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Ata da sexta sessão ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, realizada no dia vinte e oito de abril do ano de dois mil e vinte um. Ás dezoito 

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

sob a presidência da vereadora Roberta Cristiany Alfaia Araújo, secretariada pelos edis: 

Priscila de Oliveira Santa Maria Cardoso (primeira secretária) e Franciele Andrade Amaro 

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

secretária, a vereadora Priscila Santa Maria, que fizesse a chamada dos demais vereadores: 

Barriga, Branco Manga, Drô Alfaia, Edson Farias, Franciele Andrade, Josiel Maciel, Mara 

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

Constatou-se a ausência do vereador Branco Manga, justificando a ausência do nobre 

vereador, o mesmo encontra-se a serviço do município em Belém do Pará. Efetuadas as 

chamadas dos edis e havendo quórum regimental, a senhora presidente “invocando a 

proteção de Deus e em nome do povo Oeirense” declarou oficialmente abertos os trabalhos 

da presente sessão. Após, ela submeteu para discussão, votação e aprovação pela plenária, a 

ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de abril de 2021, a qual foi aprovada com sete 

votos a favor e uma abstenção. Em seguida, a senhora presidente solicitou que a vereadora 

Priscila Santa Maria fizesse uma oração. Logo após, foi realizada a leitura da pauta da 

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

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 002/2021 – COLEJURF 

– CMOP, o qual encaminha o parecer conclusivo nº 001/2021, bem como a emenda 

supressiva nº 001/2021, sobre o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2020, 

de 13 de outubro de 2020.Emenda Supressiva nº 001/2021,  sobre o Projeto de Emenda à 

Lei Orgânica Municipal nº 001/2020, de 13 de outubro de 2020.Parecer nº 001/2021, sobre 

o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2020, de 13 de outubro de 2020.Ofício 

nº 003/2021 – COLEJURF – CMOP, o qual encaminha  o parecer conclusivo nº 002/2021 

sobre o Projeto de Lei  nº 002/2021, de autoria do Poder Executivo. Parecer nº 002/2021, 

sobre o Projeto de Lei nº 002/2021, de autoria do Poder Executivo. Indicação nº 

001/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora. Priscila Santa Maria, que indica ao 

Executivo Municipal que providencie, observando a previsão orçamentária, a construção de 

matadouro municipal para abate de bovinos e suínos, beneficiando os comerciantes do setor 
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e a população oeirense. Indicação nº 002/2021/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora 

Mara Nahum, a qual indica ao Executivo Municipal, que providencie observando a 

previsão orçamentária, a expansão da rede de esgoto na Avenida XV de Novembro, em 

frente ao mercado de carne, bem como no cruzamento da Avenida XV de Novembro com a 

Coronel Victor Bastos e no cruzamento da Avenida XV de Novembro com a Rua Santo 

Antônio, em benefício da população oeirense, especialmente moradores e comerciantes 

destas localidades. Indicação nº 001/2021-GVOA-CMOP, de autoria do vereador 

Osvaldo Alves, que indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão 

orçamentária, a construção de uma nova escola onde se encontra atualmente a Escola 

Municipal Manoel Ferreira Pinheiro, localizada na Ilha do Aturiá, beneficiando a população 

daquela comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. Indicação 

nº 005/2021-GVEF-CMOP, de autoria do vereador Edson Farias, que indica ao 

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

obra que foi iniciada na gestão passada, mas não concluída, na Escola Municipal Tenente 

Diogo Luiz Rebelo, localizada na Ilha do Caí Grande, no Rio Pará, zona rural deste 

município, com a construção da ponte de acesso à escola, bem como a construção de portas 

e janelas, banheiro masculino e feminino, caixa d´água e pintura da fachada do telhado da 

referida escola, beneficiando a população daquela comunidade, especialmente alunado e o 

corpo administrativo e docente. Indicação nº 006/2021-GVEF-CMOP, de autoria do 

vereador Edson Farias, que indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando 

a previsão orçamentária, a reforma na estrutura física da Feira Livre Municipal Itamar Corrêa 

de Miranda. Requerimento nº 001/2021/GVFA-CMOP, de autoria da vereadora 

Franciele Andrade, a qual requer que o Executivo promova a reabertura da Clínica de 

