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Ata da primeira sessão ordinária, do terceiro período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, realizada no dia quinze de fevereiro do ano de dois mil e vinte três. Ás 

dezoito horas, reuniram-se os vereadores de Oeiras do Pará, no salão plenário Rosa Feliz 

Pereira, sob a presidência do vereador Josiel De Jesus Araújo Maciel, secretariados pelos 

edis: Priscila de Oliveira Santa Maria Cardoso (primeira secretária) e Ezequiel Oliveira 

De Jesus (segundo secretário). Logo após, 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 da vereadora Franciele Andrade Amaro, a qual 

apresentou atestado médico, e os demais edis, Barriga, Edson Farias, Marcos Paulo 

Leitão, Osvaldo Alves e Roberta Araújo, estão em Brasília acompanhando a comitiva 

municipal em visita aos gabinetes dos deputados, senadores e ministros.   Antes de iniciar 

a sessão, o senhor presidente convidou a vereadora Priscila Santa Maria para fazer uma 

oração. Efetuadas as chamadas, o senhor presidente declarou oficialmente abertos os 

trabalhos da presente sessão. Em seguida, o senhor presidente solicitou que fosse feita a 

leitura da pauta da presente sessão. Dessa forma, a senhora secretária fez a leitura dos 

expedientes em pauta: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Leitura do 

Relatório da Comissão Representativa da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, de acordo 

com o que preceitua o parágrafo único do art. 41 do Regimento Interno desta Casa. Leitura 

da Portaria nº 036/2023, de 15 de fevereiro de 2023, a qual “Designa os membros da 

Comissão Permanente de Leis, Justiça e Redação Final-COLEJURF, para o biênio 2023-

2024 da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, e dá outras providências’’. O presidente 

Josiel De Jesus Araújo Maciel, no uso de suas atribuições legais e regimentais resolve: 

artigo 1°, nomear nos termos do artigo 18, inciso 3° a linear, concomitante com artigo 28 

de acordo com o regimento interno desta casa de leis os vereadores Edson Farias (PL), 

Drô Alfaia (P), Branco Manga (MDB), como membros da comissão permanente de Leis, 

Justiça e Redação Final-COLEJURF, para o biênio 2023-2024 da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará. Artigo 2, caberá aos membros hora nomeados o período de 48 horas para 
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eleição do presidente desta comissão permanente, a luz do artigo 28, inciso 2° do 

regimento interno desta casa de leis, dando imediata ciência a mesa diretora do nome 

escolhido. Artigo 3° está portaria entra vigor na data de publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Portaria n°037/2023, de 15 de fevereiro de 2023, a qual “ 

Designa os membros da Comissão Permanente de Finanças, Patrimônio, Fiscalização 

Financeira e Orçamentária-CFPFFO, para o biênio 2023-2024 da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, e dá outras providências”. O presidente Josiel De Jesus Araújo Maciel, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais resolve: Artigo 1°, a nomear nos termos 

do artigo 18, inciso 3° a linear, concomitante ao artigo 28 de acordo com o regimento 

interno desta casa de leis os vereadores Barriga (PSDB), Franciele Andrade (MDB), Mara 

Nahum (PDT) como membros da comissão permanente de Finanças, Patrimônio, 

Fiscalização Financeira e Orçamentária-CFPFFO para o biênio 2023-2024 da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará. Caberá aos membros hora nomeados o período de 48 horas 

para eleição do presidente desta comissão permanente, a luz do artigo 28, inciso 2° do 

regimento interno desta casa de leis, dando imediata ciência a mesa diretora do nome 

escolhido. Artigo 3° está portaria entra vigor na data de publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Portaria n°038/2023, de 15 de fevereiro de 2023, a qual “ 

Designa os membros da Comissão Permanente de Assuntos Sociais-CAS, para o biênio 

2023-2024 da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, e dá outras providências”. O 

presidente Josiel De Jesus Araújo Maciel, no uso de suas atribuições legais e regimentais 

resolve: Artigo 1°, nomear nos termos do artigo 18, inciso 3° a linear, concomitante ao 

artigo 28 de acordo com o regimento interno desta casa de leis os vereadores Marcos 

Paulo Leitão (PDT), Roberta Araújo (PMN) e Osvaldo Alves (PP), como membros da 

comissão permanente de Assuntos Sociais-CAS, para o biênio 2023-2024 da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará. Caberá aos membros hora nomeados o período de 48 horas 

para eleição do presidente desta comissão permanente, a luz do artigo 28, inciso 2° do 

regimento interno desta casa de leis, dando imediata ciência a mesa diretora do nome 

escolhido. Artigo 3° está portaria entra vigor na data de publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Requerimento de abertura de CPI n°001/2023, Fato 
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determinado recebimento da secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da 

Pesca SEDAP PARÁ, do valor de 501.204,90 centavos (quinhentos e um mil, duzentos e 

quatro reais e noventa centavos) com contrapartida do município de 24.500,00 reais (vinte 

e quatro mil e quinhentos reais) para a compras de sementes de açaí e outros produtos 

para fomentar a agricultura local, sendo que a empresa ganhadora recebeu 256,00 mil 

reais ( duzentos e cinquenta e seis mil reais) de forma antecipada sem entregar o produto. 

REQUERIMENTO: OFICIO n°022/2023-GP-PMOP, datado de 01 de fevereiro de 

2023, encaminhado ao Poder Legislativo para apreciação do Projeto de Lei 

n°021/2022 que dispõe sobre à Política Municipal de Saneamento Básico do 

Município de Oeiras do Pará. Após a leitura dos expedientes, passou-se para o pequeno 

expediente. No qual cada vereador tinha cinco minutos para breves comunicações e 

comentários. O vereador Drô Alfaia, Branco Manga e Priscila santa Maria inscreveram-

se para o pequeno expediente. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, 

o qual iniciou o seu discurso cumprimentando a todos os presentes, pedindo saúde e 

sabedoria a Deus, e agradeceu a presença de todos que se fazem presente no plenário, e 

disse que é uma satisfação estar aqui representando o povo de Oeiras, depois de um 

período longo fora, acho que a população estava pedindo nossa volta, os nossos trabalhos, 

e gostaria de mandar um abraço para os meus amigos, pois nesse período estive visitando 

os interiores castanheiro e as ilhas e dizer que é uma satisfação estar presente com a 

população. Infelizmente temos notícias boas e ruins de violências e drogas e que 

infelizmente a gente padece pela violência, não só na cidade como no interior, mas pedir 

a Deus que trata e leva esse município no caminho correto, mas também fazer a nossa 

parte como representante do povo, em cobrar que a gestão Municipal possa aplicar o 

recurso público de forma correta, existe uma fala que diz que o problema não é dinheiro 

,o problema é gestão ,então isso se enquadra muito na realidade do nosso Munícipio, 

porque para muitas coisas o dinheiro ele sobra, para festas e farras ,mas medicamentos 

para atendimentos da população o dinheiro não tem, e é triste ver a nossa cidade no meio 

do mato, o inverno tá ai, passar nas ruas e ver que as limpezas Pública não funciona é 

triste , a gente tá nas ruas na periferia e ver que não tem água,  e é muito fácil quando a 
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gestão joga para a costa dos governos anteriores, mas já tá a dois anos de governo e até o 

momento a gente não ver uma obra de impacto da gestão Municipal para com o 

município, uma obra que possa dizer assim, que foi com o recurso do município, e com o 

recurso próprio ele trouxe esse benefício para a população, não tem, infelizmente o 

município ele não se desenvolve , nosso município está ficando para trás em relação aos 

nossos vizinhos, e isso não é eu que estou vendo apenas porque sou oposição, mas a 

população em si que sai de Oeiras do Pará e vai para outro Município , ela sabe dizer, e 

finalizou seu discurso desejando uma boa noite a todos. Em seguida a palavra é facultada 

ao vereador Branco Manga, o qual iniciou seu discurso cumprimentando a todos os 

presentes e aos ouvintes das rádios, e também agradeceu a todas as pessoas que lhe 

receberam nesse tempo de recesso, pessoas dos interiores e do município, gratidão pois é 

muito gratificante ser bem recebido nas localidades diversos desse município, e dizer que 

estar como representante de Oeiras é um privilégio, privilégio que já estou no segundo 

mandato do sexto ano e volto no terceiro ano do segundo mandato, e agora nesse primeiro 

semestre entusiasmado, nós já passamos do meio de um mandato e sei que nós temos 

certamente o dever e compromisso de prestarmos conta com a população de Oeiras, e 

volto a essa sessão hoje, com um modelo de pensar e agir diferente, nós precisamos 

mostrar a realidade para a população de Oeiras do Pará ,de tal situação e de coisas que 

acontecem e que a população não ver, e quando ver sente falta, e nos cobra, por tanto 

nossa nobre secretária, sei que o momento é diferente, de nossos mandatos e acredito 

muito nesse poder Legislativo que é independente do poder Executivo tanto quanto o 

Judiciário. Por tanto eu quero inicialmente agradecer a cada pessoa que me ouvi e que me 

recebeu em suas residências e desejamos nobres colegas, que aqui estão, que nesse 

segundo biênio e dos anos que nos restam, possamos desenvolver o bem social que a 

população de Oeiras tanto precisa e tudo merece, e esse é o nosso dever para a população 

de Oeiras, e a população de Oeiras certamente esperam de nós. Porque em nós confiaram 

votos quanto estamos representantes de Oeiras do Pará, por tanto volto e quero assim 

fazer a minha parte, nesses dois anos que me restam nesse mandato como vereador, 

quanto representante do povo de Oeiras, junto com vocês, são opiniões diferentes, são 
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opiniões que não podemos na política pensarmos igual, as opiniões são diversas que eu 

particularmente respeito, e defendo esse processo da democracia que é o pensar e o agir. 

Nos enfatizar senhor presidente, nesse novo cenário político que é o poder, que nós 

possamos cada vez mais nos unirmos e junto buscarmos melhoria para a população de 

Oeiras e defender o povo e suas necessidades básicas. E finalizou seu discurso 

agradecendo a todos. Em seguida a palavra é facultada a vereadora Priscila Santa Maria, 

a qual iniciou seu discurso, desejando uma boa noite aos nobres edis, e a todos que se 

fazem presente a esta casa, e que gostaria de desejar uma boas- vindas a todos os presentes 

aqui nesta sessão, e em primeiro lugar gostaria de parabenizar vossa excelência, 

presidente, pela vitória do processo a qual a população não tem conhecimento, nos foi 

gerado contra a mesa diretora, um processo para tentar derrubar esta mesa, eu quero lhe 

parabenizar porque o PL retirou a denúncia, queremos que a população saiba que aqui 

nós temos vereadores de responsabilidade e que o senhor estar no cargo que lhe é devido, 

parabéns o senhor foi votado por nós e foi merecido e justo pois a maioria ganhou, então 

vale a democracia, e aqueles que se sentiram derrotados, e entraram contra vossa 

excelência deu errado, e que a democracia ela faz parte de um jogo, parabéns pela vitória, 

e estou aqui mais uma vez para mas uma sessão ordinária neste biênio, para prestar conta 

dos serviços para a população, e iremos tratar de vários assuntos, saúde, educação e 

cultura, o afronto de um secretário mal educado, que não deveria esta neste cargo, a ponto 

de ser um homem machista de ofender um vereador, chamando ela de burra , dentro do 

seu cargo que foi eleita democraticamente pelo povo, então secretário de cultura chamar 

uma vereadora de burra, ele não deveria estar exercendo o cargo que está, com essa falta 

de respeito a uma mulher que foi digna de votos que teve, e digna de chegar a esta casa 

com respeito com a população, tenho um trabalho, eu não dei autorização a ele em 

nenhum momento em via whatsapp e nem chamei ele para nenhum tipo de trabalho, 

quando eu precisar convocar ele como secretário, eu irei convocar a secretaria dele que é 

uma bagunça , e eu também não vou me meter no trabalho dele, mas se eu tiver de fazer, 

vou fazer, porque ele achou ruim eu demostrar que a secretaria de cultura quanto faz farra, 

nós não temos remédios na saúde , nós iremos continuar tratando disso na tribuna e deixar 
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bem claro para a população a falta de respeito de um homem a ponto de agredir com 

palavras uma mulher, e a falta de respeito com uma parlamentar e representante do povo, 

e mostrar para o povo que temos secretário que não respeitam a população e deveriam se 

tocar e dizer, não realmente nós estamos fazendo errados, a população merece respeito, e 

finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, é realizada as deliberações sobre 

a ordem de falas para esta sessão, são feitas duas propostas pela Mesa Diretora aos 

vereadores: a primeira é a ordem das falas por rodizio e a outra é a ordem das falas, por 

ordem alfabética do nome parlamentar. Em seguida é realizada a votação, primeiro é 

votada a ordem de fala por rodizio, Mara Nahum (rodizio), Priscila Santa Maria (rodizio), 

