenção, identificação da prática de atos que atentem contra a Liberdade sexual da 

mulher em locais de lazer e outros estabelecimentos destinados ao entretenimento do 

nosso município de Oeiras do Pará, eu vou considerar que o mais importante, vereadora 

Franciele, é que eu enquanto parlamentar, já trouxe aqui explicando para vocês que nos 

escutam pelas rádios, a rádio Araticu FM e rádio Shekiná o que o objeto desse projeto 

aqui.  Ao longo dos últimos tempos, nós sabemos o quanto as mulheres elas têm seus 

direitos violados, seja no local de trabalho, seja nos locais onde às vezes se busca uma 

diversão como os restaurantes e praças. Então, esse projeto ele busca efetivar, fazer uma 

parceria do poder público. Poder público municipal com esses estabelecimentos, e lazer 

e de entretenimento, justamente para que eles possam lhe oferecer. Esse protocolo de 

segurança, que nada mais é do que a colaboração, né? Pra que você possa ali, no caso, 

que você esteja em uma festa e alguém ali tente fazer algo contra a sua vontade. Tente ali 

violar a sua liberdade sexual. Você ter dentro daquela casa, daquele espaço, alguém para 

poder lhe ajudar, para lhe dar esclarecimentos, para lhe informar sobre os seus direitos e 

para poder lidar todo o direcionamento capaz, para que aquilo seja punido, e seja visto 

pelas autoridades competentes do nosso município. Então, vou ler aqui basicamente 

alguns locais que se enquadram dentro dessa lei, né? Para os efeitos desta lei, considera-

se local de lazer e outros estabelecimentos destinados ao entretenimento do município de 

Oeiras do Pará, bares, boates, clubes noturnos, casas de eventos, espetáculos, restaurantes, 

hotéis, outros espaços destinados, ainda que provisória ou temporariamente para a 

realização de eventos de lazer e entretenimento, como shows, festivais e outros eventos 

assimilados. Mas isso, pode perguntar já acontece aí, eu garanto para vocês que não 

acontece, Muitas vezes, as vítimas de crimes como é o crime de violência sexual contra 

a mulher, às vezes você fica desnorteado, né? Você ali está num momento de fragilidade, 

que a gente entende. Você precisa sim de um auxílio, né? Então, nada mais justo aí do 

que essa parceria do poder público Secretaria de assistência, Polícia civil, também militar, 

para que a gente possa coibir esses atos do nosso município e fortalecer o direito das 

mulheres, principalmente em decorrência dos últimos acontecimentos tristes aí que 

aconteceram, né? Infelizmente, eu acredito que nós não podemos voltar atrás. Mas nós 

podemos fazer muita coisa para que as mulheres elas tenham sim os seus direitos 

respeitados. E que é bom, eu tenho certeza que posso contar com a Câmara Municipal 

aqui já foi algo que foi discutido várias vezes e os Nobres pares, eles têm também esse 
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olhar em relação aos direitos das mulheres, é outro assunto importante também da nossa 

viagem a Brasília foi algo muito importante, sem dúvida, algo que você está ali no centro 

do poder, com as pessoas que comandam, né? O nosso país e que tem o poder de decisão 

em nível nacional é algo inimaginável, né? E nós fizemos várias visitas, saímos daqui no 

dia 13 e ficamos até o dia 16 em Brasília, gostaria de destacar aqui uma pessoa que foi 

incansável nessa articulação, nessa viagem que foi a prefeita Gilma Ribeiro, né? Nós 

saíamos, Vereadora Roberta 8 da manhã do hotel e chegamos 9 e 10 horas da noite. 

Reunião atrás de reunião, busca por fazer mais agendas, justamente porque, como a 

prefeita fala do nosso povo, aí não pode perder mais nada, né? Então, foi uma viagem 

muito boa, nós tivemos aí acesso a pessoas como senador, Beto Faro, que nos recebeu no 

seu gabinete, se deputado Celso Sabino, que foi o nosso deputado e que eu e a vereadora 

Roberta Araújo apoiamos. Deputado Antônio Doido, a deputada Dilvanda Faro, 

Deputada Andréia Siqueira, que inclusive nos recebeu muito bem, diga-se de passagem, 

não é deputada aí dos colegas da vereadora Priscila, vereador barriga, vereador Drô, 

Branco Manga e a deputada Alessandra também né? Que foi representada aqui pelo 

vereador Edson Farias, então todos se comprometeram a ajudar o nosso município, né? 

A gente sabe que a gente não pode não pode, não vai trazer 1.000.000, 2.000.000 milhões 

na mala, não é? Não vai fazer uma viajem de 3 dias? E quando a gente voltar, a gente vai 

trazer esse dinheiro. Infelizmente não é assim que funciona, né? Tudo depende aí de 

orçamento, depende das emendas dos nossos deputados, mas muitos caminhos foram 

abertos, todos os Nobres pares que estavam na visita e a prefeita também protocolamos 

ofícios junto aos gabinetes solicitando que o município seja contemplado com a agência 

da Caixa Econômica Federal, né? Pelo que foi colocado para a gente infelizmente, o 

governo que deixou, né, de administrar o nosso país. Ele tinha uma política de fechamento 

dessas agências. E a política desse novo governo, é justamente de abertura de novas 

agências, não é?  Parece salvo engano, vereadora Roberta, tem uma agência no qual vários 

municípios estão disputando, né? Quem tiver a maior influência, o maior peso político, 

quem tiver melhor articulação vai conseguir trazer isso, não é? Então nós estamos 

enquanto parlamentares, enquanto representantes do povo, fazendo esse papel, justamente 

porque a gente sabe o quanto nosso município ele precisa, o quanto dói no bolso das 

pessoas que não têm condições financeiras gastar 40l de combustível para ir a Cametá, às 

vezes tem que pagar alguém para ficar na fila, e esse é um olhar que essa gestão, esses 

vereadores, eles têm com o povo, com o povo humilde, com o povo carente, muitos que 

reclamam porque estão de fora é porque em outros governos tiveram uma abertura muito 

grande, né? E muitas vezes o povo ficou esquecido, mas não é porque eu não concordo 

ou então, ou defendo parte do povo que eu não represento, o povo, o meu interesse é pelo 

povo todo, mas algumas pessoas acham que só o interesse delas é que valem. A opinião 

delas não é que é um parlamento, a gente respeita, não é? Queria só que algumas palavras 

fossem colocadas de forma melhor para não confundir a cabeça da população, como se 

vereador da base fosse irresponsável. Por que age de forma X. Vereador da oposição é o 

melhor, porque age de forma y não acredito que aqui todos representam o povo, né? E 

todos merecem respeito, não é? Todos merecem respeito. Né? E, falando também, né? 
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Sobre a questão da volta às aulas, foi colocado aqui algumas situações. Anteontem eu 

visitei a creche Honorina e eu pude verificar lá e gostaria de parabenizar a secretária de 

educação Andreia, porque durante a visita a Secretaria eu pude ver muitos bens 

permanentes, vereadora Franciele.Com Bebedouro, né? Inclusive centrais de ar também, 

carteiras, né? A gente lembra vários relatos. Nossas viagens pelo interior de que os alunos 

eles tomavam água dentro de um de um pote, ou então tinha um balde ali que eles iam lá, 

pegavam um copo e tomavam, né? Então hoje a gente realmente vê essa entrega desses, 

desses materiais. Nós temos várias escolas aí, muita coisa ainda precisa ser feita, mas eu 

não posso chegar aqui e desfazer o trabalho da pessoa, né? Eu preciso ter respeito também, 

né? Com o trabalho dos outros e além disso, gostaria de citar por exemplo, na creche 