Fisioterapia do município, sobretudo neste momento de pandemia, quando este serviço se 

torna fundamental na recuperação de pacientes que foram acometidos pelo novo 

coronavírus. Após a leitura dos expedientes, passou-se para o Pequeno Expediente. No qual 

cada vereador tinha cinco minutos para breves comunicações e comentários. Nenhum 

vereador se inscreveu para falar. Em seguida, passou-se para o Grande Expediente, onde 

cada vereador pode se pronunciar pelo prazo máximo de vinte minutos. Logo após, a palavra 

foi facultada ao vereador Barriga, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos e 
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agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Continuando seu discurso, falou sobre 

as ações realizadas pelo CRAS Volante na BR 422 e também na região das ilhas, Rio Oeiras 

e Rio Anauera, que são de suma importância para a população. Na sequência, o orador disse 

que teve a oportunidade de acompanhar o trabalho da equipe do CRAS Volante, na 

comunidade do Uxi Estrada, onde centenas de pessoas foram atendidas. Ele também, 

parabenizou ao Secretário de Assistência Social o senhor Renato Lacerda, a presidente Desta 

Casa Roberta Araújo e a prefeita Gilma Ribeiro pelo seu trabalho. Ele disse ainda, que 

realizou uma visita a Vila do Uxi Estrada na companhia do Secretário de Assistência Social, 

da vereadora Roberta Araújo, do Secretário de Infraestrutura e da prefeita Gilma Ribeiro. 

Durante essa visita o vereador fez algumas reivindicações, sobre a limpeza das ruas da Vila 

do Uxi Estrada e sobre a iluminação pública. O Secretário de Infraestrutura disse que está 

planejando uma ação, onde será realizada a limpeza das ruas e no verão irão colocar 

máquinas para melhorar a trafegabilidade daqueles moradores e de outras vilas da BR422, 

que precisam de melhorias. Além disso, o vereador também teve a oportunidade de visitar a 

Vila do São Raimundo e pode ver que está sendo construída uma nova escola no local, e 

destacou a importância dessa obra para a comunidade. Na sequência, ele disse que tem 

acompanhado o trabalho dos demais colegas através das redes sociais, em suas viagens pelo 

município e que com certeza eles iram trazer as reivindicações da população, através de 

indicações e requerimentos. Ele também destacou a importância de os vereadores andarem 

pelo município, afim de se conhecer a realidade do povo. Em seguida, o nobre vereador fez 

um requerimento verbal pedindo a Secretária de Educação que faça uma visita a Escola José 

de Anchieta, no Rio Caracuru para fazer uma vistoria, pois aquela escola está precisando de 

uma limpeza, uma vez que as aulas já iram começar, mesmo que de forma remota. Além 

disso, o orador tem recebido várias reivindicações daquela comunidade acerca deste 

problema. O vereador disse que já tentou falar com a Secretária de Educação, para tratar 

desse e de ouros assuntos, mas que até o momento não conseguiu, devido ela está ocupada 

em reuniões, mas amanhã ele irá levar o assunto diretamente para ela. Na sequência ele 

agradeceu as pessoas que o ajudaram a promover uma ação de distribuição de cestas básicas 

na BR422, entre elas a deputada Renilse Nicodemos, o vereador Drô Alfaia, o professor 