Josiel Maciel (rodizio), Drô Alfaia (rodizio), Branco Manga (rodizio), com isso, rodizio 

recebeu cinco votos. A ordem de falas por rodizio venceu a votação. Logo após, deu-se 

início ao Grande Expediente, pelo prazo máximo de vinte minutos. Após a palavra foi 

facultada ao vereador Branco Manga, o qual iniciou seu discurso: “ Obrigado, boa noite 

mas uma vez, as pessoas aqui presentes quero lhes  cumprimentar novamente, também 

quero cumprimentar algumas pessoas Presidente, Boa noite também novamente a 

plenária também aqui na mesa composta, cumprimentar algumas pessoas que estão nos 

ouvindo a sessão nesse momento, vereador Drô Alfaia quanto a BR-422 onde No UXI-

ESTRADA estão horas escutando essa sessão, quero também dar um boa noite especial 

meus amigos aqui do Rio Pruanã mandaram mensagem, também o senhor Avelino, E 

mais uma vez seu  nome professora Lúcia fica à vontade tá, boa noite sintam-se todos 

cumprimentados, ficam à vontade a Priscila sempre usa uma expressão que aqui é a casa 

do povo, então sintam-se em sua casa, nobres pares e pessoas que nos ouvem, voltamos 

né ,de recesso presidente de qual inicialmente eu quero me ater esse assunto, após dois 

meses então, é de recesso desse poder, mas certamente cada um de nós desenvolvemos 

nossas funções da forma que entendemos melhor a forma que fazemos política da forma 

que viajamos, visitamos as localidades diversas desse município quanto interiores, de 

quanto Estrada, quanto rios e Ilhas e furos e assim por diante , por tanto inicialmente eu 

quero até mesmo convidar, nobre vereador  Drô Alfaia que nós possamos juntos 

analisarmos essa questão do nosso Regimento Interno, eu não concordo que o recesso 
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desse poder seja de dois meses Porque pensa que é tempo demais diante ao surgimento 

de matérias importante para nosso município é também para quem sabe evitar  algumas 

matérias de urgência quando o poder executivo nos solicita às vezes, nós voltamos para 

cá e certas vezes Como já aconteceu de voltarmos e aprovarmos matéria nesse poder e 

até mesmo nada foi feito, portanto tenha uma proposta que fiquemos aí um mês somente 

de recesso né, talvez Presidente, claro que vamos montar uma comissão para isso, mas eu 

sei que se nós ficarmos Janeiro e julho de recesso, Para mim seria normal, seria excelente, 

outra questão também que eu quero lhe agradecer Presidente Josiel, também lhe 

parabenizando pela  empreitada a sua frente neste poder quando venceu a eleição, quanto 

Presidente mais uma vez ,diante uma situação que nós sabemos né, brigar contra a 

vontade da gestão, da máquina pública. Eu quero lhe parabenizar e também dizer que um 

dos meus desejos ainda quando estou como Vereador nesse poder, no segundo mandato 

que como eu já mencionei ao senhor que se for possível que nós possamos analisar a 

possibilidade de duas vagas Mas, penso que a população de Oeiras cresceu né, Penso que 

dois vereadores a mais nesse poder será de muita valia, será mais duas pessoas para lutar 

pelo o nosso município, para discutir pelo nosso município, isso é importante dizer e 

também quem sabe assim vereadora Mara Nahum dá mais a oportunidade para as 

mulheres né, para todas as professoras que estão aí pessoas que trabalham no movimento 

social também, pessoas tem vários seguimento que aqui existe, então fica aqui meu pedido 

verbal para o senhor que o Senhor possa através do nosso jurídico né, quero até agradecer 

os bons trabalho do doutor Daniel, Nos ofertado aqui nesse poder, e parabéns por o senhor 

ter acertado em  um advogado bom, que tem nos ajudado e tem nos orientado a fazer o 

nosso trabalho corretamente, por tanto inicialmente é isso presidente quero voltar a dizer 

né, desse novo momento enquanto estava vereadores nesse segundo biênio desse poder, 

os dois anos que se passaram inicialmente as pessoas que me ouvem de Oeiras do Pará, 

nós pensa que nós tinha uma relação Próspera amigável com a prefeita Gilma Ribeiro, 

mas por ela não entendeu o fato que esse poder é outro, como eu falei no dia da eleição 

que isso aqui, esse poder Presidente, não é a cozinha da prefeitura, que esse poder é um 

poder Legislativo de Oeiras do Pará que é independente que através do voto elege 
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vereadores e vereadoras que aqui constitui esse poder, ela não deve ter aceitado naquele 

momento né, e de lá até esse momento aqui não tivemos conversa nenhuma, então eu não 

posso quanto representante do povo de Oeiras do Pará né, eu tive no meu primeiro 

mandato presidente 432 votos, e no segundo 811 e eu não represento somente essas  

pessoas, vai se dizer que eu tenho compromisso com a população de Oeiras do Pará, então 

eu não posso nesse momento né, ir atrás da prefeita né, perguntar para ela os caminhos 

que eu tenho que seguir, porque, falei para um colega meu nobre pares, para as pessoas 

que me ouvem, o dia que nós quanto vereadores desse poder Legislativo, não tivermos o 

direito de  Escolhemos em quem votar ou até mesmo discutir matéria ou escolher votar 

sim ou não no projeto do Poder Legislativo, O que é que nós estamos fazendo nesse poder 

né, a prefeita Gilma não tenho nada pessoal contra ela, nada, nem encontra ela nem 

encontra nenhum secretário, vai se dizer que fique registrado presidente, que as pessoas 

não confundam política como algo pessoal não tenho nada, pelo contrário me dou bem 

com todo mundo, espero me dar bem com todo mundo só que, nós não podemos aceitar 

vereadores e pessoas que me ouvem, é os desejos da prefeita as vontades da prefeita 

Gilma Ribeiro, podemos dizer que outro poder e dizer até mesmo para aquelas pessoas 

que são candidatos quando vocês estiverem aqui nesse poder, eu o meu desejo que eu não 

seja mais candidato ano que vem a vereador tá na mão de Deus, quem sabe se for da 

vontade de Deus a gente vai seguir em frente e vamos indicar outra pessoa da minha 

família um parceiro meu político para ser candidato, eu espero que Deus abençoe, que 

tudo dê certo que eu não seja mas candidato a vereador, Mas me sinto feliz de estar aqui 

hoje e a minha parte eu vou fazer exatamente. Portanto  presidente as pessoas me ouvem 

eu não posso hoje usar meu mandato para agradar a  prefeita Gilma Ribeiro , Porque a 

prefeita Gilma Ribeiro não votou em mim e nem vai votar em mim, ela tem candidata da 

família dela, tem as candidatas que ela vai indicar certamente, e ela vai construir outro 

poder que é o Executivo né, vai se dizer ela é a gestora do município, infelizmente ela 

está como gestora por um acidente político, mais que ela não faz gestão, ela faz política 

com mandado que ela tem, isso aqui não sou eu que estou dizendo, porque as pessoas que 

me ouvem sabe que eu vou dizer ,Vereador Drô Alfaia. Nós andamos nos outros 
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municípios vizinhos de Oeiras do Pará ,quanto com Tucuruí, Muaná, Curralinho, e os 

prefeitos dessas cidades a gente sente que estão trabalhando eles constroem, trabalham e 

faz política através dos seus trabalhos, e aqui se eu tiver errado, alguém me corrija e me 

mostra uma obra que a prefeita Gilma começou, iniciou, trabalhou e entregou nenhuma, 

e hoje vale se ressaltar nobre pares que  nós já estamos há 26 meses de gestão, nós já 

passamos da metade de uma gestão pública, onde o povo não tem culpa o povo votou e 

escolheu, ela ganhou, agora enfatizar que o compromisso da gestão é dela, ela não ganhou 

a Prefeita Gilma Ribeiro para fazer farra como ela faz, para levar 100 pessoas para Breves, 

Presidente, lamentavelmente dizer para gastar absurdo em transporte em farra e bebidas, 

eu queria ver Presidente, eu queria ver e quero ver se Deus quiser quando acabar esse 

mandato se ela vai continuar fazendo a mesma farra, porque é bom para quem faz usar o 

dinheiro público para promover, para se promover, leva quem quer agora, eu quero ver 

ela contratar uma lancha e levar para onde ela quiser para Muaná, Breves e Belém, levar 

50 pessoas, não se faz entendeu, agora coisas absurdas, porque eu me coloco no lugar das 

pessoas que tem necessidade, entendeu, para mim é muito cruel vereadora ,Priscila santa 

Maria ,chegar no rio Mocajatuba e ver que  não tem medicamento, e eu sei que aquelas 

famílias de Oeiras do Pará, são elas que merecem respeito, além de tudo compromisso 

com eles, porque daqui ano que vem Presidente, Vamos chegar lá, vou dizer ,estou aqui 

de novo vota em mim mais uma vez, Para quê?  Para não ter medicamento nos postos de 

saúde, como não tem, para ver meu irmão Fernando tá aqui e sabe, que no mandado 

passado não com motivo de orgulho, mas como parcerias com a comunidade, nós 

reformamos o posto do Castanheira e também do Mocajatuba, até hoje o posto presidente, 

eu sei que Você tem um carinho especial por lá, é o posto de saúde que o Edvaldo Nabiça 

fez, então não tem como nós aceitarmos isso aí a população pede socorro, porque é 

inaceitável , dizer até mesmo de uma expressão da prefeita, nós não podemos perder mais 

nada, eu não entendo penso que essa frase tá errada, eu acho que nós não devemos ganhar 

mais nada, porque não tem nada né, O que é que nós não podemos perder, porque aqui 

não chega nada né, Queria me ater a uma questão vereadora Priscila, fundamental falando 

de saúde da nossa visita, Obrigado pela sua companhia eu sei que a senhora vai no seu 
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discurso mencionar, mas eu não posso deixar de cobrar de cobrar e dizer que, nobres pares 

com muita certeza dizer que hoje, Se nós tomássemos a quantidade de diárias que foram 

pagas para lanchas resgate de transporte de pacientes dava para comprar mais de três  

lanchas ou quatro lanches para o município de Oeiras, e também ressaltar que foi uma 

luta nossa e está lá a Ambulancha no hospital aonde nós fomos visitar e vimos a 

Ambulancha jogada, vereadores, isso é compromisso de uma gestão, a slogan já diz assim, 

mobilizar para mudar, mas é para mudar  justamente ela, porque mudar o quê, mudar para 

quê né, Outra coisa que eu queria dizer hoje, vereadora Priscila a senhora sabe aquela 

conversa com muita positiva aquela senhora, O que é prioridade na nossa casa é o que é 

prioridade na nossa residências a mesma coisa é a gestão pública a gestão pública tem 

que entender que festa não é prioridade e sim água nas torneiras como não tem e se 

iluminação pública na nova Oeiras que não tem, medicamento nos postos de saúde 

principalmente nos postos dos interiores, porque eu vivencio a realidade, o posto de Saúde 

do Rio Arioca, Meu irmão tá aqui Fernando e ele sabe. nós estivemos lá na inauguração 

uma batalha nossa e a população sofrendo. Será que a pessoa nem é ser humano para 

entender que aquele ser humano que tá ali precisa e que além disso de tudo o recurso 

público é para isso, funciona assim, se fala faz, Ou pelo menos faz mídia ou leva daqui 

do município, Porque vereador Drô, nós não conseguimos chegar até a moto niveladora 

que não tá aqui no município né, mas quando nós visitamos o hospital e visitamos em 

loco que a ambulância estava sucateada e quebrada foi embora, será que vai voltar eu não 

sei porque quero nos  lembrar que o caminhão papa-lixo passou mais de um semestre 