Honorina. Foi uma creche que entrou em funcionamento de forma recente, né? Inclusive, 

passou por algumas situações judiciais antes de começar a funcionar e ontem eu fui lá, eu 

pude me deparar com várias centrais de ar novas que foram instaladas, né? No nas salas 

e fiz algumas demandas também, né? Conversei com a diretora, a professora Cissa, eu 

tenho certeza que a gente vai unir forças para poder resolver o que ainda não foi resolvido, 

né? Então acredito que esse é o caminho, né? O caminho do diálogo, o caminho de poder 

realmente buscar algo. Se não está certo, mas eu vou tentar resolver. Eu não posso 

simplesmente aqui chegar e falar que isso não presta, aquilo ali não presta, né? Antes 

estava bom, agora não está mais. Então Eu Acredito que a gente tem que ser coerente com 

o nosso discurso, não é? Acho que a gente precisa realmente é fazer o nosso trabalho, né? 

A gente não precisa se ofender, a gente não precisa é brigar com ninguém. Eu desde 

quando eu entrei aqui nesta casa, eu sempre tive esse pensamento. Não é de que chega 

aqui, vou apresentar meus projetos de leis, eu vou dizer o que eu trouxe para o município, 

como a gente já tem 415.000 na conta, né? Para a reforma da Quadra nova, inclusive, o 

projeto está muito lindo, né? Agora, com o deputado Celso Sabino, nós pedimos a 

complementação dessa emenda no valor de mais de 600 1000 BRL com nosso município 

vai ganhar e o deputado gostaria de agradecê-lo justamente por ele abrir portas não só o 

vereador Marcos Paulo, a vereadora Roberta, mas também a todos os colegas que 

estiveram presentes lá. Para quem não saiba, o deputado Celso Sabino, ele é presidente 

da comissão mista de orçamento do Congresso. Essa é a comissão mais importante do 

Congresso Nacional. É por onde passa, né? O dinheiro é por onde você vai dizer, onde 

vai ser publicado na educação, na saúde, na infraestrutura, o deputado, ele recebeu a gente 

lá. O vereador Edson estava presente. Pode contar como foi ne vereador e, nos levou em 

alguns órgãos, como na Codevasf, que é um órgão que, para quem não sabe, é, às vezes 

a gente faz algumas cobranças em relação à porque é investimento na saúde, educação 

alguns recursos, infelizmente, o município, ele não recebe por conta de algumas 

Pendências. Então cabe ao gestor, ao longo do seu mandato, resolver essas Pendências 

através de prestação de contas, né? De relatórios e salvo engano, a gestora, ela assumiu o 

mandato com 17 pendências no cálculo, no Serasa das prefeituras e durante a nossa 

viagem a Brasília, eu acho que tinha 2 Pendências. Vereadora Roberta. Apenas que 

faltavam para ser cumpridas e quando a gente chegou lá com o deputado, ele falou, olha 

a gente pode ajudar Oeiras dessa forma aqui, porém a gente tem outros caminhos. Então 
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a Codevasf e ela é uma companhia que muito embora ela tenha sido criada para atender 

a região do nordeste, porque ela fala sobre ela, atende os municípios do vale do São 

Francisco, alguns municípios do Pará. Hoje eles fazem parte, são contemplados com essa 

companhia, né? Com esses recursos, então lá o que acontece? Os deputados que não 

podem mandar recursos para o município diretamente por conta dessas Pendências? Ele 

manda, eles mandam para a companhia e a companhia. Ela faz processo de licitação, é 

das obras. O processo de compra de materiais. Processo de compra de tratores agrícolas, 

então são alternativas, né? São alternativas que nós, graças a Deus, conseguimos buscar 

e foi muito positivo. Um exemplo disso foi a Quadra do Marapira. Não é uma Quadra que 

é a Codevasf e ela tem projetos de parques de lazer. Vou usar essa nomenclatura, né? Na 

qual é pequenos espaços de lazer, podem construir como área de convivência a reforma 

de quadras e na hora. E a vereadora Roberta, junto com a prefeita nós lembramos, nós 

temos a Quadra do Marapira, que é do bairro onde eu moro, não é um lugar que eu já 

pratiquei atividade física, jogava vôlei lá na época da minha adolescência, né? E hoje está 

desativado, não é? Então, mas assim as nosso bairro, ele precisa, né? Desse espaço 

justamente para a gente poder trabalhar ali. Um projeto com jovens, seja no futebol, seja 

no futebol de Areia. só para ressaltar o respeito do deputado Celso Sabino conosco e com 

toda a população ele já retornou ofício o qual ele já encaminhou para caixa econômica, 

fazendo o pedido que a caixa possa vir para o nosso município. Um dos intuitos da nossa 

viagem em Brasília foi conseguir uma caixa econômica pra cá, então todos nós 

conversamos com os nossos deputados, protocolamos ofício junto a eles para que eles 

pudessem fazer o pedido. A gente sabe que muito, como diz o vereador Marcos Paulo 

vem do meio político e uma articulação também da prefeita Gilma Ribeiro. Todos nós 

levamos ofícios, assim como o vereador Barriga também citou. O deputado Celso Sabino 

já protocolou, eu estou com o ofício aqui, vou repassar também para o senhor vereador 

para que a gente possa comprovar o respeito. Finalizando, gostaria de deixar claro aqui a 

todos que nós não somos inimigos da mesa. Não é o que muitos se colocam, então há 

porque eles estão insatisfeitos porque perderam. Isso já passou para o vereador Marcos 

Paulo já passou, não é? Então, o que o senhor precisar, não é deste par, deste vereador 

que eu puder, humildemente, dentro do meu conhecimento lhe ajudar. Conte comigo, né? 

Assim como a mesa também não acredito que o interesse de todos aqui é o mesmo, não 

é? Nós queremos trabalhar por um município melhor, não é, mas era isso e até a próxima 

semana, muito obrigado, excelência. Neste momento fará uso da palavra o vereador 

Osvaldo Alves. Quero agradecer por mais esse momento maravilhoso. Quero aqui, na 

pessoa da vereadora Roberta Araújo, saudar, todos os novos colegas. Quero saudar aqui   

a vereadora Priscila Santa Maria, hoje, dia Internacional das mulheres, a vereadora 

Mara Naum, vereadora Franciele andrade e Roberta Araújo. A todas as pessoas que 

nos ouvem através da rádio e as pessoas que estão aqui nos ouvindo, as mães aqui que 

estão nos ouvindo é, seja bem-vindo, muito obrigado. É, mais um momento não é 

maravilhoso de poder prestar contas do nosso mandato ao nosso povo que nos escuta que 

está presente através da rádio. Quero que começar meu discurso, deixando aqui meus 

sinceros sentimentos, a algumas pessoas que se foram, que papai do céu levou. Quero 
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deixar aqui meus sinceros sentimentos. Pêsames à família do Gregório. Acredito que todo 

o povo de Oeiras, conhecia seu Gregório, o qual era como a vereadora Roberta, amante 

do esporte, um cara muito gente fina e Deus o levou, então quero deixar aqui a família 

meus sinceros sentimentos, grande amigo meu também. A professora também, Leila, né? 