Miguel, o senhor Lauro. Pois diante do momento de pandemia que estamos vivendo, muitas 
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pessoas têm passado por dificuldades, o orador destacou a importância de ajudar essas 

pessoas nesse momento. Ele disse ainda, que também está planejando uma ação aqui na sede 

do município e na região das ilhas, está esperando apenas uma resposta dos seus parceiros 

de Belém. Na sequência, ele agradeceu a Deus e disse que vai continuar lutando em busca 

daquilo que for bom para o nosso município. Finalizou seu discurso agradecendo a todos e 

pedindo que Deus possa abençoar a cada um de nós. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Drô Alfaia, o qual iniciou o seu discurso desejando boa noite a todos os presentes, 

aos ouvintes das rádios e agradecendo a Deus e a sua família por esse momento. Continuando 

seu discurso, falou sobre sua participação em uma ação conjunta entre a ADEPARÁ, 

EMATER, SEMA e a Secretaria de Agricultura, ele destacou que achou muito boa a 

iniciativa desses órgãos de trabalhar em equipe, tendo em vista, que são órgãos que 

trabalham de certa forma com agricultura, com a pesca, nada melhor do que trabalharem 

juntos. Na sequência, ele disse que gostaria de solidarizar-se com os funcionários públicos 

concursados deste município, pois o nobre vereador supõe que com inchaço da folha de 

pagamento eles começam a receber seus cortes de salários, entre estes funcionários estão os 

agentes de endemias, (que estão à frente das ações de combate a COVID 19 no município) 

tiveram os seus salários e as suas gratificações cortadas, o que leva o orador a crê que é 

tentando enxugar a folha e pagar esse elevado número de funcionários temporários. 

Continuando seu discurso, solicitou informações acerca dos em préstimos no BANPARÁ, 

pois existem muitos funcionários que gostariam de fazer uma renegociação ou um novo 

empréstimo e o gerente os informa que eles não podem porque a prefeitura está em débito, 

só que até o presente momento, ele ainda não entendeu aonde é este débito, se é da gestão 

passada ou da atual gestão. Porém, ele ressaltou que o funcionário não tem nada a ver, pois 

ele recolheu o dinheiro e cabe a prefeitura resolver esta situação. Na sequência, ele falou 

sobre um requerimento do dia 05 de abril enviado Secretária de Saúde, Mônica Leal, pedindo 

a cópia dos contratos dos médicos, porque existem médicos que estão atendendo no hospital 

e veem atender particular, e pelo que o orador sabe eles estão ganhando por dia, por isso, 

eles não deveriam deixar o hospital descoberto para atender particular. Além disso, ele falou 

que pediu informações sobre os medicamentos e também não obteve resposta, mas ele falou 

que viu no portal da transparência que o edital de compra já foi publicado, eles estão 
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aguardando que o processo seja encerrado e seja realizada a compra. Na sequência, ele falou 

novamente da clínica de fisioterapia, que continua fechada, que existem pessoas que estão a 

vários meses sem fazer fisioterapia, e estão precisando deste tratamento. Além disso, eles 

não têm condições de deslocar-se para outros municípios para fazer fisioterapia. Ele destacou 

que não são apenas os pacientes pós COVID que precisam desse tratamento, existem pessoas 

que irão precisar fazer fisioterapia o reste de suas vidas. Continuando seu discurso, falou 

sobre os postos de saúde do interior que ainda se encontram fechados, dentre eles o orador 

citou o do Rio Aracaeru, que existem moradores desta localidade que veem até a cidade 

consultar-se com o médico e algumas vezes estes receitam injetáveis, porém, esses 

moradores não tem quem aplique  essas medicações, porque o posto de saúde continua 

fechado. Ele disse ainda, que enviou um requerimento pedindo informações sobre essa 

situação e até agora não obteve resposta. Mudando de assunto, ele comentou que no decorrer 

da semana foi procurado por várias pessoas pedindo informações sobre a abertura da pesca 

no município, por isso, o orador procurou se informar sobre essa questão, e ele soube que a 

pesca irá abrir em breve e que estão querendo trazer pessoas de fora do município para fazer 

o arrastão, que parte do peixe coletado eles iram levar e a outra parte será doada à 

comunidade. Porém, o vereador disse que não concorda com essa prática, pois na sua opinião 