Belém né, agora tem o outro novamente para lá essa ambulância já foi, será que volta né, 

então fica aqui quero ressaltar dizer que uma das nossas bandeiras de nossas lutas é a 

saúde, porque a saúde tem pressa e eu soube a pouco tem as mensagens aqui no meu 

celular, que os postos da BR- 422 também não tem medicamento, que no UXI-ESTRADA 

também não tem medicamento, então será que é compromisso do prefeito de Cametá fica 

mantendo os postos de saúde da BR-422 não é vereador, o compromisso da população de 

Oeiras do Pará é da gestão  Municipal e ela que tem que fazer, volto a dizer, não tenho 

nada contra pessoal, só que eu quero ver como cidadão de Oeiras colega vereadores meu 
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município melhor, comparados com os municípios vizinhos da vergonha prefeito de 

Tucuruí já inaugurou 26 obras durante dois anos, Muaná entregando obras, Curralinho 

aqui entregando obras e Oeiras não entrega, palavra concedida ao vereador Drô Alfaia, 

se tratando assim medicamento né, quase que possível ter medicamento na BR-422 se no 

almoxarifado daqui da Secretaria de Saúde não tem, então é algo que já foi lá fez uma 

visita, o quantitativo de notas que tem para secretaria não bate com a entrada, então é algo 

que futuramente a gente vamos investigar, saber para onde está indo esse recurso dos 

medicamentos, porque o recurso tem, ele só não tá sendo aplicado e chegar medicamento 

um fato que a gente pode presenciar que acontece isso eu acho que ele até rotineiro, só 

Tiraram a nota fiscal é agora com as mudas de açaí cem mil mudas de açaí e não chegou 

no município, vereador Branco Manga volta a seu pronunciamento, eu sempre defendi 

nobres pares que aqui  é uma casa que devemos legislar e fiscalizar, então   vereador Drô 

Alfaia sobre essa questão das mudas do Açaí, eu penso que nós vamos investigar se isso 

não é verdade isso é mentira a nossa apuração  vai dizer, nós temos 90 dias para investigar  

e mais 30 subsequente 120 dias para investigar, dá uma definição sobre isso é lamentava 

dizer para aqueles produtores daqui até mesmo da PA, vereador você que entende e sabe 

disso a uma esperança muito grande quando se fala incentivo, é de um bando de uma 

gestão Municipal, agora lamentavelmente receber, entender que basicamente na média de 

400 mil reais ou  mais em mudas de açaí, foram pagas em novembro e até agora 

posteriormente basicamente há quatro meses  inteiro não se chegou e eu já fui investigar 

Presidente. Eu já fui na balsa que presta serviço para Oeiras e não veio, eu já fomos na 

PA ninguém recebeu nenhuma muda, e cadê esse dinheiro do açaí,  então inicialmente 

dizer nós sabemos que é mais um rolo, que vai vim à tona, o processo licitatório vereador 

nós analisamos ontem o senhor sabe disso e foi feito de forma errada ,acertaram de 14 e 

17 já tinham pago, já tinham pago em três dias eles licitaram e pagaram, então totalmente 

errado nós vamos fazer a nossa parte quanto vereadores e quanto representa aí do Povo, 

nós vamos analisar a matéria nós vamos investigar né vamos já denunciar vamos 

denunciar, posteriormente presidente a CPI concluída, e o Ministério Público certamente 

vai fazer o seu papel quanto também, portanto tua disposição para nós fazermos nosso 
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trabalho de fato penso que, nós não estamos fazendo favor população de Oeiras é isso é 

o nosso trabalho igualmente com nossos professores vão voltar às aulas como planejaram 

como vão voltar às aulas , nós temos também quanto vereador de fazer esse papel, isso 

aqui nós estamos fazendo favor, estamos fazendo nosso papel quanto representante de 

povo de Oeiras, e nós sabemos que ano que vem tem uma eleição aí na frente, vai se 

ressaltar que o povo de Oeiras vai ter mais uma oportunidade de analisar novamente, de 

analisar de fato uma pessoa comprometida e responsável além de tudo que tenha 

experiência, para gestar o município de Oeiras do Pará, porque Oeiras do Pará tá sendo 

penalizado Justamente por isso, de termos secretários , não tem nada pessoal e contra a 

secretária Andreia, nada Pessoal, minha amiga converso com ela, falo com ela só que 

como gestora da educação não tem como parabenizar a Andreia, como é que ela vai 

vereadores lá n bode que fica tão pertinho do Aturiá, que já foi várias vezes e ela não tem 

a coragem ou dignidade de visitar aquela escola que tá caindo, como é que ela tem 

coragem de postar foto se ostentando nas redes sociais e não vai pelo menos tirar foto lá 

na escola o povo da Aturiá tá lhe esperando, a senhora sabe disso,  uma escola digna, 

Aonde se a Defesa Civil ali fosse interditaria não tem condições de funcionar, igualmente 

a escola do Rio Mocajatuba, Eu falei para um amigo hoje de manhã se existe recurso 

público se o dinheiro existe, os nossos profissionais qualificados estão aí para fazer os 

projetos Como já fizeram, e se as obras não estão acontecendo me explica porquê, falta 

de vontade só pode ser,  porque o recurso existe a secretaria de educação tem recurso em 

conta o suficiente para fazer a reforma para construir novas escolas para fazer aquisições 

de utensílios contra materiais para as escolas interiores que vai se ressaltar. E por que não 

faz , porque não quer, porque Tá passeando em ser gestora o tempo o cazuza dizia, não 

para, Presidente, quatro anos em um piscar de olhos, nós estamos no terceiro e já vamos 

para o terceiro mês, E outras coisas mais que Tem surgido que eu não quero me ater a 

vida pessoal de cada pessoa, é sim pessoal e infelizmente, algumas pessoas vendedora 

Priscila, lamentar na sua posição e secretário vim lhe afrontar gostaria de lamentar, mas 

eu entendo por outro lado, não sabe ouvir uma crítica que talvez seria construtiva ,também 

não sabe o que é educação principalmente para tratar assim  uma mulher, lamentável mas 
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seu trabalho é excelente e Deus vai lhe dar forças certamente para continuar, então eu 

quero me ater a outras situações , senhor presidente quero lamentavelmente dizer ao povo 

do Pruanã, basicamente um ano atrás a prefeita Gilma Ribeiro foi em uma reunião lá em 

cima do rio Pruanã com algumas famílias, e lá ela se comprometeu em forma de parceria  

reformar ou até mesmo fazer uma ponte nova no ramal do Elza que dá acesso ao rio 

Pruanã, hoje eu pude cedo na referida ponte tenho fotos que eu posso mostrar para quem 

quiser vê-las e basicamente não tem como mais passar , faz-se um ano que ela foi lá fez 

a reunião tirou diversas fotos postou na rede sociais que podem ser provadas que algumas 

pessoas lá tem e até hoje nada, também quero dizer vereador Drô sobre a questão da PA-

379 lamentavelmente uma empresa ganhou esse processo licitatório que tem terreno 

referido a PA vereador Drô Alfaia e hoje de manhã, nós podemos ver logo a realidade 

dessa estrada dessa PA. Nós ainda estamos em fevereiro e final de dezembro que a chuvas 

começaram, já estava intrafegável e até hoje não se tem uma definição, a empresa passou 

trouxe diversas máquinas que passaram alguns meses e foram embora, ficou um cidadão 

que ainda anda por ai em uma moto, e que nada se faz, e a prefeita sabe disso, Eu jamais 

vou ser leviano ,Até mesmo porque o Regimento desse poder ele nos proíbe Presidente, 

Mas se nós tivermos a quebra do sigilo bancária telefônico desse cidadão, nós vamos 

saber, porque ele me mostrou, Ele me mostrou a transferência bancária para prefeita e eu 

não tenho como provar mas se quebrar o sigilo bancário o telefone desse cidadão, tem 

como se provar, porque nós vimos as máquinas da prefeitura fazendo um início de um 

serviço pequeno nessa PA. E aí se acabou, aí parou e tá aí a nossa população sofrendo, 

mais esse inverno que tá chegando na verdade já chegou e o investimento foi alto e nada 

foi feito lamentavelmente, vossa excelência  eu quero dar continuidade em minha fala e 

lamentavelmente citar mais um assunto que é referente à saúde,  no mandato passado nós 

atendermos no tempo do COVID-19 nós tivemos uma audácia quanto estarmos 

vereadores com o prefeito Dinaldo Aires, de irmos  até mesmo em Manaus receber nossa  

UBS- FLUVIAL e até hoje nessa gestão que faz-se 26 messes a UBS-FLUVIAL está na 

frente da cidade, em 26 meses não conseguiu legalizar a UBS-FLUVIAL e simplesmente 

não  fazer se quer uma ação social e para piorar a situação do nosso trapiche Municipal, 
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que todos os dias as pessoas me falam sobre isso basicamente quando por ali vou, a gestão 

mandou  levar a UBS-FLUVIAL para o trapiche Municipal para ancorar lá, o trapiche 

Municipal já é pequeno, a UBS-FLUVIAL, estava em frente a praça da liberdade e para 

lá foi levado, está lá servindo de troféu para a população de Oeiras do Pará, porque não 

foi feito nenhuma ação social e atrapalhando a vinda de quem chega e sai do nosso 

Município do trapiche Municipal, quanto as lanchas, quanto as pessoas que ali encostam, 

quero pedir para o secretário de administração ,senhor  presidente, que eu sei que eles 

estão ouvindo a sessão gravando ou alguém tá, E vai lhes passar, que ele possa tomar 

medidas e tirar essa UBS-FLUVIAL dá li, ele atrapalha todo santo dia a população de 

Oeiras que ali encostam e já vi marcas de batida na UBS já que a administração não tem 

a capacidade a competência para fazer uma ação se quer, que pelo menos guarde aonde 

estava, onde ficou, portanto eu deixo esse meu pedido, Presidente, para que a 

administração de forma verbal, porque em via Ofício não se responde, eu solicitei para o 

secretário de administração retirada de algumas máquinas na rua, ele recebeu meu ofício, 

Mas infelizmente não fez não tirou,  bem aqui na esquina, Nós estamos vendo uma 

caçamba que fica toda noite o que é que se espera que acontece um acidente que alguém 

se coliga  com uma moto em uma caçamba dessa e mesma carroceria de um trator , que 

morra alguém para que a administração possa tirar ou lamentar  posteriormente, portanto 

fica aqui meu pedido, Presidente, e dizer que essa volta do recesso. Nós já vamos semana 

que vem, nós não vamos ter sessão  devidamente pela questão do carnaval, Mas quero lhe 

agradecer Presidente, Quando o senhor nos permite pensar em uma sessão Itinerante, 

obrigado de coração porque eu passei seis anos aqui pedindo, e nenhuma sessão foi feita, 

obrigado, eu quero estar em sessão itinerante porque o povo de Oeiras  precisa saber do 

nosso trabalho, e mostrar para vocês um projeto que Prefeita Gilma Ribeiro mandou para 

esse poder  depois do nosso recesso, ela esperou devidamente a questão que a sua 

candidata perdeu aqui, apresentar quem é mais freudiência para encaminhar um projeto 

que eu tenho aqui de lei número 020/022 que cria a Coordenadoria Municipal de proteção 

e Defesa Civil lamentavelmente ela como medição de força mandou esse projeto para cá 

e posteriormente primeira secretária, eu quero dizer para a senhora, foi  mais umas de 
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suas matérias de urgência, que ela mandou para cá contra o projeto que nós não estávamos 

no município para votar, e os seus puxa sacos, dizem assim como a sua cunhada, elas 

baixaram falaram de tudo que eles queriam de nós e agora me explica porque a prefeita 

mandou um projeto para câmara municipal Oeiras do Pará e depois ela mesmo pediu o 

projeto de volta, que tava errado e até hoje ela não devolveu o projeto para cá para esse 

poder, e ainda fala mais né pensei que ela vai dizer o povo do interior como ela falou no 