Pessoas que, já contribuíram muito para o nosso município, mulher nova, com toda saúde 

do mundo aí, mas infelizmente nos deixou. Quero também aqui desejar ao presidente o 

novo presidente, Josiel, uma excelente gestão. Pode contar comigo, não esquecendo 

também, da vereadora Roberta Araújo, onde foi brilhante em seus 2 anos aqui, Como 

presidente, deixou seu legado. Hoje, o dia Internacional das mulheres eu já saudei aqui a 

Franciele, Roberta, Priscila. Quero saudar aqui a minha esposa também mãe, e aí, nome 

dela só dá todas as mulheres, né, de nosso município, né, que nos ouve através das rádios. 

É tantas mulheres, assassinadas aqui. Onde já teve alguns feminicídio muito terríveis, a 

gente vê na televisão muitas mulheres sendo assassinadas. E talvez essas mulheres 

estejam lutando, pelos seus direitos, talvez não, aceitando mais ser agredida fisicamente 

verbalmente, e também não aceitando mais relacionamentos e às vezes, o homem, ele não 

aceita. E levam a causar feminicídio. Então, como a vereadora, Franciele Andrade falou 

agora pouco. Quando acontece uma situação dessa com uma mulher, elas morrem um 

pouco também, não é? Parabenizar o vereador Marcos Paulo pelo seu projeto de lei, que 

dará suporte maior as vítimas, no caso as mulheres, por exemplo uma mulher em uma 

festa, se tocada sem sua permissão, então um projeto do vereador Marcos Paulo, é o dono 

da festa no caso garantirá a ela todo o suporte necessário que ela precisa. Então acho que 

cada que um de vocês sabe mais ou menos, basicamente o que é correto. Falou sobre o 

caso do jogador Daniel Alves, que onde ele esteve, que supostamente foi acusado? Não é 

de estupro, então a casa de shows deu todo suporte o dono, todo suporte à vítima, então 

basicamente é isso. Então eu quero parabenizar o vendedor Marcos Paulo pelo seu 

projeto de lei. E falar um pouco da nossa visita em Brasília, onde estivemos reivindicando, 

direitos em busca de melhorias para o nosso município. Então, foi assim, uma viagem de 

muita importância. Quero aqui agradecer não esquecendo o vereador Edson farias, nosso 

assessor jurídico, Gercione, que nos deu todo o apoio em Brasília, não esquecendo da 

nossa prefeita Gilma Ribeiro, que nos deu todo o apoio, e é uma mulher guerreira. Não 

paramos em Brasília nenhum momento. Foram 3 dias de muita luta, não é? Correndo 

atrás, tivemos em vários órgãos, gabinetes de deputados, senadores, deputada federal 

onde eu apoiei. Não é a deputada Dilvanda Faro onde se comprometeu ainda este ano 

com uma emenda de 1.000.000 um milhão para o nosso abastecimento, o nosso sonho é 

o sonho do povo. É o abastecimento de água, não é onde água de muita necessidade para 

o nosso município. Tive o privilégio vereador de conhecer outros deputados, doutora 

Alessandra é simpática, gentil, tive a honra de estar no seu gabinete. Obrigado por ter 

levado lá, onde também se comprometeu em ajudar o nosso município. Não foi a mais 

votada, não só do Pará do Brasil à toa. A sua intimidade ali com ela ali, tratando uma 

forma assim, muito gentil, então está muito bem abraçado, não sozinho, mas o nosso 

município. Vereadora Roberta Araújo, Marcos Paulo em Brasília, juntamente com a 

prefeita Gilma Ribeiro, tentando ali levar a gente em Ministério, em órgãos. Eu vi assim 
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a sua boa vontade e o carinho que ele tem, né? Por vocês dois, então tenho certeza também 

que diz que prometeu e dará o suporte necessário para o nosso município. Tive também 

no gabinete da Andreia Siqueira. onde também uma mulher muito simpática, seu marido 

estava lá, o prefeito de Tucuruí e aonde também através do vereador Barriga se 

comprometeu em ajudar o nosso município. O Antônio Doido, sempre à disposição ali, 

perfeita, vereadores, vamos ali e foi bem duas portas. Infelizmente não tive, naquele 

momento, com Beto Faro, que estava em outra reunião. Então todos ali prometeram em 

ajudar, então é não existe, né? Você correr atrás de recursos, buscando benefícios, não 

existe você ir atrás, lutar e trazer para esses recursos na mala. Quem dera que fosse assim. 

Então não estamos ali batendo foto. Eu quero aqui partilhar com novos colegas sobre o 

porque a prefeita Gilma Ribeiro levou seu filho, não pode ficar, pois estava doente. A 

minha esposa, quando eu tive o convite de estar Brasília, ela falou, amor, me leva com 

você. Eu falei Amor é um pouco caro no momento, não é? Quem sabe numa outra viagem, 

uma outra oportunidade. Aí eu me pergunto, eu não posso levar minha esposa, ou um 

filho ou uma filha minha? Então, eu assim, eu acho da minha parte, assim muito baixo, 

não é? Quando o colega vem expondo isso aqui é uma coisa pessoal da pessoa. É quando 

você vai até lá, aí tem as promessas tantos milhões, 500.000, 1.000.000, então existe toda 

uma questão burocrática. É para que esse recurso chegue até nosso município. Então, é 

muitos aqui, eu até desafio, muitos falam, falam, apontam o dedo, mas sim, o que já 

trouxeram pra cá pro nosso município. O quê? Emenda, qual seu deputado? Que já trouxe 

através deles benefícios para o nosso povo. A vereadora Franciele e Dinaldo Aires já 

trouxeram mais algum. Eu tive em Brasília semana retrasada, tive em Belém agora e não 

estava passeando. Estava lá lutando por algo. Lutando pelo nosso município, cada um de 

nós. Então me deixa triste, não é alguns comentários. Bom, esperar aí sentadinho, não, 

tem que correr atrás. Ali, buscando ali, tentando assim, benefícios, coisas que venham 

beneficiar o nosso município. Então, quantas famílias né? Através desse programa, elas 

não foram beneficiadas. Quero aqui também falar ao povo do rio Murujucá, da escola 

professora Elisabete Silva da Costa, ontem estive com o deputado, e ele recebeu lá um 

projeto para a cobertura da Quadra ao lado da escola, aquela Quadra lá foi uma luta da 

comunidade, entendeu? E já está lá, Laje falta cobertura. Calcula-se mais ou menos um 

projeto de 100.000 cem mil deste ano. O deputado se comprometeu, não é em ajudar 

aquela comunidade. Então é isso que que eu faço isso que nós fazemos, não estamos 

brincando, não é de estar vereador aqui, não, não é. Eu amo muito meu município e eu 

fico triste assim. Quando hoje eu sou base do governo, mas acredito eu, se, pelo que eu 

me conheço, né? Se fosse oposição, uma coisa que eu deixei com a minha família. A 

família do outro desculpa a mexer com filho, mexer com pai, mexer, sabe, isso não é 