irá faltar peixe futuramente, por isso, ele pede que a engenheira de pesca do município faça 

um estudo para verificar o impacto ambiental que essa prática pode causar e quanto tempo 

vai demorar para voltar ao normal o pescado. Somente com uma resposta técnica, algo 

plausível, o vereador pode ser de acordo, mas hoje, do modo como as coisas tem acontecido 

ele é totalmente contra, porque não se tem ideia do impacto ambiental que essa ação vai 

ocasionar na vida dos nossos rios. Outra situação levantada pelo vereador, é que já se 

passaram quatro meses de gestão e as coisas ainda não mudaram, que pessoas que poderiam 

contribuir com a gestão com capacidade, querendo mostrar trabalho começam a deixar seus 

cargos, dentre eles o professor Amilton, a diretora de ensino. Então o orador gostaria de 

saber até que ponto a gestão quer um compromisso das pessoas que vem para trabalhar, 

porque ele ainda não viu um técnico ser prevalecido nesse governo. Na sequência, ele 

comentou que na última quinta-feira foi convidado a participar do programa do vice-prefeito, 

o senhor José Siqueira. Falou ainda, sobre as dificuldades que tem enfrentado por não fazer 
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parte da base do governo, pois por não está na base do governo tem absorvido tudo o que o 

povo quer falar, que por muitas vezes quis ajudar e não tem meios para isso. Continuou seu 

discurso, falando que sabe que os nobres colegas são capazes de fazer o máximo para ajudar 

a nossa população. E pediu aos nobres colegas, que mesmo que uns sejam oposição e outros 

situação, ainda assim reivindiquem melhorias para a nossa população. Na sequência, ele 

disse que estava acompanhado o processo licitatório das merendas e pediu para que os 

empresários tenham responsabilidade em ganhar a licitação, em ganhar aquele produto e 

poder entregar, que os empresários não ofereçam os produtos com um preço abaixo do 

mercado e depois digam que não conseguem entregar aquele produto. Neste momento, o 

vereador Barriga pediu a parte no discurso, para falar que esteve na prefeitura para falar com 

a secretária e entregou na sala onde o pregão estava sendo realizado, que inclusive o vereador 

Marcos Paulo, estava no local acompanhando, e o vereador Barriga destacou que uma das 

preocupações da comissão de licitação era em relação ao preço, pois tinha uma empresa que 

estava oferecendo o café com um preço muito abaixo do mercado. Logo após, o orador 

retomou ao seu discurso falando sobre alguns contratos que foram renovados apenas para 

algumas empresas e outras empresas não foram renovados, existem empresas que estão 

recebendo e entregando coisas que eles não ganharam, foi por isso, que o vereador solicitou 

os contratos para administração para esclarecer essas questões. Finalizou seu discurso 

agradecendo a Deus pela sua saúde e desejando boa noite a todos. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Edson Farias, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos 

e pedindo a Deus que lhe dê sabedoria para conduzir os trabalhos, parabenizou também aos 

funcionários desta Casa, em especial aqueles que fazem parte da Comissão de Justiça, da 

qual o nobre vereador faz parte, que mesmo fora do seu horário de trabalho continuam 

trabalhando com sorriso no rosto. Saudou também aos ouvintes das rádios Araticú FM, 

Cidade e aos seus amigos do facebook. Continuando seu discurso, lamentou com profundo 

pesar a perca do seu amigo Dulcídio Ferreira Pinheiro, homem público e grande político, 

portanto, merecedor dos nossos aplausos, o único prefeito que conseguiu ser reeleito e único 

que realizou concurso público. E deixou a sua mensagem de pesar a toda a família Ferreira 

Pinheiro, em especial a dona Lindalva, os seus sentimentos a família e aos amigos. 