Araqueiru, que ela não dá cesta básica porque o culpado somos nós, que não votamos no 

projeto dela, se ela mandou um projeto errado para esse poder graças a Deus nós não 

votamos, e até hoje ela não devolveu o projeto para cá tá aqui o projeto errado eu tenho 

que ela mesmo mandou, solicitou o projeto novamente, e queria finalizar minha querida 

primeira secretária pedir desculpa para a senhora, eu não posso me esquecer que em Julho, 

nós tivemos o poder de  votar em um projeto para a reforma, e a ampliação da arena de 

eventos, o que foi que ela fez, absolutamente nada, 460 e poucos mil, que nós votamos e 

aprovamos para prefeita Gilma Ribeiro, nesse poder eu não sei se ela gastou se ela tem 

más tá ai a arena de eventos ,Será que eu estou errado, Será que foi eu que sou errado ou 

será que é nojento vereador Drô Alfaia sou eu, ou é a secretária de educação, porque foi 

isso que ela falou de nós naquele momento, vereadores nojentos, então eu queria deixar 

aqui que o nosso trabalho nós fazemos agora não posso ser responsável, enquanto um 

setor jurídico na nossa casa votar em projeto errado, se a prefeita não tem competência 

para mandar um projeto certo para cá que ela tenha pelo menos paciência né. Portanto 

quero agradecer ao povo de Oeiras pela oportunidade de estar aqui agradecer a Deus 

Quero agradecer minha família a meus amigos que acredita no nosso trabalho e nós vamos 

seguir em frente se Deus quiser, Muito obrigado. Em seguida a palavra foi facultada ao 

vereador Drô Alfaia, que iniciou seu discurso: “ Boa noite a todos, novamente pedindo a 

Deus sabedoria, em nome da vereadora Mara Nahum saudar a todos os presentes, em 

especial a meu tio Léo, agradecer a presença aqui do Tom, nosso presidente da associação 

dos Agricultores da PA-379 d e agradecer aqui a presença da minha amiga Luma, 

agradecer aqui ao Hélio e o Wellington que Vieram representando a comunidade do 

Costeira parabenizar vocês dizer que é louvável o trabalho que vocês vem demonstrando 
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em buscar benefício para comunidade de vocês, não só benefícios mas os direitos de vocês 

cobrar que vocês tenham uma educação digna de qualidade, que vocês possam ter uma 

saúde de qualidade, então meus parabéns acho que a comunidade de vocês ela está muito 

feliz com trabalho de vocês, e em nome de vocês dois da uma  boa noite para comunidade 

de vocês, comunidade do Costeiro, e especial também, boa noite para o meu pai que está 

aqui, eu conto muito para o meu trabalho como parlamentar, eu me escoro com o apoio 

da minha família meu pai e minha mãe são pessoas fundamentais no que hoje eu sou como 

vereador e a minha filha a pessoa que me dá forças todos os dias para lutar e acreditar que 

a gente pode ter dias melhores, quero dar um abraço para o Júnior Oliveira aos moradores 

do UXI da estrada baixa, especial a minha amiga Marizete, todos os moradores ali da BR 

422 tive lá foi muito bem recebido foi ali no Igarapé Preto então agradecer, foi a trabalho 

naquele momento pela ADEPARÁ, AOS moradores do Castanheira, também meu boa 

noite, aos associados da nossa Associação a Paola aqui da PA-379 uma boa noite, eu 

acredito muito na nossa Associação, trabalho que foi realizado Nesse pouco período que 

a gente Tomou frente com trator em breve os benefícios Eles serão tanto para Famílias 

dos Associados como para população em si que terá uma produção, vindo da PA- 379, eu 

quero dar uma boa noite as Associados do clube de Master foi um local que eu me associei 

foi muito bem recebido, agradeço ali a presença e sempre bom estar lá brincando um 

futebol, João Martins ali na br-422 boa noite, boa noite especial ao meu amigo vice 

prefeito José Siqueira, e vamos falar aqui um assunto que é muito comentado, eu recebi 

uma denúncia sobre a situação de documento falso da Secretária de Educação, então 

perante a denúncia realizei algumas indagações e investigação, onde eu encontrei o 

contato do dono da escola de onde a secretária se dizia ter estudado, o dono da escola não 

tem conhecimento do documento ele alega que naquele ano essa escola ela estaria até 

fechada, pedi para que eu possa tomar providência porque ele acredita que a escola dele 

tá sendo alvo de estelionatários. Tendo essa informação fui no ministério público e 

realizei a denúncia, o ministério público se   embasando no que já tem, encaminhou o fato 

para que seja aberto o inquérito na delegacia do município, também solicitou 

esclarecimento da prefeitura, eu me sinto como parlamentar filho de Oeiras estudante hoje 
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professor de matemática formado não comprei meu diploma passei 4 anos viajando para 

o Município de Boa Vista, me sinto envergonhado dizer que essa atitude do que hoje é a 

secretária de educação, esse crime que ela cometeu, ela envergonha o nosso município 

uma secretária de educação não ter um nível médio, comprar um diploma de nível médio, 

ela envergonha o nosso município irei cobrar para que esse inquérito já agora instaurado 

se realmente comprovando a veracidade do que o dono da escola falou esse crime ele não 

pode entrar no rol da frase que diz que o crime compensa, triste vê que a educação no 

nosso município tá na mão de alguém que não tem o mínimo compromisso com a 

educação, em saber professor Josiel do presidente você como professor seu concurso é 

Magistério, mas você tem formação pedagogia e uma necessidade da escola Você já 

trabalhou como professor de geografia né, então saber e receber denúncias que as lotações 

das escolas professores que estão recebendo carga horária de matérias específicas como 

Matemática, Português e Inglês não ter a formação na área, isso aí mostra o compromisso 

que essa gestão tem que educação, palavra concedida ao vereador Branco Mango, eu 

recebi uma denúncia a pouco do UXI-ESTRADA aqui na BR-422 foi esse lotado uma 

professora de inglês aonde ela não tem o curso, que fique como fala informar mas que 

certamente nós devemos averiguar, obrigado excelência, continuando ao seu discurso o 

vereador Drô, essas situações vereador Branco que elas nos entristece não só nós como 

parlamentar, hoje você como professor eu como professor, Josiel, Priscila como 

professora vê que a educação do nosso Município está acabado e ainda ver a prefeita desse 

município  em cima da denúncia que eu fiz, dizer e defender a secretária, a partir do 

momento que a prefeita aceita um crime tem conhecimento e defende esse crime ela tá 

participando desse ato criminoso para quem entende do jurídico prevaricando, mas não 

vamos cobrar a educação de quem não tem né, infelizmente vereadora Priscila, nosso 

município está na mão de pessoas mal educadas, quando não é mal educada, educação 

nenhuma teve, vereadora Priscila imagine um cidadão que trabalhou arduamente para 

educar seu filho, muitos filhos que seus pais vieram dá roça, que trabalharam arduamente, 

fazendo farinha para poder pagar uma faculdade para seu filho Para poder dar condições 

ao seu filho poder estudar e ver que ele não tem condições de exercer um trabalho dentro 
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do seu município porque ele vai por indicação. Tenho a plena consciência do meu trabalho 

irei cobrar até o último dia do meu mandato que as coisas funcionam como tem que ser, 

vamos cobrar Vereador Branco Manga que quem esteja dando aula seja uma pessoa 

capacitada para aquela disciplina que ali ela está, não deixar que as perseguições políticas 

tome conta das escolas a volta às aulas está marcada para quinta-feira depois do Carnaval, 

vamos lá poder vereador Branco Manga e Priscila, Vê se realmente as aulas eram voltar 

vê se tem merenda se o transporte escolar vai funcionar, eu não acredito que volte na 

quinta-feira fora isso Vereador existe 20 dias letivos que está no calendário escolar,  existe 

torno de 20 sábados que é para ter aula dia de sábado esse calendário do sábado é só para 

enganar e dizer que teve 200 dias eletivo de aula, Isso é uma mentira e quem paga essa 

conta é o aluno, o aluno não tem como aprender se ele não tá tendo aula correto, se você 

tirar um mês sem ter aula que seria o sábado, é um mês que você não vai pagar o professor 

temporário que você não vai comprar merenda que você não vai pagar o transporte 

escolar, uma economia no mínimo aí de 4 milhões de reais que não tenho medo de afirmar 

que a economia do roubo, vamos deixar de dar aula economizar para a gente poder roubar 

esse dinheiro, quero aqui mais uma vez falar em nome da escola do Costeira que era para 

ser construído todo nós sabemos tá parada se inicia uma obra de um anexo e a comunidade 

com pressa de receber não tem ideia de quando vai receber, até porque segundo 

informações dele está duas semanas parada, é triste, aqui dizer que agradecer a assinatura 

dos novos colegas e dá uma resposta para os nossos Agricultores o pedido de CPI aqui, 

que dei entrada nesta casa junto com meus colegas ele fala nada mais nada menos do que 

100.000 mil muda de açaí, essas 100 mil mudas seriam para atender 100 famílias, cada 

família iria receber mil mudas no projeto essas famílias iriam contar com calcário o NPK 

e o Estertor, só quem não sabe o que seria mil mudas de açaí para essas famílias, quando 

essa gestão que não tenho medo de afirmar, rouba esse dinheiro do projeto Ela tira a 

chance dessas famílias saírem da miséria, porque com produção desse açaí teriam 

condições de no mínimo segundo os levantamentos e os cálculos se vendesse uma razão 

em média de r$ 20 reais tem uma renda anual de r$ 50.000 mil reais, então infelizmente 

são 100 famílias que tiveram o direito de sair da pobreza de ter uma renda complementar 
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foram roubados, aqui procurando o contrato o senhor Celso Pinheiro da Silva é o fiscal 

desse contrato o senhor Celso ele é o responsável por atestar nota. Talvez ele nem saiba o 

compromisso que ele tem, mas é ele que vai dizer que essas cem mudas de açaí chegaram, 

ele que autoriza a administração pagar então quando ele atesta uma nota que o produto 

não chega ele está junto no roubo então meu amigo não sei qual o seu grau de 

comprometimento com essa gestão, mas quero dizer que uma hora a conta chega, a 

empresa aqui denunciada Alanoar ontem a gente em pesquisa essa mesma empresa 

forneceu para prefeitura de oeira do Pará além dela ter ganhado uma licitação para 

fornecer muda de açaí e fertilizante, ela ganhou uma dispensa para fornecer material de 

laboratório ela é uma empresa que trabalha com tudo né, aí fomos buscar a dispensa não 

a chama dispensa do material de laboratório não tá informado, dentro do processo 

evidências Claras de manipulação, mas isso aí a gente vai apurar e investigar com o apoio 

do contábil jurídico desta casa na CPI, onde a gente vai ter a chance de chamar todo esse 

pessoal, quero que falar em nome dos moradores da BR-422 vocês viram em rede social 

que a prefeitura recebeu uma motoniveladora nova e essa motoniveladora tá aqui na nossa 

cidade parado, já tem uma que está se acabando tem outra funcionando E trouxeram mais 

uma, eu quero saber se quem mora na br-422 não tenho direito de usufruir com 

maquinário de uma motoniveladora ou será que quem mora na br-422 precisa mendigar 

para o prefeito de Cametá mandar as máquinas para poder arrumar um ramal, esta fala 

para quem mora ali na BR-422 é para mostrar do compromisso que essa gestão tem com 

vocês que é nenhum, a prefeita publicou em suas redes sociais ganhou selo o diamante 

do Portal da Transparência, quero informar para a população que até a presente data desde 

o dia 28 de Dezembro, nem uma nota nada foi informada no Portal da Transparência, não 

sei dizer quanto gastaram no aniversário de Oeiras não sei dizer se houve Compra de 

medicamento não sei dizer se Estão comprando merenda porque o Portal da 

Transparência não funciona, e sempre a gente saber que quem tá escondendo algo é 

porque lá tem alguma coisa. Quem não deve não teme, uma boa noite a todos”, a palavra 

foi facultada ao vereador Josiel Maciel, que iniciou seu discurso: “ Boa noite a todos, 

sintam-se a vontade aqui estão acompanhando a sessão aqui na plenária, em nome da 