legal, né? Eu não concordo, eu não acredito que a prefeita não tenha condições de pagar 

uma passagem para o filho dela. Eu vou levar a minha esposa que você está escutando, 

se Deus me deu oportunidade um dia de Brasília, quero levar minha esposa, que até 

vontade de conhecer lá vou trabalhar um bocado, daí voltar um dia, eu vou. Acho que 

acredito que eu dei conta de pagar uma passagem para ela no hotel lá. Entendeu? Então 

isso me deixa indignado, não é? Eu ia falar um pouco hoje sobre a CPI mais ainda vou 
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esperar mais um pouquinho, então tem algumas fotos aqui aonde as plantas, aonde, 

quantas famílias foram beneficiadas, quantas multas vou esperar mais um pouquinho. E 

dizer a nobre vereadora que vão atrás, procurar saber. É uma que eu fui. Famílias foram 

beneficiadas, não é que tem está lá, é só procurar a Secretaria de agricultura. Só procurar 

lá. Quero aqui até pedir desculpa que eu tenho a minha brincadeira, mas tem momentos 

que tem coisas que eu não aceito, né? Então isso aí bateu muito porque eu me coloco no 

lugar. No caso, foi citado o filho dela. Que é uma coisa que não tá, não tem nada a ver 

com a outra vereadora. Então, não é possível que a prefeita não tenha condições de pagar 

uma passagem do filho dela. Eu quero agradecer a Deus e falar menos e trabalhar mais. 

Está bom? No mais, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Fará uso da palavra a 

vereadora Priscila Santa Maria. Meu boa noite, a mesa constituída! E quase dormindo 

aqui na plenária, meu boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse parlamento, com muitas 

diferenças de Ideias de pensamentos, mas todos gostam de trabalhar, isso é bom se mostra 

para que vieram, para que chegaram nesta casa. Em nome das minhas colegas vereadoras, 

mais uma vez quero parabenizar todas as mulheres. No nome da minha mãe, quero 

parabenizar também aquelas mulheres que são donas de casas, trabalham fora, e que 

amam o artesanato. A minha mãe é uma artesã de mão cheia. E a ela, eu devo essa mulher 

que sou hoje, determinada, corajosa, porque é isso que a minha mãe é. Ela fala que ela 

não tem medo de correr atrás e nem de falar quando ela tem razão. Eu também não tenho. 

Eu também não tenho medo de parabenizar aquelas mulheres que mesmo quando são 

violentadas dentro da casa, recebem um parabéns. Feliz Dia da Mulher que recebem uma 

rosa. Eu quero me solidarizar com você nesta noite. Quero dizer para você, se você não 

se libertou, Liberte- se já se libertou, parabéns. Parabéns porque teve coragem de ir numa 

delegacia da mulher e pedir uma medida protetiva. Parabéns para você, mulher. Que teve 

coragem de se livrar de um agressor que lhe batia, que lhe oprimia. Parabéns. Você foi 

corajosa porque é muita das vezes. São nesses momentos que acontece o feminicídio. 

Quando a mulher quer se livrar e o homem quer dizer que não e continua agindo de má 

fé. Parabéns para mulheres que não aceitam também os parabéns de homens que gostam 

de ofender e de humilhar com palavras. Esses homens não merecem respeito, não são 

dignos de ter mulheres em sua vida, porque mulher é sinônimo de cuidado, de amor, de 

proteção. Mulher, ela pode ser guerreira, ela pode ser forte, mas ela ama um colo, ama 

um abraço, ela ama um carinho. Então, hoje é o dia daquelas que um dia foram escolhidas 

por Deus para terem tantos sinônimos para terem para serem tão elogiadas para terem 

tantas qualidades. Você foi agraciada por Deus por ter nascido mulher. Uma Pérola. A 

palavra de Deus diz: Que as mulheres que temem ao senhor, essa será louvada ainda diz 

mais que muito excede o seu valor a de finos rubis. Não importa se você se sente hoje 

diminuída, eu quero dizer para você que você é uma Joia preciosa. Alguém que tem um 

valor inestimável. Então nunca deixe, jamais aceite ser diminuída por um homem que não 

merece o seu valor e o seu amor. Parabéns a todas as mulheres. E nesta noite também, eu 

quero trazer um versículo da palavra de Deus que não se refere às mulheres, mas como 

faço todas as quartas-feiras em segunda Corinthians que está lá no capítulo 10, no 

versículo de 5, que diz assim, pois destruímos os conselhos e toda a altivez que se levanta 
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contra o conhecimento de Deus e cativamos todo o entendimento e a obediência a Cristo 

deixar de lado os conhecimentos vans dos homens que pensam que se acha que entende 

alguma coisa não são nada. Aquele que está em Cristo Jesus e tem a sabedoria de Deus, 

esse sim. vai chegar em algum lugar. Existem muitas discussões que vieram à tona CPI, 

escola, educação, vários assuntos que foram abordados durante essa sessão, recapitula. 

Muitas discussões, muitas alfinetadas. mas vamos lá, estamos aqui para mostrar o nosso 

trabalho. E algo que eu quero trazer nesta noite, que é muito triste, é lamentável e é 

desumano. Eu quero trazer a população de Oeiras e fazer um pedido a todos com muito 

carinho. Não aceitem passar por isso. Vocês são pessoas. São pessoas que contribuem na 

sociedade. Não aceitem passar por isso quando vocês estiverem doentes. Hoje, Oeiras, do 

Pará, tem uma casa de apoio que por muitos não sabem que existem, mas ela existe. 

Aonde não parece uma casa de apoio. Parece mais.um matador, um negócio horrível. É 

desumano a prefeitura de Oeiras pagar 4.000 quatro mil em uma casa de apoio. E se eu 

colocar as fotos nas redes sociais, vocês vão dizer? É vereador, a senhora tem razão. É 

desumano, a gente não faz isso para quem está doente. Nem no hospital, que é um lugar 

às vezes que está cheio de paciente. Às vezes, uma cama no lado da outra, não é como 

estás sendo nessa casa de apoio em Belém. É uma vergonha. O povo de Oeiras merece 

coisas boas e merece coisas melhores. A gente não faz isso para ninguém. Às vezes eu 

dizer que eu gosto. Há, eu represento os miudinhos, eu represento as pessoas humildes. 

Vá lá nessa casa de apoio. E veja se isso é representar alguém. É uma vergonha, um Monte 

de gente doente deitada, um por cima do outro. A gente é triste, é lamentável, lamentável. 

hoje eu trouxe uma CPI que eu ia dar entrada, já estava com a garantia das assinaturas, só 

que, infelizmente, o vereador branco foi pro interior, mas ele garantiu que a gente vai 

assinar a CPI. Sabe o que me entristece é a gente ter quase 2.000.000 de medicações 

compradas no ano passado, materiais para equipar os profissionais da saúde. Vendido 

pela própria empresa, que vendeu os pés de açaí. Seria muito engraçado se isso não fosse 

triste.  Às vezes a gente se pergunta assim. Mas será que antes mostrava trabalho? Agora 

vereadora só vem falar mal. Então, às vezes a gente sabe, a gente coloca a mão na 

consciência e vê mesmo que está doendo no povo. Um dia desse eu estava na minha casa 

refletindo. Eu gosto de ser muito sincera com as pessoas que eu converso assim, de falar 

de verdade, de sentar, de tomar um café. Às vezes eu estou pelo interior, vereadora, isso 

não tá legal. Eu fui pro interior. Eu ouvi muitas queixas, uma dela não tinha nem luva 

para a moça costurar pacientes. Se tivesse algum acidente. Mas eu ouvi um elogio da 

prefeita em é um elogio. Que todos aqui carregam de muito tempo que eu criei volante. 