Continuando seu discurso, ele falou que na semana passada esteve na estrada visitando seus 



 

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 

  
 

7 
 

amigos, que teve oportunidade de participar de uma reunião de entrega do serviço de fibra 

ótica e espera que os Seus amigos da BR422, Igarapé Preto, São Bernardo fiquem bem 

servidos com este serviço e estejam ouvindo a sessão. Na sequência, ele disse que também 

esteve na região das ilhas, dentre elas a Ilha do Caí, a Ilha do Aturiá, visitando seus amigos. 

Mudando de assunto, falou de um convite que recebeu da Secretaria de Saúde de abertura 

da campanha do controle e eliminação da malária, intitulada todos contra a malária, realizado 

dia 26/04/21 na Câmara Municipal de Oeiras do Pará. Continuando seu discurso falou que 

também recebeu reclamações de alguns servidores que não estão conseguindo fazer 

empréstimos consignando, deixou como sugestão a essas pessoas que procurem a justiça, 

pois se o dinheiro não está sendo repassado a culpa não é deles, tendo em vista, que é 

hiperativo o desconto no contracheque do servidor, e quem não está fazendo esse repasse 

está cometendo um crime previsto no código penal de apropriação indébita. E deixou o 

pedido para que os servidores públicos sejam olhados com mais atenção. Na sequência, 

parabenizou seus colegas pelas suas atuações, e o orador sente que a população está 

começando a entender qual a real função do vereador, que o trabalho do vereador é indicar 

e fiscalizar, quem executa é o executivo. Continuando, parabenizou a vereadora Priscila 

Santa Maria pela sua indicação, pois é muito pertinente a construção de um matadouro 

municipal, a vereadora Mara Nahum, pela sua indicação que pede a expansão do esgoto da 

Avenida XV de Novembro em frente ao mercado de carne, parabenizou ainda ao vereador 

Osvaldo Alves que indica a construção de uma nova escola na Ilha do Aturiá. O orador disse 

que esteve no local e que lá realmente não cabe mais reforma e si a construção de uma nova 

escola e por último parabenizou a vereadora Franciele Andrade que pediu no seu 

requerimento a reabertura da clínica de fisioterapia, o orador achou muito pertinente este 

requerimento, pois uma clínica de fisioterapia é de suma importância, e diante de uma 

pandemia redobra-se a sua importância. Continuando seu discurso, falou sobre suas 

andanças pelo município, disse que esteve na Ilha do Caí Grande e pode contemplar a 

construção de uma escola (Tenente Diogo Luís Rebelo) e parabenizou a empresa que ganhou 

a licitação, pois a princípio essa obra seria de madeira e a construtora a fez de alvenaria pelo 

mesmo valor. Porém, o vereador falou sobre a sua preocupação com essa licitação, pois a 

empresa ganhou para entregar uma obra a baixo do valor de mercado, que pela lei está 
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empresa deveria ser eliminada por inaplicabilidade do serviço, tendo em vista que esta 

empresa não vai consegui entregar a obra. Na sequência, o vereador fez a leitura das suas 

indicações. Indicação nº 005/2021-GVEF-CMOP, de autoria do vereador Edson Farias, 

que indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a 

conclusão da obra que foi iniciada na gestão passada, mas não concluída, na Escola 

Municipal Tenente Diogo Luiz Rebelo, localizada na Ilha do Caí Grande, no Rio Pará, zona 

rural deste município, com a construção da ponte de acesso à escola, bem como a construção 

de portas e janelas, banheiro masculino e feminino, caixa d´água e pintura da fachada do 

telhado da referida escola, beneficiando a população daquela comunidade, especialmente 

alunado e o corpo administrativo e docente. Diante do exposto, remeto à Mesa Diretora a 

presente Indicação, para votação e aprovação pelo Plenário, a fim de que seja encaminhada 

à Sua Excelência, a Senhora Prefeita Municipal de Oeiras do Pará, para que tome as 

providências cabíveis quanto ao pleito ora solicitado. Indicação nº 006/2021-GVEF-

CMOP, de autoria do vereador Edson Farias, que indica ao Executivo Municipal, que 

providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma na estrutura física da Feira Livre 