 

 

                     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 

 

20 
 

primeira secretária, vereadora Priscila Santa Maria, cumprimentar os demais pares aqui 

presentes, desejar boa sorte aos outros que estão lutando em Brasília em busca de 

melhorias para nosso município e saúde a vereadora Franciele que se encontra em Belém 

com consultas médicas e o seu esposo o ex-prefeito Dinaldo Aires operado,  Melhoras 

para todos, em nome da professora Lúcia e do um amigo em particular nosso assessor 

jurídico da casa doutor Daniel saudar a todos os presentes, Quero desejar boas vindas a 

todos que fazem parte da nossa equipe de trabalho aqui no legislativo, sobre o comando 

da nossa chefe Suzana com Dr Daniel, Dr Wellington que se encontra também aqui com 

nós dos processos licitatórios, Dr Nonato nosso contador, jurailson nosso homem do 

dinheiro, nosso tesoureiro, Priscila Barbosa o Domingos amigo da mesa de som, clyvia , 

Arão Jardel , Karina, Maria de Assunção,  Erlane já Velha Guarda  na Câmara, Josinete 

também que já tá se aposentando pelo poder legislativo , Marcelo, Roberta Andrade, 

Ezequiel Pimentel, nosso amigo JB que nos auxilia aqui, desejar boas vindas a todos meus 

amigos, Edivan, meu amigo Fernando todos que fazem parte aqui, temos a visita de dois 

amigos como Vereador Drô já citou da comunidade Costeira representante da associação 

das Comunidades remanescentes quilombolas de Costeira, nossos amigos Edson serrão 

que eu tive prazer de conhecer e também o amigo Felipe Cordeiro que ainda pouco 

tivemos alguns minutos de conversa, junto com os outros vereadores que se fazem aqui 

presente, fiquei muito feliz em saber que o Felipe é filho de uma amiga de faculdade 

professora Sônia Cordeiro a qual tem maior respeito admiração para sua trajetória 

Educacional nesse município, sejam bem-vindos ao município espero que a nossa 

conversa tenha contribuído e a nossa parceria aqui desse poder afine que na próxima 

sessão vocês estejam aqui com a comitiva para sentarmos com todos os membros aqui, 

vamos oficializar as Secretaria de Educação, administração pública e atendendo ao pedido 

da comunidade da associação esperamos ser respondidos, também deixar um abraço a 

todas as pessoas que nos ouvem na rádio Shekinah, obrigado ao pastor na Assembleia de 

Deus que nos cedeu o sinal e a qual tem o prazer e a honra de considerar um amigo, Um 

abraço, ao Naldo da rádio Araticu  que nos cedeu o sinal para transmitir, um abraço a todos 

que nós ouve pelas duas rádios ao povo do interior da br-422 da sede do município, quero 
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voltar aos novos pares que nos acompanharam na eleição do dia 14 de Dezembro, 

obrigado vereador Branco Manga, vereador barriga, vereadora Mara, vereadora Priscila 

ao Vereador Drô, Obrigado Branco ,Obrigado Priscila, Por acreditar em fazer parte dessa 

luta com a gente quanto composição da mesa diretora, e aos demais membros desse 

Parlamento, obrigado pela parceria sem os colegas de luta é essa mesa diretora não é só 

da equipe que se elegeu, mas sim dos 11 que se fazem aqui presente neste Parlamento e 

principalmente esse segundo período legislativo aqui segundo Biênio, voltado para a 

população, voltado para o povo, enfrentamos desafios , enfrentamos batalhas, obrigado a 

nosso assessoria jurídica por ter contribuído para que o processo que moveram contra a 

mesa diretora tenha sido extinto pela justiça, obrigado amigos que nos ajudaram nas 

articulações por cima, para que o partido liberal retirasse a denúncia, e sabemos de tudo  

que aconteceu nessa conjuntura e envolvemos algumas forças políticas do estado, para 

resolvermos essa situação que não precisaria algo interno nosso, como foi fala 

anteriormente é um processo democrático aonde a gente quem ganha comemora e quem 

perde deve aceitar e continuar o processo. Águas Passadas estamos de pé Estamos firme 

que esses dois anos seja realmente voltado para a população do nosso município durante 

o período que Assumimos como presidente desse poder entramos em recesso,  mas 

continuamos o trabalho, já tivemos diversas reuniões já tivemos uma reunião com sintep 

já tivemos uma reunião aqui com Associação arquiko participamos de alguns eventos 

como planejamento da Rede de Educação a qual segundo o calendário escolar estará 

retornando as suas atividades na próxima quinta-feira da semana que vem, Recebemos 

ofício da administração pública encaminhando novamente o projeto polêmico lá de 2022 

a qual não foi votado aí quando foi se marcado a sessão extraordinária para votação 

administração solicitou a devolução do projeto para novas análises e retornou a esse poder 

que está na pauta da sessão de hoje, que dispõe sobre as políticas política Municipal e 

saneamento básico município de Oeiras do Pará e o plano de saneamento básico e outras 

providências aí também foi citado o outro projeto a qual em uma conversa com a atual 

gestora ela falou que está retornando também a este poder o outro projeto polêmico , hoje 

se iniciou os trabalhos legislativo se iniciou pelas escolhas das comissões, durante alguns 
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dias, algumas semanas e esses dois meses aí, um mês aliás 45 dias só se falava nos 

bastidores da situação da Escolha das comissões, recebemos os ofícios de todos os 

vereadores solicitando principalmente participação na comissão de leis a COLEJURF , a 

qual todas as comissões seguem um rito temos que ter um representante da minoria, um 

representante da oposição, representante da situação, então em conversa com essa 

assessoria  jurídica, com a Suzana que comanda a casa, Chegamos em consenso de acordo 

com as solicitações dos vereadores e foram escolhidas as comissões , Se tiver algum 

questionamento estamos à disposição, estamos à disposição para receber Os 

questionamentos, passaram para nossa assessoria jurídica e darmos andamento, hoje 

também deu-se entrada na casa, num pedido de abertura de CPI a qual foi através de ofício 

oficializado ainda pouco lido em Plenário e queremos encaminhar assessoria jurídica para 

dar andamento nos procedimentos, Vivemos um período democrático no país ou 

redemocratização do Brasil com a eleição do atual presidente, passamos por algumas 

dificuldades aí no passado nós que somos do movimento social defendemos realmente o 

povo sofrido dos interiores as pessoas que passam necessidades nas pequenas cidades 

principalmente da região norte tivemos 4 anos difícil um governo que antecedeu o 

governo federal que nos antecedeu, hoje trilhamos novos objetivos Esperamos que o atual 

gestão Federal olhem para região de carentes do Brasil, hoje Fiquei feliz em uma conversa 

com amigo Wellington aí depois acompanhando nas redes sociais que foi assinado a PEC 

lá para voltar com minha casa minha vida um programa que durante muitos anos 

beneficiou Inúmeras pessoas no Estado do Pará em outros estados do Brasil está de volta 

o programa, Parabéns ao governo federal, temos a honra de ter acompanhado Deputado 

Elias e também de forma direta ajudado o outro Deputado Estadual Antônio Tonheiro a 

um a se reeleger no caso Antônio Tonheiro e o outro a trilhar o caminho do Parlamento 

Estadual o deputado Elias Santiago a qual temos uma proximidade muito grande o amigo 

que quase que todos os dias tocamos mensagem hoje é o segundo secretário da Alepa, 

Meus parabéns amigo e que Deus restabeleça a sua saúde para que você possa voltar a 

visitar os municípios desse estado e trazer benefícios para todos os moradores do nosso 

Estado do Pará, quanto o presidente da Câmara a nossa gestão será focada no diálogo no 
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consenso, sem brigas , falo o que a nossa história de vida da onde viemos e onde estamos 

trilhando, nos credencia a sabemos dialogar com a oposição com a situação com todas as 

forças e uma coisa que esse camarada tem palavra, honra compromisso, se trilhamos a 

vida como empresário, como professor e hoje como político, é porque passamos seriedade 

para quem nos acompanha para quem nos segue para quem acredita em nós, infelizmente 

não podemos realizar e fazer todas as situações que são acordadas, mas dentro das nossas 

possibilidades honramos todos os nossos compromissos com parceiros na vida pessoal na 

vida política quanto Professor, temos nossa história nesse município, neste momento não 

poderia deixar de não falar da minha família meu pai Jorge minha mãe minha esposa meus 

filhos meus três filhos minhas irmãs que quando chego com um projeto de vida pessoal 

de político ou contra empresário todos abraçam, sinto que algumas vezes alguma 

situações não é do gosto de todos ou da vontade de todos, mas como sempre falo que a 

partir do momento que Deus me deu oportunidade e a sabedoria de trabalhar e começar a 

conquistar algo eu passei a ser o pai da Minhas irmãs, o pai da minha mãe e o pai do meu 

pai, além do pai dos meus filhos e esposa da minha querida esposa Ellen, então dois anos 

de muita luta pautado sempre para beneficiar a população de nosso município e como 

falei e como falo em algumas conversas por aí, não serei candidato à reeleição a vereador, 

mas apoiarei alguém, eu quem não serei tem outras pretensões políticas se for da vontade 

de Deus trilharemos um outro caminho e se não for continuaremos na política nos 

Bastidores, esperando uma outra oportunidade quem sabe, mas espero que nesses quatro 

anos que estamos aqui no Parlamento Como já venho deixando história podemos fazer 

ainda mais história, aquele camarada como Vereador Branco falou ainda pouco que tem 

um carinho especial lá pelo rio uma Mocajatuba, a Qual passei parte da minha infância e 

me orgulho muito de ter amigos na primeira casa do Rio, até a última casa, semana 

passada final de semana foi passar o final de semana na casa de um amigo como sou 

apaixonado pela pesca, fomos pescar em alto mar, levei meu pequeno Jorge e aí começou 

um temporal tivemos que entrar no Rio para esconder da maresia lá da chuva encostamos 

a lancha no lado de uma canoa madeireira aí quando pedi licença para o dono da Canoa 

passei para dentro da Canoa que tava com um pouco de frio aí o outro amigo que tava lá 
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conversando um batia no outro, eu conheço ele aí o camarada falou assim para mim, Qual 

o seu nome, aí eu identifiquei e ele falou nós já nos conhecemos, já vimos sua foto, nós 

sabemos que o senhor é vereador em Oeiras do Pará, e falei amigo como o senhor nos 

conhece, compramos madeira no rio Mocajatuba e todas as casas que paramos, as pessoas 

falam que Mocajatuba tem um filho ilustre que é vereador, olhei e falei assim, obrigado 

então nosso nome corre, por essa trajetória bonita de vida e palavra , honrar 

compromissos, todos os acordos feitos  foram cumpridos, hoje vou me ater a essa 

situação, vou encerrar por aqui nossa fala, vou esperar as próximas sessões, Espero que 

todas as sessões seja igual hoje de maneira harmônica a qual a gente usa o nosso tempo 

regimental aqui para expor nossas mazelas , expor nossas ideias, nossos pensamentos, E 

infelizmente ou felizmente só temos cinco vereadores que os outros estão a serviço do 

município, mas gosto de desafio ,vamos aguardar a próxima sessão, um abraço a todos 

fiquem com Deus”, logo após a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, iniciou 

seu discurso:” Boa noite a todos é um enorme prazer estar novamente nessa casa de lei 

cumprindo o trabalho enquanto vereadora e quanto cidadã representante do Povo de 

Oeiras do Pará, é com muita alegria que retornamos, infelizmente hoje não estamos 

completos, Mas isso não impede que demos continuidade ao nosso trabalho, agradeço a 