É louvável, nem por isso a gente esconde. Mas eu não posso esconder que tinha uma 

cartela de metronidazol. Que tinha uns comprimidinhos, diz, ufa! Que tinha 2 vidros de 

metronidazol líquido. Que não tinha luva. Um posto que atende 3 localidades não posso 

esconder. Que o posto do Aracaeru está fechado, desde o ano passado. E que lá tem um 

povo. Eu passei um retiro com os adolescentes lá, onde teve adolescente que passou mal, 

porque as vezes, por descuido, e ela pegava água, mesmo as irmãs tratando, mas chegava 

a tomar uma água que não era adequada. A gente levou vários tanques de água lá para as 

crianças. As crianças já viram, tem horas que não sabe nem o que está fazendo. 
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Adolescentes ali de 13 anos para cima. E se fosse preciso lavar no posto? Se a gente que 

estava lá de passagem já não estava bom, imagine para quem mora na localidade? 

Infelizmente não é que antes só elogiava agora ponto? Exemplos? Às vezes eu engoli em 

seco, ia para minha casa me perguntando meu Deus será que eu não deveria ter aberto a 

boca e falo o que eu sinto no meu coração? Quando eu olho crianças sem estrutura alguma 

para estudar em uma escola aonde se não tem nem 2 m de altura, uma sala de aula, onde 

está com telhas Brasilit no horário de 2 horas da tarde. Gente, é desumano. Só pra quem 

foi lá. E viu a realidade, só que não é só lá infelizmente um Bebedouro, uma cadeira nova 

em uma escola não vai resolver o problema. São muitas escolas e o olhar especial. Ela 

tem que ser como um todo, porque será que os alunos da cidade eles são melhores que os 

nossos alunos do interior? Eles têm mais capacidade ou são especiais da cidade do 

interior? Eles não são onde escolas estão caindo. Aonde estruturas as crianças não têm. 

Aí a gente se pergunta assim, mas vereadora. Foi se fala que tem um Monte de processo 

licitatório já fazem 2 anos e alguns meses e escolas continuam do mesmo jeito. Eu venho 

brigando pela escola do Aturiá. Há quase 2 anos. Aí a secretária foi lá e disse que vão 

construir a escola, que em agosto vão inaugurar a escola e se for alguém lá dizer que a 

escola não vai ser construída, é mentira, sabe por que? Porque eu sou uma vereadora que 

visitou a localidade, se ela construir parabéns a gestão. Será que ela queria dizer que eu 

ia lá dizer para eles que ela não vai construir, não é eu que tenho que provar que a escola 

vai ser construída ela? Se ela construir, vai ser dito, olha, ela falou a verdade, ela veio 

aqui, provou que ela está falando a verdade. Aí eu tenho tantas problemáticas no 

município. Aí, se falar de emenda. A eu tenho como provar também que eu já trouxe 

emenda para o município. Pastor Josué foi um deputado por muito tempo e AGRACIOU, 

a cidade com muitas coisas. Eu consegui mais de 150.000 para medicações que hoje eu 

não tenho explicação nem para onde foi. Eu tenho.191.0475,77 centavos de compra de 

medicamento. Aí eu vou na farmácia básica. Eu bato foto, não tem medicação. Aí eu 

recebo ligação, lá do Igarapé Preto, não tem remédio. Aí eu recebo ligação lá da América, 

não tem remédio, não tem soro. Quem é que tá mentindo? Será que a Secretaria de saúde 

ou é a população? Porque quando a gente recebe nota tem remédio, aí a população vai, 

diz que não tem remédio. Aí eu pergunto, quem é que tá mentindo? Eu acho que chegou 

a hora do povo de Oeiras acordar um pouquinho. Sabe, não é porque tem vereador de 

situação de oposição, não. Eu acho que a gente tem que olhar como ser humano de 

verdade. Acho que a gente não tem que olhar só para o umbigo da gente. E achasse, não 

estou sendo beneficiado nisso aqui. Eu tenho que ficar quieto? Eu tenho que me calar pelo 

menos, clame a Deus. Alguém disse aqui que falar o nome de Deus é muito sério, é muito 

Sério mesmo. É muito Sério a gente falar o nome de Deus em vão. É muito sério. 

Principalmente para quem não tem uma fé viva e eficaz, às vezes, para quem não vive, o 

que a palavra de Deus planta realmente é muito Sério. Mas sabe, às vezes eu fico me 

perguntando. Deus faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Adeus. Porque não é fácil. Você 

vê uma criança chorando, com dor no ouvido, com dor no dente. E você come ter que 

comprar uma amoxicilina, ter que comprar um remédio para dor. Não, porque vai te faltar 

alguma coisa. Porque deveria ter na Secretaria de saúde. Não é porque é ruim, não. Só 
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que às vezes esse pedido não chega para mim. Para os vereadores, uma vez no dia, às 

vezes chega a 45.E às vezes a gente dá, se comunica. Junto à 10, junta 5. Às vezes 

ninguém está assim. Tá todo mundo, às vezes, aperreado, faz coleta e compra o remédio. 

Isso é uma realidade constante nessa Câmara. Isso não é vergonha para a gente? Isso é 

vergonha. Para a Secretaria de saúde. Às vezes, não adianta ter médico e não ter luva. 

Não tem um gel cru, não tem um soro, Lá? Eu creio que ainda dias melhores virão. Eu 

creio nisso porque o povo de Oeiras não merece passar por isso. O povo de Oeiras não 

merece que crianças passem uma semana comendo sardinha ou que seja comprado 1 t de 

polpa de fruta e as crianças não tomem suco? As crianças não merecem isso. Não 

merecem barcos, escolas destruídos ou superlotados, ou aqueles que passam viajando 4 

horas de tempo de ida e 4 de volta. Não merece? Isso não é saudável. Você deixaria o seu 

filho? Eu não deixaria o meu. Você teria coragem de mandar o seu filho no barco escola, 

que passa tanto tempo no Rio? Eu não teria coragem de mandar o meu. Porque eu acho 

que eu sou muito mãe, eu sou muito leoa eu acho que eu sou muito protetora dos meus 

filhos. Nós estivemos no TCM, solicitando, indagando as questões e as maiorias dos 

processos licitatórios, infelizmente, eles não são publicados no portal do TCM. É uma 

realidade constante. Então TCM, ele não pode nos acompanhar dessa forma? Eu estive 

com meu deputado já eleito. Aí ele perguntou assim, Priscila, o que que você quer que eu 

lhe ajude para mandar para a sua cidade? Aí eu disse assim, deputado. A gente precisa de 

tanta coisa. Mas eu pergunto assim. Cadê 1.000.000 que veio para o município de Oeiras, 

do Pará, para bloquear a rua? Aí eu fico me perguntando assim todas as vezes que eu bato 

na porta de alguém, peço alguma coisa para eles? Aí eu fico pensando, meu Deus o que 

que vão fazer se eu pedir algo tão grandioso? Ele falou, veja lá, vereador, o que é que 

você quer para o seu município que eu vou lhe dar? Ele cita Roni Silva. Eu vou analisar, 

vou pensar. Eu ainda estou pensando, eu sei de tantas problemáticas do município de 