Municipal Itamar Corrêa de Miranda. Diante do exposto, remeto à Mesa Diretora a presente 

Indicação, para votação e aprovação pelo Plenário, a fim de que seja encaminhada à Sua 

Excelência, a Senhora Prefeita Municipal de Oeiras do Pará, para que tome as providências 

cabíveis quanto ao pleito ora solicitado. Na sequência, o orador pediu o voto dos nobres 

colegas para a aprovação das suas indicações. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora 

Franciele Andrade, a qual iniciou o seu discurso desejando boa noite aos nobres edis e aos 

ouvintes das Rádio do município e agradeceu a Deus pela oportunidade que ele está lhe 

concedendo neste momento. Em seguida, fez a leitura do seu Requerimento nº 

001/2021/GVFA-CMOP, de autoria da vereadora Franciele Andrade, a qual requer que 

o Executivo promova a reabertura da Clínica de Fisioterapia do município, sobretudo neste 

momento de pandemia, quando este serviço se torna fundamental na recuperação de 

pacientes que foram acometidos pelo novo coronavírus. Diante do exposto, remeto à Mesa 

Diretora a presente Requerimento, para votação e aprovação pelo Plenário, a fim de que seja 

encaminhada à Sua Excelência, a Senhora Prefeita Municipal de Oeiras do Pará, para que 

tome as providências cabíveis quanto ao pleito ora solicitado. Na sequência, a oradora pediu 
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aos nobres edis que aprovem seu requerimento, tendo em vista, a necessidade dos trabalhos 

realizados na clínica de fisioterapia para atender a população que tanto carece desse 

atendimento. Continuando seu discurso, agradeceu ao convite da Secretaria municipal de 

Saúde, para participar da abertura do dia mundial do combate à malária, ela ainda 

parabenizou a equipe pelo esforço, pela dedicação, por tudo aquilo que tem feito pelo nosso 

município, pois já tivemos em nosso município casos de malária e COVID, os chamados 

combos, e graças a Deus esses profissionais tem conseguido lidar com essas situações. Ela 

lembrou que o nosso Município foi campeão no combate à malária no ano de 2020, e ela 

espera que esse trabalho possa continuar com ainda mais força e determinação para que 

novamente nós possamos ser exemplo. Além disso, existem pessoas a frente deste trabalho 

experientes e capacitadas, que lutaram no ano passado e vão continuar lutando, por amarem 

este município e quererem o melhor para que a nossa população não venha sofrer com os 

danos causados por essa doença, que infelizmente ainda assola muitos municípios do estado 

do Pará. Na sequência, a oradora falou sobre a vacinação contra o COVID 19 em nosso 

município, que se sente muito feliz com a vacinação e espera que logo nós possamos sair 

dessa situação que nós nos encontramos. Em seguida, ela comentou sobre as indicações dos 

nobres edis, da indicação da vereadora Priscila Santa Maria, que é de suma importância para 

o nosso município, a construção de um matadouro, a indicação do vereador Osvaldo Alves, 

para a construção de uma escola na Ilha do Aturiá, e parabenizou aos demais colegas pelas 

suas indicações. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade que ele tem 

lhe concedido, pois a missão de estar vereadora é muito grande e as cobranças também são, 

pois, o povo espera dos vereadores respostas. Desse modo, o que os vereadores podem fazer 

é apenas solicitar que o poder executivo na medida do possível e de acordo com o orçamento, 

possa executar aquilo que o povo solicita nas suas demandas. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Josiel Maciel, o qual deu início ao seu discurso desejando boa noite a 

todos os presentes e aos ouvintes das Ràdios Araticú e Cidade. Continuando seu discurso, 

falou sobre seu amigo Dulcídio Ferreira Pinheiro, que foi a primeira pessoa a dar um 

emprego no serviço público para este vereador, uma pessoa do bem que realmente se 

preocupou com o povo de Oeiras, teve a vida dedicada a esse Município. Deixou seus 

pêsames a toda família pelo falecimento do senhor Dulcídio Ferreira Pinheiro. Na sequência, 
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falou sobre o retorno das aulas de forma remota, que este vereador que também é professor 

esteve presente na abertura das aulas na escola onde presta serviço a este município, a escola 