Deus a oportunidade aos meus familiares e amigos que sempre acreditam no trabalho e 

na continuidade, quero parabenizar a atual presidência pelo trabalho que vem exercendo 

em pouco tempo Já percebemos algumas diferenças nessa casa não apenas na nova 

contribuição dos funcionários, mas sim como também na estrutura dessa casa é com muita 

felicidade que fico feliz no qual fiz parte, em lhe e votar e com muita felicidade tivemos 

êxito, Isso demonstra que a democracia ela acontece tanto no âmbito eleitoral político 

quando nós se candidatamos, quanto no âmbito eleitoral também legislativo nas eleições, 

muitos acreditavam que não poderia ser possível uma mudança, haja Vista que 

historicamente a gente vai presenciando nosso município que vendendo esse continuidade 

na reeleição do presidente nessa casa de lei, Mas que por oportunidade e para uma nova 

conjuntura nós tivemos a honra e o prazer de mudar, acreditamos que a mudança nessa 

casa de lei ela não venha apenas para fazer uma afronta como muitos dizem, mas sempre 
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a gente Demonstrar um novo trabalho uma nova visão uma nova dinâmica é a mesma 

constituída a Priscila já é a primeira secretária permaneceu, mas hoje acreditamos que ela 

sinta-se mais à vontade em contribuir e dialogar pois o mandato sempre falado 

participativo ele é de comum acordo com todos e para melhoria do povo, então fico 

extremamente feliz e hoje por essa constituição. Espero que os demais pares também 

sinta-se felizes embora não seja fácil a gente presenciar ou se lançar ou até mesmo votar 

em alguém que não vença, mas isso faz parte acreditamos que vários candidatos  que se 

lançaram a vereador não tiveram a oportunidade que nós 11 estivermos, Então temos que 

aceitar e pedir que as soluções e as melhorias ela vem para o povo de Oeiras do Pará, 

Espero muito que essa nova mesa diretora ela seja uma mesa diretora ela seja uma mesa 

acessibilidade  ao povo porque a nossa casa nosso dilema é a casa do povo que as 

comunidade sinta-se à vontade de vir de presenciar de poder se comunicar, hoje eu quero 

mandar um abraço especial algumas comunidades vou citar alguns nomes já peço 

desculpa aqueles que esqueci pois dentro dessa nossa vida política nós acabamos 

conquistando de não só apenas votos mas também laços de amizade que são muito 

importantes, hoje quero mandar um abraço para comunidade Murujuca, especialmente 

para o seu Joice  seus Isaías seu Carmito seu Marinaldo, ao furo Santa Maria a Kelly a 

Dona Antônia, ao Castanheira seu Biriba, Ana Zilda e o Quarenta, no rio Oeiras o amigo 

Sales e seu Antônio, essas pessoas assim ela tem uma significância especial não um 

processo político, mas que sãos elas que a comunidade acreditamos que todos nós quando 

construímos amizade e quando a gente faz necessário do nosso mandato principalmente 

por um resgate essas horas que elas nos  me ligam e nós atendemos e com todo prazer a 

gente faz a solicitação por que muitas das vezes embora participamos de uma gestão que 

seja nova, Mas pouco foi se organizado e devemos lembrar que já se passaram-se dois 

anos de gestão e muito deveria ter se organizado para muitos aqui é fácil falar de vereador, 

falo toda a sessão a mesma coisa, só reclamo não fazem nada não contribui, mas como 

sempre digo a nossa função é fiscalizar e falar as demandas do Povo as demandas que 

eles Necessitam E se nós continuarmos aqui como dizem nas redes sociais ou até em 

conversas paralelas que nós apenas reclamamos, Isso é uma resposta que a gestão 
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infelizmente não fez a mudança não melhorou aquilo que era para ser melhorado não 

beneficiou aquilo que era para ser beneficiado então em dois anos de Mandato 

Infelizmente o Enes problemas citado acredito que desde o primeiro dia de sessão como 

infraestrutura. Educação e saúde ainda vem a tona, mas não é porque nós gostamos de se 

repetitivos é porque infelizmente a mudança não veio apenas Ficou ali no emblema 

mobilizar para mudar, essa mobilização a gente infelizmente presencia para festas, 

mobilização para eventos, para exposição para beneficiamento próprio e promoção de 

nome, mas quando fala mobilizar para melhoria do povo de Oeiras do Pará infelizmente 

pouco vem sendo feito no nosso município é a política pública brasileira ela é feita de 

mudança de ato democrático de quatro e quatro anos é pelas mudanças e pelas melhorias 

e o povo ele acredita que é o viés mais rápido e mais próximo a política pública eu a uns 

anos atrás nunca me imaginei estar como vereadora pois talvez nunca fosse meu sonho, 

mas eu saber a importância da política pública hoje na vida de cada cidadão a gente faz 

se questionar ou a gente se lança com propósito das pessoas acreditarem nossas ideias e 

nós fazemos a diferença enquanto em todos no cargo ou a gente se cala, infelizmente às 

vezes aceita, porque enquanto tendo representante no município no estado da nossa nação 

eles não conseguiram fazer ou falar por nós, infelizmente a gente vai continuar só 

reivindicando sem ações e sem mudança e eu quero que meu Município seja melhor não  

para apenas uma vereadora ou para 11 ou para aquelas pessoas que compõem uma folha 

de pagamento, mas o município que seja bom para todos que Residem nele o que algum 

dia já residiram e que hoje retorna a terra natal com muito orgulho infelizmente pouco, 

muito pouco a gente vem presenciando e o que nos deixa entristecido que haja Vista que 

uma própria gestão ela é a primeira a falar de nós é a primeira nos Criticar é a primeira a 

fazer que quando sai alguma coisa em relação aos assuntos pessoais que não condiz que 

a nossa profissão, seja a primeira espalhar para todo mundo e fazer de forma aleatória 

como alguns robôs de trazer informações falsas, isso nos entristece porque ser julgado 

pelo profissionalismo é que todo mundo quer, mas infelizmente não que presenciamos 

essa gestão e quando nós vemos falar aqui da incapacidade de A B ou C. A gente não tá 

julgando a vida pessoal a gente tá julgando o cargo que ocupa porque cada cidadão que 



 

 

                     REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

                  PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

                 CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ 

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com 

Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA 

 

27 
 

ocupam um cargo ele no mínimo deveria ter uma experiência ou no mínimo teria que ter 

noção do que tá sendo feito ou se vai se fazer futuramente, porque quem sofre não é só 

11 vereadores é a população inteira hoje a gente olha a educação nosso município tá um 

caos, todos os anos com a promessa que vai começar no início de Fevereiro e nunca se 

inicia. E sem contar que hoje a gente conta com nossos cofres recheados de dinheiro que 

deve ser aplicado não é para estar na conta quando o governo federal manda dinheiro não 

é para a gente estar olhando aqueles números ali estarem rendendo ou com proposições 

futuras para ser aplicado a população que necessita, hoje infelizmente presenciamos 

escolas que necessita de reforma especialmente  essa a Costeira que já muito falado aqui 

e que agradeço a presença do seu Hélio serrão e do Felipe que estão presente nessa 

plenária que até hoje a prefeitura já terminou seu processo licitatório, já colocou estendeu 

sua placa, mas a obra em si ainda não iniciou e ai fica a pergunta, será que os 90 dias vão 

ser o suficiente para os alunos voltarem a estudar , outra perguntar , será que os filhos 

dessa   dessa comunidade vão estudar esse ano, haja Vista que o antigo prédio não se 

passou no mínimo para uma manutenção necessária e quando o presente lá na comunidade 

presenciamos o teto precisando de reforma o piso a cozinha a ventilação e pais de alunos 

hoje se perguntam e como fica a educação, sempre temos dilema né a educação 

transformam o mundo, eu lhe pergunto como nós vamos transformar nossa Oeiras do Pará 

com a educação que está sendo exercido não pelos servidores ou pelos professores que se 

dedicam dias e noites para formular a prova ou formular aula para ainda dentro de sala de 

aula, mas sim aqueles que gerem o dinheiro aqueles que deveriam apresentar uma 

infraestrutura adequada, Mas infelizmente não vai se presenciando como prioridade nesse 

município, então enquanto vereadora sempre tive uma posicionamento muito firme e 

naquilo que eu acredito e as mudanças elas fazem necessário e quando temos uma gestão 

que infelizmente não se dá ao trabalho de responder um vereador ela não tá deixando de 

responder ao vereador, ela tá deixando de responder uma comunidade e uma necessidade, 

então a educação nosso município precisa muito que avançar e precisamos e eu peço 

muita colaboração dessa nova mesa diretora que nós possamos ser assíduos na 

fiscalização e na presença, haja Vista que em outras não tivemos a oportunidade de fazer 
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ações itinerantes não apenas exceções, mas ações de visitar a comunidade tem muitos que 

conhece a Mara Naum da cidade, mas será que em todos os interiores me conhecem , 

Alguns podem conhecer pela voz na rádio como presencio eles falam assim conheço a 

senhora da Rádio, mas pessoalmente talvez não e o legislativo ele tem essa abertura que 

a gente possamos fazer isso que o povo de Oeiras do Pará acredite que tá ocupando esse 

cargo aqui não seja apenas uma mudança de caras mas que seja uma mudança de atitudes 

também porque o que a gente presencia ainda por ser jovem e ocupar o primeiro ano de 

Mandato, mas muito ouvindo o processo de campanha nós queremos pessoas que falem 

e que faça a diferença , tocando outro assunto voltado para a saúde, nos entristece Como 

já muito dito Aqui, as nossas ambulanchas que não funciona hoje se a gente solicitar um 

resgate a maioria das vezes ela não a ligação não vem para o responsável ela vem para o 

vereador para o amigo do amigo que conhece e tal, infelizmente semana passada tive que 

presenciar um Resgate que no mínimo ele demorou 1:30 para sair da cidade, E aí nos 

pergunta quando é caso de emergência 1:30 pode salvar vidas, uma hora e 30 pode fazer 

muita diferença, mas por que isso acontece que infelizmente nosso município hoje não 

conta como uma ambulancha que funcione, Ela conta com uma parada e aí fica nesse 

rodízio de chama Fulano lá o Fulano B ou Fulano C até tirar a embarcação para colocar 

na água aonde que vai abastecer e muitas vezes o motorista nem sabe onde é a localidade 

e isso deixa a gente entristecido assim como comunidade, porque muitos acham que é 

desleixo nosso , mas não é, é desleixo infelizmente da administração infelizmente na 

secretária, porque quando se vai no interior muito se falada não vou se apenas apenas um 

prefeito da cidade, vou ser um prefeito das comunidade infelizmente não é que vem sendo 

presenciado e nem muito menos tendo essa representatividade, hoje tive a infelicidade de 

receber no meu telefone algumas fotos da atual Secretaria de Saúde nosso município que 

infelizmente está no estado deplorável secretaria é essa que no mínimo deveria ter um 

pouco mais de higiene de cuidados de zelo porque aí que de fato a gente toma referência 