Oeiras, do Pará. Só que com o recurso que se tem, está se fazendo. Tem que botar a mão 

na massa, tem que fazer valer o que vem para o município. Sabe, porque para não 

acontecer de formas irregulares, como estão acontecendo, até que as contratações dos 

nossos barqueiros. Não, não tem nem processo licitatório, já tem um Monte de gente 

contratada trabalhando. É ruim, não? Crianças precisam estudar. Mas para quem vai 

receber o seu bom salário? Coitado. No final do mês. São muitas problemáticas. Então 

está na hora do povo de Oeiras dizer para Deus? Nos ajudar a fazer alguma coisa? Eu não 

tiro a razão da vereadora Mara quando ela diz assim, tem horas que dá vontade até de 

parar. Sabe por que a gente não para? Porque eu lembro que tem uma criança passando 

fome. Eu lembro que existe uma viúva que não tem ninguém que lhe sustente. Eu lembro 

às vezes que tem um paciente lá no hospital que me liga vereadora, vem aqui me visitar. 

Vem ver, porque isso aqui eu não estou conseguindo resolver. Eu gosto muito de gente 

da área da saúde. Eu confesso que eu gosto mesmo, de verdade. Eu gosto da educação, 

mas eu tipo assim, eu tenho um olhar muito carinhoso pela saúde, porque eu acho que 

nesse momento, quando a pessoa está doente, é de apoio que ela precisa. Eu trouxe um 

paciente hoje lá do Aturiá. Eu encontrei uma pessoa lá na Vila com uma crise depressiva. 

O marido ia levar para Belém porque eu já vim, não sei quantas vezes aqui em Oeiras e 



 

 
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 
 

não conseguiu ajuda. Aí eu disse Pra Ele, irmão, nós vamos ver o que a gente pode fazer. 

A pior coisa na parada dos postos do dia 16 de dezembro ao dia 16 de janeiro. Eu peço 

encarecidamente, que nunca mais deixar acontecer isso no nosso município. Porque isso 

é também é desumano, é desumano para a família que cuida de uma pessoa que tem 

problema mental. E é desumano. Sabe o que também? Cadê os nossos atendimentos? Ô, 

cadê a nossa casa para cuidar dessas pessoas? A Mônica me garantiu que já tinha metido 

o documento, secretária. Embora lá não já mete documento, já está tudo ok, já veio para 

Brasília, mas até hoje. Sabe o que aconteceu com os pacientes do dia 10 do dia 16 de 

dezembro ao dia 16 de janeiro, muitos surtaram. Só para quem vive com uma família de 

pessoas que tem problemas mentais, sabe o que é isso?  Sabe o que é isso? Então não 

deixe mais isso acontecer. Eu quero parabenizar final do ano. Claro que tem que ter um 

pequeno recesso. Tem um Natal, tem um final do ano que se dê esse pequeno recesso. 

Dia 23 de janeiro, volta aos postos de saúde. Todo funcionário tem férias. Então, todos 

tiram férias na saúde todo, todo tem seu período de férias. Para que tirar mais 1 mês? 

Enquanto tem pessoas passando mal, hipertensos, grávidas param de fazer pré-natal. 

Então eu peço para a população. Está na hora de tomar um posicionamento.  Está na hora 

de dar um basta. Para os nossos desmandos, que andam acontecendo. E não são poucos, 

você vai para o portal da transparência, excelência, por favor, conclua, concluindo, 

excelência. Você vai para o portal da transparência. Te dói o coração te dá vergonha de 

ver? Quando você pega um extrato bancário que de dezembro a janeiro a educação foi 

tirado quase 6000000 de reais. Obrigado que Deus abençoe a todos. Fará uso da palavra 

a vereadora Roberta Araújo. Obrigada presidente. Boa noite a todos! Boa noite colegas, 

boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. A gente sempre fica muito feliz quando 

tem pessoas nessa plenária e até agora estão por aqui aos novos servidores. Obrigada por 

toda atenção. Sempre que eu venho aqui, sou muito bem recebida. Nossa diretora, Susana, 

muito obrigada em seu nome. Quero desejar feliz dia das mulheres também. As nossas 

parlamentares que estão aqui. Hoje para mim, como alguns colegas, é meio que um 

retorno na primeira sessão em que teve estarmos a Brasília em viagem, na segunda sessão, 

foi Carnaval. Se eu não estou enganada e na quarta passada, infelizmente também quero 

deixar aqui meus sentimentos a toda a família da professora Leila, que foi uma grande 

mulher, sempre muito alegre. Tenho a lembrança dela sempre uma pessoa, uma mulher 

muito, muito sorridente. Agradecer a Deus por estar aqui. Deus conhece o coração de 

cada pessoa que sobe nessa tribuna que fala e que bom que Deus sonda os corações. 

Então, só ele pode justificar a fé de cada um aqui, o que cada um fala, o que cada um 

sente que pensa que nós não podemos julgar ninguém. Principalmente com relação à fé. 

Mãe, está lá no Urubuena, feliz dia das mulheres, em seu nome, quero desejar feliz dia 

das mulheres a todas as pescadoras. Temos mulheres hoje do nosso município, 

imponderadas na prefeitura, nas secretarias, dentro dessa casa de lei. Mas eu quero desejar 

a vocês pescadoras, que estão diariamente naquele Rio. No sol, na chuva, defendendo o 

pão de cada dia dos seus filhos, até mesmo dos seus maridos. Quando não podem ir, vocês 

são mulheres maravilhosas. Eu Acredito que hoje o município, com quanto vereadores e 

também o vereador Marcos Paulo estão me presenteando. As mulheres com 3 belíssimos 
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projetos, um que irá efetuar diretamente dentro da Câmara municipal, qual o presidente 

eu já lhe agradeço, sei que o senhor está com boa vontade, que a gente possa poder ter 

essa resolução dentro da Câmara municipal, a qual vai cuidar também das mulheres. 