, E aí eu questiono a todos vocês, se eles não tem cuidado com que eles trabalham todos 

os dias, porque eles vivenciam, eles estão tendo o mesmo cuidados com o povo de Oeiras 

do Pará, eu lhe afirmo que não, porque alguém que trabalha naquelas condições de 
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trabalho e tendo condições de fundo próprio infelizmente é um desleixo, então agradeço 

ao Pedro Sampaio que me deu as fotos, que fez a publicação que faz necessárias, e a 

secretaria não é uma exclusividade, A gente anda nos postos impressionante a gente olha 

a realidade sem contar que muitas vezes têm estrutura mas não tem medicamento não tem 

médico o atendimento é demorado e a gente se pergunta aonde está a prioridade se saúde 

não é,  Educação não é, aí a gente vê os eventos em cima da hora menos de uma semana 

com uma toda programação gigantesca, Opa a prioridade tá nos eventos, a prioridade tá 

se aparecer tem querer fazer mídia, Mas quem vive em Oeiras e que moram em Oeiras, 

Eles sabem que infelizmente essa é a nossa realidade e dolorida muito que entristece 

porque se nosso município tivesse com outras coisas organizadas quem não quer curtir, 

quem não quer aproveitar um evento, só que depois dos eventos vem as mazelas e o 

dinheiro que poderia ser empregado em outras situações Infelizmente são destinados de 

forma inadequadas e sem contar como já relatado para o meu antecessor Vereador Drô, 

Cadê a transparência, não tem, então se uma divulgação de um evento menos de uma 

semana não tem no Portal da Transparência como que é feito esse pagamento a gente tem 

que se questionar e nós questionamos aqui e a veracidade de viver de portais de 

transferência ele foi criado justamente porque os gastos públicos ele tenha de fato mostrar 

a sociedade aonde está sendo aplicado de dinheiro, mas infelizmente nessa gestão não 

sabe se o motivo, O porquê disso não acontece, legislativo semestre passado foi muito 

julgado e principalmente acredito que nós cinco vereadores e mais o vereador barriga que 

não se encontra no momento foi extremamente jogado os seus nomes em algumas 

comunidades e o que me deixou entristecedor um cidadão veio do Itaucu, ele não fez uma 

pergunta ele fez uma afirmação, falou assim, quer dizer que a senhora não vai na sessão 

e eu não vou receber minha cesta básica, falei oi, Me desculpa eu não entendi Ué, porque 

é prefeita citou o seu nome do vereador x e y que vocês não foram na sessão para assinar 

o projeto de lei e nós não recebemos Nossa cesta básica, porque ia vir uma cesta básica 

para cada cidadão Oeirense, Você me desculpa meu querido eu acho que ela tá equivocada 

eu não posso me desculpar pela incompetência do outro, mas eu vou me desculpar  pela 

minha decência, Elas estar equivocada porque não existe projeto algum que diz que vai 
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vir cesta básica e outra ela foi incapaz irresponsável de mandar o projeto dentro do prazo 

legal e nem um momento nós somos obrigado a vir em extraordinário, é uma 

extraordinária todo mundo aqui tem seus ocupações e nós passamos aqui meses esperando 

o projeto e o projeto não vem, ele não é colocado de forma legal nessa casa no tempo ágil, 

e os culpados somos nós, não, culpada a gestora Municipal que não tem a decência de 

colocar no prazo regimental,  por favor palavra concedida ao vereador Drô,  boa noite, 

obrigado pela palavra, vereadora sabe o que acontece o que acontecia que não vai 

acontecer mais e peço que o nosso Presidente e já sei da posição dele que os projetos eles 

não vem aqui para ser analisado em 15 minutos e votado, Então como você falou tem um 

prazo no projeto que a prefeita diz que supostamente que ganhariam cesta básica no que 

veio para câmara não veio falando cesta básica em nada um projeto de certa forma que 

necessitava ser mais formulada tem informações e a gente não tinha essas informações, 

então infelizmente ela quer jogar a população contra a gente falando coisas levianas e eu 

nunca vi um projeto que ganharia,  Toda cidadão ganharei uma cesta básica, eu acho que 

só se nosso município entrasse em uma calamidade pública irreversível infelizmente, eu 

concluo que essa prefeita é uma mentirosa , agradeço pela contribuição e infelizmente são 

situações, como essa que nós presenciamos e tem cidadãos que vem nos afrontar aonde 

nós estejamos e nos assusta isso que quando foi feito a posse da nova mesa diretora foi 

feita uma convocação para fazer a precessão do projeto e a mesma retira o projeto só que 

diferente dela a gente não trabalha com redes sociais para tá divulgando a incapacidade 

dela, a gente deixa que o povo reconheça e ele tá reconhecendo cada dia que se passa a 

sua responsabilidade a sua incompetência e isso faz com que analisar que a gestora ela 

não tem noção do que ela tá fazendo e vem jogar os nossos nomes em comunidades e 

comunidades achando Como que nós fomos ocupados , E aí essa casa legisladora ainda 

no semestre  passado fez algumas notas dizendo que nós não estávamos presentes que o 

projeto não foi votado, mas não deu justificativa, ativa não teve a decência justificar a 

ausência de Nobres de vereadores aqui e isso nos dói,  porque quando alguém não vem 

no seu trabalho aqui no executivo porque com certeza ele tá exercendo alguma coisa então 

eu quero deixar um recado ao povo de origem do Pará a casa da Legislativa ela voltou 
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com seus trabalhos acompanhe as nossas demandas elas vão continuar a nossa ouvidoria 

nessa casa ela vai continuar aberta para denúncias que é muito importante a sociedade ela 

esteja participando do processo que ela nos mostre a realidade como vencer visto, e não 

apenas só nas redes sociais mas que nós possamos protocolar essas denúncias e mau zelo 

pelo nosso município para a gente acreditar que a nossa gestora possa ter a sensibilidade 

de olhar pro povo direito do Pará. Quero Agradecer aqui a todos que se expuseram a nos 

ouvir que tiveram nessa casa de lei aqui e que estão com saudades, e lhe confesso que 

também estava com saudade de voltar aqui as quartas-feiras de apresentar o trabalho de 

ouvir a sociedade em geral e de poder contribuir com o povo de Oeiras do Pará, meu 

muito obrigada, E meu boa noite”. Logo após a palavra facultada a vereadora Priscila 

Santa Maria, iniciou seu discurso:” Meu boa noite a mesa constituída, na pessoa do 

presidente Vereador Josiel Maciel quero saudar plenária no nome das mulheres dessa 

casa, a Erlane, Suzana, clyvia, Priscila a Roberta, mulheres que estão compondo esse 

Parlamento no trabalho, sejam todos bem-vindos a essa casa Legislativa, quero dar meu 

boa noite as pessoas da br-422 que estão nos ouvindo, no rio Aturiá, quero saudar todos 

no nome do pastor Ricardo Lucena meu grande amigo, eu quero mandar um grande 

abraço aos amigos da cidade, no nome da minha amiga Lene, quero mandar um abraço 

para minha mãe que escuta a sessão da rádio que é a minha  intercessora em oração, quero 

mandar meu boa noite aqueles amigos que estão sempre presente em nossas vidas, tenho 

certeza que hoje a audiência Dessa rádio está bombando tanto Shekinah, Quanto a rádio 

araticu, as pessoas estão nos ouvindo, Como sempre faço de costume a deixar os ouvintes 

das nossas rádios dos nossos amigos que nos escutam, escutam a sessão da Câmara um 

versículo da palavra de Deus que se encontra lá em Efésios 6:13 que diz assim,  portanto 

tomar é armadura de Deus para que possa resistir no dia mal e havendo feito tudo isso 

ficar firme estas firme tendo fingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça 

da Justiça, com essa palavra hoje até disse para o meu marido pelo telefone conversando 

com ele que incrível, Quantas vezes eu já insisti em ficar em um governo que eu não 

consegui ficar, não consegui criar raízes, meu caráter, minha boa educação, meu bom 

entendimento, meu bom estudo, quatro anos em universidade carregando dois pimpolho, 
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um do lado e outro do outro, tinha dias com uma enorme de barriga, cursei quatro anos a 

uva, um lindo diploma e mais dois que eu tinha vencido, então isso me vez entender de 

não continuar insistindo em está em um lugar, que além de não gostaria de mim, não me 

quererem, Eu não me sinto bem, não me sinto bem porque aquilo que eu aprendi dentro 

do meu lar, dentro da minha casa em construção a minha mãe me carregando para igreja 

desde pequena o meu pai é 6:00 da manhã quando joelho dobrado ali no pé de uma cama, 

me fez não querer ficar. Isso se chama caráter Cristão, Mas às vezes não é só cristão  que 

tem caráter não, tem aqueles que nem frequentam uma igreja e tem caráter bom, isso se 

vem de família, se vem de educação, se vem um berço que foi bem gerado, bem 

construído, cheguei nessa casa parlamentar a um governo que eu totalmente coloquei a 

minha confiança por ser mulher e acreditar na capacidade da Mulher em ver a luta de uma 

mulher, falei vamos lá Vamos confiar na mesa diretora fazer a parte só mulheres e uma 

prefeita, Que orgulho no Marajó histórico em Oeiras mulheres comandando o poder, mas 

eu já me sinto envergonhada com uma mulher, sabe aquela vergonha alheia que existe foi 

essa que eu senti hoje da minha população a entrar em um almoxarifado de uma Secretaria 

de Saúde e não ter um Ibuprofeno não ter um xarope não ter uma Amoxicilina não tem 

Omeprazol, Seja lá o remédio seja da Farmácia Básica prateleira  vazia, uma secretaria 

suja, uma secretaria mal comandada eu ainda brinquei se fosse meu pai que tivesse aqui 

só que era lavada até as paredes, eu me senti com vergonha da minha população hoje eu 

senti com vergonha eu quero pedir perdão ao povo de Oeiras do Pará como cristão como 

serva de Deus eu me senti com vergonha de muitas vezes subir nessa Tribuna e defender 

coisas indefensáveis, eu me senti com vergonha de ter lutado Brigado por uma secretária 

de educação para ela continuar no cargo aonde fomos levianamentes enganados, sente 

vergonha quando foi dito a nós vereadores que era ilegal, mas eu não sabia que a 

ilegalidade Se daria para ir para a justiça com um diploma falso eu imaginei que só tava 

inconstitucional essa lei, não ela estava mais do que isso, reunião em gabinete e eu defendi 

eu levantei não vamos dar uma chance vamos ver a capacidade, sabe que hoje a gente 

recebe que nem atende o telefone A Andreia me envergonha como secretária ela não 

atende o diretor, ela não atende Professor, ela não atende vereador, ela me mandou uma 
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mensagem me chamando de infantil de mimada, chegou a ponto de eu entender que esse 

governo É uma vergonha, a ponto de um Secretário de Cultura chamar uma vereadora de 

burra, que governo é esse, que Prefeita é essa, que vai para as redes sociais aonde tem um 

gabinete do ódio, a prefeitura joelheiras existe um gabinete do ódio eu tenho print no meu 

celular aonde sai mensagens dos funcionários da Gilma de dentro do gabinete e xingando 

pessoas ofenderem vereadores ou Qualquer que seja pessoas da população porque não 

gostaram do que se cobrou, se eu estou numa Gestão Pública eu tenho que entender que 

eu sou criticada que eu sou cobrada porque eu cheguei dessa forma naquele lugar, Oeiras 

é má referência para todos os municípios, infelizmente nós chegamos a um ponto que 

Oeiras está gritando por socorro, sabe como foi para chegar gel com escalpe no hospital 

porque eu tava lá eu fui para as redes sociais, no outro dia a secretaria de saúde já estava 

lá em Belém batendo fotos na Secretaria de Saúde do Estado, uma criança desmaiando 

no colo da mãe não tinha um gel porque eu acho que custa r$ 2,50 não tinha um escalpe. 

É uma vergonha alimentação do hospital denúncias que chegam a câmara  municipal que 

vocês viram, bobó de boi para os pacientes do Hospital, aí eu chego hoje no hospital e 

pergunto, não pois não estava a ruim, so era cara de bobó, cheiro de bobó, gosto de bobó, 

mas era picadinho, é muito engraçado a pessoa fazer e achar que eles são os Mickey e a 

populaçao de Oeiras são todos os Pateta, é uma vergonha o jeito que estamos sento 

tratados, nós estamos vivendo em Oeiras o tempo daqueles coroneis onde eles ordenavam 

e a população tinha que obedecer as pessaos tinham que fazer, porque se não as pessoas 

elas eram mandadas para rua, elas respondiam, isso é uma vergonha funcionarios são 

demitidos porque conversão com os vereadores, eu tive uma amiga que conversando 

comigo dentro do hospital e o esposo dela foi demitido poque ela estava falando coimgo, 

porque ela me respondeu que não tinha gel no hospital e isso é uma vergonha, um 

funcinario que faz o seu trabalho de forma limpa, clara e ajuda as pessoas um excelente 

profissional, palavra concedida ao vereador Josiel Maciel, so para falar sobre a ofença 

que a senhora recebeu, e deixei para me manisfestar agora no seu discurso e falar que este 

poder tomará as devidas providencia ao final da sessão vou reunir com a assessoria 

juridica e ver qual as providencias que iremos tomar com a relação a essa situação que 
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vem ocorrendo com a senhora, em seguida a oradora continuou com seu discurso, nós 

temos a pior secretária de saúde nesse municipio, Oeiras nunca passou por isso que esta 

passando, essa gestão ainda não conseguiu se firmar em medicamento nessa cidade, não 

tem soro na BR-422, foi feito uma compra onde veio 300 e poucas embalagem de soro, 

para uma população tamanho da nossa, para tanto postos de saúde eu nunca vi na historia 

de Oeiras do Pará o posto de saúde ficar fechado até o meio de janeiro, mas de um mês 

de recesso, e a gente chega no posto de saúde não tem medicação, isso é uma vergonha, 

ai eu esculto de um secretário que eu sou burra, poque não sei da onde vem o recurso 

público, eu quero dizer para o secretário que o mesmo recurso da onde sai pra fazer festa 

do FPM, sai para comprar medicação para o hospital, deste mesmo recurso da pra comprar 

aquilo falta dentro do municipio, o povo não vive de festa, o povo não vive de carnaval, 

o povo não vive de grandes eventos com três, quatro,cinos paucos, as pessoas tem medo 

de falar, voce vai aos orgãos públicos as pessoas não querem falar com você,elas tem 

medo de te contar oque está acontecendo, talvez se a pipolação se juntase, se fosse pra 

porta da prefeitura bater panela como um dia, a prefeita prometeu em discurso bater 

panela na porta cãmara se a câmara se negase a fazer a fazer o que ela queria, ela viria 

bater panela, que ela iria denunciar a câmara no ministerio público, mas nós somos um 

poder e somos independentes, só que poderia está bem harmonico, poderia está bem legal, 

podeia esrtá elogiando ela como mulher, mas ela me envergonha como mulher, secretária 

de educação me envergonha como mulher, a secretária de saúde me envergonha como 

mulher, e eu quero sempre lembrar daquelas criaças que passam mal quando comem 

sardinha nas escolas, e ela nao vem dizer que é mentira, porque é verdade, Quando o 

TCM esteve em Oeiras, Ele olhou para Gilma e disse, perfeita não pode ter sardinha na 

merenda escolar, não pode ter enlatado na merenda escolar em região que tem como 

energia que tem lugar que dá para freezer, por que não manda um frango para  nossas 

crianças, porque não mandar um picadinho, criança são obrigadas a comer picadinho 

congelado. Será que o filho da Gilma, o filho da secretária comem frango, comem 

picadinho congelado, aquilo que eu não quero para minha casa para os meus filhos eu não 

quero para os filhos dos outros, como mãe me dói, me dói chegar numa localidade e saber 
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que crianças passam horas às vezes que nem toma o café da manhã. comem bolacha com 

Nescau, o Nescau tão doce tão de má qualidade isso é a realidade do nosso município, 

tem foto de escolas caindo é triste você vê e mandar o seu filho para uma escola com uma 

esperança de um dia melhor e essa escola tá caindo, não tem estrutura para receber o seu 

filho, o meu filho jamais estudaria numa escola dessa, Será que o filho do outro é obrigado 

a estudar, a população de Oeiras hoje está sofrendo ,sabe que chamam para gente quando 

a gente cobra, perseguição política. Hoje eu fui chamada de perseguidora política, mas eu 

quero deitar em paz no meu travesseiro eu quero lembrar porque eu recebi quase 500 

votos eu quero lembrar porque eu cheguei aqui eu quero lembrar porque eu estudei um 

dia com tanto esforço eu quero lembrar porque meu pai acorda às 5:00 da manhã, para 

ele botar ele botava o pão de cada dia na nossa mesa quando meu pai chegava de viagem 

ajudava os meus vizinhos quantas famílias batem na minha porta, e eu aprendi dentro da 

minha casa eu não sou boa não, a palavra de Deus diz que nós somos ser humanos maus, 

Que bom só é Cristo, mas quando você se encosta Cristo com mesmo carater que cristo 

tem você consegue ter a bondade no seu coração, e quando eu olho uma criança pai de 

família que às vezes eu não tenho que comer, eu já bati na porta da prefeitura eu não fui 

atendido eu já bati na porta da secretaria não foi atendido eu já fui na assistência social 

não fui atendido muito legal muito bom, muito bom viajar, uma viagem dessa Brasília 

hoje deve tá custando em torno de quase 35 mil uma despesa total, eu espero que essa 

despesa vale a pena porque um dia eu bati na porta de Deputado eu consegui um milhão 

para Oeiras, sabe para onde ele foi, para o ralo Oeiras nunca recebeu um bloquete porém 

competência da gestão, Eles simplesmente perderam um milhão que o deputado deu para 

Oeiras, e quantas emendas não tem sido perdidas, aí o meu discurso é eu não posso perder 

mais nada, você não tem uma prefeita quieta, Você tem uma prefeita inquieta, Você não 

tem uma gestora omissa, você não tem mais história de mídia. mas a propaganda tá tão 

em circo eu vou no interior ,Eu ofereço ao meu público uma consulta ,ofereço ao meu 

público um remedinho, mas o posto de saúde dele fica fechado o mês inteiro, mês inteiro 

não tem soro, mês inteiro não tem medicação, parabéns, eu espero que Oeiras hoje esteja 

acordando, dias melhores, eu quero que esse Parlamento nunca mais aceite da forma que 



 

 

                     REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

                  PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

                 CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ 

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com 

Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA 

 

36 
 

estamos seguindo que, nós possamos abrir os nossos olhos, que Deus tem a misericórdia 

de Oeiras do Pará, porque eu acho incrível alguém subindo num palco o que dizer o meu 

Senhor me colocou aqui ,o Deus que eu conheço que eu sirvo que muitos servem conhece 

ele não é Deus de falsidade ele não é Deus de tramacoco, ele não é Deus de ladroagem, o 

Deus que eu conheço ele é um Deus justo e o mesmo peso que tem o amor dele tem a 

justiça, e a justiça dele vai reinar em oeiras do Pará, pela aquelas famílias que hoje passam 

fome , aquelas crianças que anceiam uma sala de aula, uma escola digna, ruas asfaltadas, 

gestor compromissado, infelizmente hoje, nós nos chamos e dizemos, Sinto vergonha, 

Oeiras uma cidade que passou a se chamar Marajó, acho que a Marzela de Oeiras estão 

tristes, não somos respeitados, não somos dignos com tanto recurso em conta, com tanto 

recurso da Educação eu espero que a prefeita Municipal tome providência em relação a 

tudo que está acontecendo que põe a mão na consciência hoje à noite e diga eu preciso 

fazer algo por Oeiras de verdade, não é mídia não, não é mandar filmar e dizer eu sou eu 

faço eu vou, que as pessoas possam ver não posso eu me elogiar que as pessoas me 

elogiam, que as pessoas digam quem eu sou, não eu diga de verdade quem eu, sou que as 

pessoas olham e digam não Oeiras do Pará, realmente tá andando para um caminho certo, 

você já achavam que eu sou oposição, podem ter certeza, Eu não dou mais conta de viver 

um governo desse, eu quero ser digna de carregar o título de mulher de mãe em especial 

algo que ninguém vai me tomar nem o povo dela e nem ela que me chama de falsa crente, 

é de serva de Deus eu não quero ser serva de Deus apenas para as pessoas dizerem, Eu 

quero um dia de verdade poder olhar lá no céu e ver muitas pessoas lá, tem a dignidade 

de olhar para Deus e saber que eu fiz a coisa certa, porque eu sinto vergonha, tudo que tá 

acontecendo no meu Município, processo de licitatorios exorbitantes, milhões e milhões 

e milhões para quê será que é para lesar o município, chega eu acho que algo tem que ser 

feito mais rápido possível, população de Oeiras do Pará nós estamos vivendo uma 

Babilônia e não se Curve Não, Se ajoelhe se levantem chegou a hora de se libertar e eu 

tenho certeza que o Deus que eu sirvo vai pra dar do céu de alta voz e vai dizer, que o 

Oeiras vai ter mudança, porque o que eu tenho orado a Deus, tenho orado para Deus, para 

que os nossos universitários se levantem nessa cidade, quando disseram que a 
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universidade não vinha porque o governo tinha cortado recurso, não é por incompetência 

da educação mesmo, Eles não conseguem manter o diálogo com a UFPA ,eles não 

consegue manter a UFPA em Oeiras, o professor, muito engraçado isso foi desrespeitado, 

Presidente, porque teve que sair do quarto do hotel para dar direito, para o cantor da banda 

que tinha chegado para fazer show em Oeiras, Isso é uma falta de respeito com a nossa 

educação, quantos estudantes que curso a UFPA que cursaram, respeitam os seus tutores 

os seus Mestres, mas a educação em Oeiras eles não respeitam, Manda ele sair para entrar 

o cantor da banda, isso é uma pura  vergonha, fora outras coisas que a população não 

sabe, estarei voltando na próxima quarta-feira após o carnaval com as coisas, Espero que 

as respostas sejam dadas mais rápido possível, e o Secretário de Cultura excelência, 

Obrigado pelo apoio e deixo aqui a minha indignação, por ele ser um homem não saber 

tratar as mulheres, e ele tá numa secretaria tão vasta nesse município, e ele não entender, 

ele não saber interpretar que eu tinha colocado uma foto da festa e das estantes vazias 

para querer demonstrar para a população que tem coisas que são mais necessárias e outras 

são desnecessárias ,eu tenho certeza tem tantos blocos de carnaval aí que são promovidos 

por conta própria, estão acontecendo festa no município Será que o município não 

conseguiria se ausentar de uma situação dessa pelo menos uma vez e botar a mão na 

consciência e encher as prateleiras da Secretaria de Saúde, tenho certeza que sim, sem 

mais nada a tratar ,meu muito obrigado que Deus abençoe. Logo a pós o senhor presidente 

Josiel Maciel fez a leitura da a Ordem do Dia. Leitura do REQUERIMENTO: 

Considerando o inciso 2°, Considera-se criada a CPI com apresentação do 

requerimento a esta mesa diretora, e analisou que o requerimento contém quatro 

assinaturas que é o número mínimo de escritos, e satisfeitos com requisitos 

regimentais, eu quanto presidente da Câmara Municipal, vamos baixar um ato de 

constituição dá CPI, incumbido a mesa a providenciar a provisão de meios e 

recursos administrativos as condições organizacionais e de assessoramento 

necessário ao bom desempenho desta comissão, considera-se criada, vamos sentar 

com a assessoria jurídica para montar a CPI observando todos os requisitos 

regimentais. Em seguida, O senhor presidente observando que não havia mais nada a ser 
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tratado, encerrou o expediente desta sessão ordinária, da qual eu, 

_______________________, Roberta Andrade Miranda, lavrei a presente ata, que após 

ser lida e aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. O CD desta 

sessão encontra-se guardado no arquivo desta Casa Legislativa, em que constam os 

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

Oeiras do Pará, 15 de fevereiro de 2023 
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