Muito obrigada pela atenção que o senhor tem dado, recebeu e também de ter posto logo 

em pauta, bem como a indicação junto com a vereadora Franciele Andrade, o qual eu 

tenho imenso prazer de trabalhar. A gente discute muitos projetos para o município e 

também, claro, conversando com a prefeita, o qual já deu seu sinal verde que saindo essa 

indicação daqui, irá implantar um departamento da mulher vinculado à Secretaria de 

assistência social. Vamos lá! Estou retornando, na última sessão, estava em Brasilia, cada 

um dos nossos colegas, já citaram um pouco do fizemos lá. Então, só resumindo com 

muita felicidade. Batemos em muitas portas e não nos envergonhamos. Em nenhum 

momento foi dito q nosso município é pobre. O q está se fazendo tanto no âmbito do 

executivo como do legislativo. Pode se dizer, há não é nossa função. É, também, não dá 

ficar esperando certas coisas, na hora de ir na casa do eleitor pra pedir voto pro nosso 

deputado, muito bem, pois agora fizemos nossa parte eleitor. De todos os deputados q nós 

fomos e batemos nas portas, muito bem lembrado pelo vereador Edson. Não trouxemos 

o dinheiro na mala, não é assim q se resolve. Precisa se mandar emendas, e o  município 

também lembrado pelo vereador Marcos Paulo, ainda se encontra em dividas não desta 

gestão, não da gestão passada, vereadora Franciele, mas de muitas que foram se 

acumulando, não estamos aqui pra apontar o dedo pra ninguém, mas deixar dito também  

q a prefeita Gilma Ribeiro fez o parcelamento de todas essas dividas, para q possa receber 

convênios e entre outras soluções foi aquela que o vereador Marcos nos citou aqui, o qual 

o deputado Celso Sabino levou. Então, fomos a Brasília, e uma das pautas, gente vamos 

lutar em conjunto porquê? qual nossa principal meta? Água, sabemos q nosso município 

de Oeiras do Pará, tem toda essa dificuldade, foi debatido muito aqui, um projeto feito 

levantado no valor de 6.000.000 milhões. Fomos pra bater nas portas, vereadora 

Franciele Andrade, cada um de nós deixamos protocolados com nossos deputados, 

conseguimos alguma coisa, estamos a espera pelo bem do município, vamos torcer todos, 

muito obrigada presidente pelas diárias. Não fomos só passear e bater fotos. Se Deus 

quiser, vou subir nessa tribuna, assim q chegar o dinheiro em conta está como eu disse 

Chegou os 415.000 do deputado Celso Sabino. E qual o projeto? Ficou muito bonito da 

Quadra. Nós pedimos mais uma complementação, porque só para o que a gente sonha, só 

os 415, não dá. Então a gente pediu mais um pouquinho, né? Vereador Marcos Paulo e 

eu espero que chegue. Em uma das falas aqui. O meu filho pediu para viajar comigo e se 

meu filho vai comigo e eu ouço algo. Eu como Roberta, como mãe e também como 

vereador, iria ficar muito revoltada. A gente sobe aqui para tratar assuntos do município, 

não assuntos particulares e familiares. Na verdade, como vem acontecendo desde a sessão 

passada, isso é vergonhoso. Eu fiquei um pouco envergonhada, que no início da sessão é 

bem ruim, tem tanta gente lá no fim, no último Rio, querendo saber o que o município 

conseguiu que o município tem, como está acontecendo as coisas e eu espero que não 

aconteça mais que a gente venha para cá somente para estar se jogando farpas, indiretas, 

então se viajou, o filho se viajou. Qualquer outra pessoa, todo mundo aqui recebe o seu 
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salário, pode muito bem pagar uma passagem. Quantas visitas a gente já não fez em 

conjunto. Vereadora Priscila, sempre seu marido, o qual a gente sempre carinhosamente 

chama de amor, a acompanha hoje, inclusive ontem, a acredito que eu vi nos seus status. 

Senhora fez visita. Ele estava. É errado, não? Ela pode levar a quem ela quiser. Agora, 

viajar não pode mais levar filho, então o que a gente venha discutir aqui, de fato, coisas 

para o município e não está tratando da vida de pessoal, tanto faz ser de vereador, de 

secretário e muito menos da prefeita aqui o qual? Ela sempre tem um ditado que ela gastou 

muito sapato sola do sapato em Santa Catarina. E dessa viagem, nós também gastamos 

bastante. Era de uma Secretaria para outra e eu vou dizer também porque eu pensei em 

levar meu filho, porque no dia 16 de fevereiro eu estava em Brasília e sabia que seria meu 

aniversário e foi o primeiro aniversário que eu passei longe da minha família, do meu 

namorado, mas pude dividir esse dia feliz com os colegas parlamentares que. Me fizeram 

uma pequena surpresa na pausa. Bom moço, muito obrigada. Cantaram parabéns para 

mim com um bolo, doutor Gercy, onde estava conosco o senhor Adailson, prefeita 

também. Muito obrigada. Foi uma surpresa maravilhosa. E também depois da água, nossa 

maior preocupação trazer uma agência. Eu estive ontem no Cariri e conversando com o 

seu Daniel.  Ele veio aqui com esse problema de caixa, tem? Não conseguiu, não temos 

lotérica. Foi em Curralinho, não conseguiu receber. Resumindo, o dinheiro está lá, ele 

está precisando e não consegue. Então a caixa é uma necessidade e nós deixamos 

protocoladores vários ofícios. E vereador, não recordo qual foi a deputada, deputada do 

vereador barriga que quando nós citamos e ele falou deputada? Está aqui um ofício, 

protocolo e um ofício na caixa pedindo que ela é deputada, né? Uma caixa para o 

município de Oeiras. Ela virou para assessor dela e disse assim, faz um ofício igual aquele 

que nós fizemos para Muana pedindo a caixa. Eu só falei, meu Deus, não é só a Gente, 

então não acho que a gente vai estar lá o dedo. A caixa vai chegar aqui que é fácil. É uma 

luta que vem, precisa se ter população suficiente, e eu particularmente acho que o IBGE 

não. Não deu corretamente o número da pop-up. Situação de eu ir. Eu não acredito que a 

gente tem menos pessoas do que Curralinho. Que foi da onde surgiu. O nosso, a nossa 

indicação, a nossa resolução, que dentro da Câmara municipal existe uma Secretaria da 

mulher e o que mais a gente ouviu lá de relato foi o quanto elas sofrem certos tipos de 

preconceito. Na tribuna, as próprias deputadas recebiam dos colegas e das próprias 

colegas e eu parei para refletir. Estaremos aqui na Câmara municipal, não somente as 4 

vereadoras, mas também eu tenho certeza, com o apoio de todos os vereadores, você vai 

ter um jurídico aqui para lhe amparar. Se você precisar, acontecer isso comigo em casa, 

não sei pra onde ir, por onde começar nós vamos estar aqui para lhe dar o direcionamento 

para segurar na sua mão. Vem, nós vamos dar o andamento. O presidente já deu sinal 

verde, fico muito feliz. Agradeço em nome de toda a mesa já dá bem. Disponibilizou 

também disponibilizou jurídico e nós estamos aqui para isso também como presente para 

você, mulher, que a gente sabe que é infelizmente dentro do nosso próprio município. 

Feminicídio vem crescendo, a gente está com uma indicação. Conversando também com 

a nossa prefeita, o qual eu não me envergonho e sim, tenho muito orgulho de ter uma 

prefeita mulher que veio da pesca juntamente comigo, que vem da colônia, mas ela veio 
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da pesca também como secretária, secretária de infraestrutura. A gente chegava em 

Brasília, dizia a nossa secretária de infraestrutura é mulher nossa. Eles ficavam 

maravilhados. Meu Deus, a mulher, a mulherada estão tomando conta de Oeiras e sim, 

somos mulheres Fortes, independentemente do lugar. E será criado, se Deus quiser, 

estamos aqui com a vereadora Franciele, com uma indicação para que seja feito um 

departamento da mulher. Esse departamento da mulher, vereadora Franciele citou muito 

bem. Às vezes a mulher continua sofrendo qualquer tipo de assédio, abuso, ouvir ou 

violência. Não tem como se sustentar, não tem um ganho, não tem um aprendizado nada 

aqui esse departamento, venha. Já pelo executivo, segurar na mão dessas mulheres, então, 

desde já, fica aqui o meu agradecimento a prefeita, o qual tenho certeza que irá atender, 

irá implantar o departamento da mulher e fica aqui o meu pedido e meu, o do voto dos 

Nobres pares dos novos colegas. Tem certeza que as mulheres irão votar? Fica aqui o meu 

pedido aos Nobres vereadores, muito se falou, né? De educação, que bom. Também 

estava em Brasília quando eu ouvi falar muito da educação do município e desde então 

vem estudando bastante o assunto, visitando a Secretaria, visitando as escolas, mas antes 

de entrar nesse assunto é vou falar um pouquinho do rio Aracaerú. É um lugar próximo 

ao Rio que eu moro, meus pais moram e que eu estou sempre. Inclusive estava ontem e 

surgir algumas perguntas, será que não era caído? Não tem doente, tem doente em todo 

lugar. Vereadora Franciele, assim como de conseguir barco, a gente não tem barco aí 

sobrando para entrar as vezes, quando eu vou cobrar, está faltando uma embarcação ali. 

Não tem? Às vezes o barco para fazer o transporte escolar, assim como não está se 

conseguindo uma técnica que possa assumir no rio Aracaerú. Quando se conseguir um 

desistiu, não é fácil também a pessoa sair daqui de Oeiras ir morar lá no Rio, porque se 

for para fazer um trabalho, tem que ser bem feito. Não adianta uma técnica chega lá na 

terça-feira e voltar na quinta. Quando se for e quando foi, é pra ir de segunda a sexta para 

no mínimo dar um bom atendimento para a população. Como tinha e teve. E a gestão 

municipal, assim como a secretária, irá continuar procurando. O rio está sendo é bem 

assessorado, procuro estar lá sempre, visitando, inclusive ontem de lá. O posto está 

fechado, sim, não por falta de atenção da gestão ou por achar que não tem doente, tem 

doente em todo lugar, tá? Mas que fique bem claro que se está procurando, é um técnico 

de enfermagem que possa assumir lá com responsabilidade. Eu posso contribuir com a 

sua fala não, amiga. O meu tempo está bem corrido. Fica para a próxima, vamos falar um 

pouquinho do certificado de ensino médio que o qual eu tenho o boletim de ocorrência 

feito pela secretária de educação, que para mim não passou mais de uma exposição e 

também uma falta de respeito. A partir do momento que você compartilha um documento 

pessoal e eu fiquei me perguntando assim como a CPI, será que procuraram a Secretaria? 

Oficializarão para saber onde estava. As mudas de açaí. Muito obrigado, presidente, pela 

confiança é assim como eu digo para o senhor, para mesa e para toda a população que eu 

irei procurar fazer desempenhar o meu melhor dentro dessa comissão, apurando os fatos, 

porque eu tenho certeza que a população merece saber, mas eu também não assinaria 

como vereador barriga, eu iria até a Secretaria procurar saber. Procurar é protocolar um 

ofício e esperar a resposta, caso não me respondesse, a gente partiria para o plano b. Assim 
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como a situação, e eu lhe pergunto, o vereador Marcos Paulo não é formado? Se a gente 

não ter o ensino médio. Ou qualquer diploma formado em letras por acaso é contra a lei? 

Assumir uma Secretaria precisa ter formação. Verdade é de conhecimento de todos que 

nós temos uma lei municipal, não é que é inconstitucional. Infelizmente não é que coloca 

em uma obrigatoriedade, mas a lei federal. Ela é Clara, a Constituição não é. E nós 

voltamos ali para mudar. Eu só lamento a exposição da forma como foi feita a secretária, 

porque. Mas eu estou com a palavra, então. Obrigada vereador Marcos Paulo. De qualquer 

maneira. Muito obrigada. Então não estás infringindo nenhuma lei. E quanto ao 

certificado? A delegacia, presidente, às vezes está ficando difícil a gente terminar o 

discurso. Está se investigando e a investigação foi pedida também pela secretária. A gente 

perde, infelizmente até o foco. E com relação à educação, eu queria parabenizar a 

vereadora Franciele pela sua indicação. O qual fique à vontade, excelência. Pode falar, 

excelência. Muito obrigada pela parte concedida. Parabéns pelo belíssimo discurso. É a 

indicação é fala em relação à questão da escola marcante da Costa é no qual eu fiz uma 

visita em loco, é, juntamente com o diretor, foi detectado alguns problemas. Conversei 

com a secretária de educação, o qual quer agradecer pelo atendimento, pelo acolhimento. 

E foi muito importante essa conversa porque além da visita em loco, né? Foi verificado 

algumas questões e, diante da situação encontrada, eu conversei com a secretária e trouxe 

para cá, para esta casa, para a votação, essa indicação para os nobres pares. Para que a 

escola, ela passe por algum, alguma reforma, ampliação e a questão de adequação, 

adequação. Então eu peço aos Nobres pares com que votem sim pela indicação, porque 

por acreditar que a estrutura física de uma escola é de suma importância para que os 

alunos eles possam usufruir de um espaço físico melhor e adequado, então muito 

obrigada, colega de parlamento Roberta Araújo por esta. Obrigada, vereadora. Pode 

contar com meu voto? Inclusive hoje, oficialmente, a primeira vez que eu vou votar é 

pode-se pensar que sair da presidência foi levado como uma derrota. Não foi uma 

experiência linda na minha vida que durou o tempo perfeitamente que Deus gostaria que 

eu ficasse aqui. Estou muito feliz. Posso apresentar projetos de lei agora, posso lhe 

apresentar requerimento, indicação e estou começando, graças a Deus, com o pé direito 

ele apresentando. Obrigada, excelência, eu vou concluir só para finalizar, a partir do 

momento que se tomou conhecimento pela Secretaria de educação sobre a situação da 

escola do Itacú, imediatamente, vereadora Franciele a equipe interditou a escola por saber 

que estava correndo perigo para aquelas crianças e imediatamente foi solicitado um 

projeto para a nova construção. Mas como eu disse, a partir da semana que vem estarei 

tratando gradualmente de assuntos e vou começar com a educação, trazendo alguns 

esclarecimentos para a população. Boa noite a todos e até semana que vem. Obrigado a 

todos pela palavra. Logo após, passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Votação da 

Indicação nº 001/2023, de autoria da vereadora Franciele Andrade – MDB, o qual indica 

que o Poder Executivo Municipal, que providencie, a reforma e ampliação da escola 

municipal de ensino fundamental Mario Arcanjo da Costa. O qual foi aprovado por 

unanimidade. Votação da Indicação nº 001/2023/GVFA/GVRA/CMOP, de autoria das 

vereadoras Franciele Andrade – MDB e Roberta Araújo - PMN, o qual indica que o Poder 
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Executivo Municipal, crie um departamento, vinculado à Secretaria de Assistência Social 

do Município que atue no apoio, orientação e atenção à mulher. O qual foi aprovado por 

unanimidade. O senhor presidente observando que não havia mais nada a ser tratado, 

encerrou o expediente desta sessão ordinária, da qual nós, Roberta Andrade 

Miranda:_____________ e Cristiane Moura da Costa____________, lavramos a presente 

Ata, que após ser lida e aprovada, será assinada por nós 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, 08 de março de 2023. 
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