Raimundo Arcanjo da Costa, parabenizou ao seu amigo Alexandre pelo brilhante trabalho à 

frente da Escola durante vários anos. Durante o dia ao acessar o facebook, o vereador viu 

uma publicação de uma cidadã criticando o trabalho dos professores, o orador deixou seu 

repudio a postagem dessa cidadã e disse para ela que os professores tem uma história linda, 

não só em Oeiras, mas em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Os professores transformam 

a história de um país, e ele gostaria que esta cidadã tivesse a oportunidade de se formar 

professora para ver o brilhante trabalho dos professores a frente de uma sala de aula, pois 

eles conseguem ajudar um país a se desenvolver, e qualquer país só melhora com uma 

educação de qualidade. Ele disse que o fato de as aulas estarem paradas a mais de um ano 

não é culpa do professor, e sim da pandemia. E mesmo com a paralização das aulas 

presenciais, os professores continuaram desempenhando suas funções na elaboração de 

atividades para distribuir aos alunos. Mudando de assunto, o vereador falou que com a 

flexibilização do decreto municipal no último final de semana aconteceram muitas brigas e 

acidentes em nosso município, inclusive o orador ouviu do diretor do hospital que foi 

necessário aumentar o número de funcionários para conseguir atender a demanda de 

pacientes, o vereador pediu calma à população, pois a pandemia ainda não acabou. Neste 

momento, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso, para parabenizar ao nobre 

colega pelo seu discurso e para falar que lamenta pelos fatos ocorridos. Disse também, que 

a gestão flexibilizou o decreto e não procurou fiscalizar se os estabelecimentos estavam 

cumprindo as medidas estabelecidas no decreto municipal. Logo após, o orador retomou ao 

seu discurso falando que a maioria da população ainda não foi vacinada e espera que em 

breve todos sejam para que nós possamos viver livres deste mal que assola o mundo. 

Continuando seu discurso, falou sobre a situação dos alunos do ensino médio, que o senhor 

governador do estado Helder Barbalho, ao invés de mandar a merenda escolar mandou um 

vale alimentação no valor de 80,00 reais para os alunos. Porém ele contratou uma empresa 

irresponsável, que não gerencia de maneira adequada o vale alimentação dos alunos. O 

vereador disse ainda, que a sua empresa é a única no município que ainda aceita o vale 

alimentação, mas que este serviço está interrompido temporariamente por falta de 
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pagamento. Na sequência, orador parabenizou a vereadora Priscila Santa Maria, a vereadora 

Mara Nahum, ao vereador Edson Farias, a vereadora Franciele Andrade e o vereador 

Osvaldo Alves pelos seus requerimentos e indicações, disse que quando se propõe ao 

mandato de vereador o seu trabalho é andar, fiscalizar, indicar e requerer e tentar melhorar 

a vida no município. Continuando, falou que em uma conversa com o Secretário de 

Infraestrutura solicitou a limpeza e a retirada de caroços de algumas ruas, e pediu que o 

Secretário não esqueça, pois não é apenas o centro do município que precisa estar 

organizado, as demais ruas também precisam. Continuando seu discurso, voltou a falar sobre 

educação e disse que as aulas ainda não têm uma data exata para começar, mas ele acredita 

que todos os profissionais da educação estão preparados para voltar e na hora que as aulas 

forem liberadas todos os profissionais estarão prontos para desenvolver seu trabalho. Na 

sequência, o orador falou sobre o dia mundial da malária, que aconteceu no dia 26/04/21, 

que a administração promoveu na Câmara, o orador disse que participou do evento e 

conversou com dois funcionários da vigilância epidemiológica, o senhor Paulo e a senhora 

Marcéia e, eles o informaram que está tendo um surto de malária em nosso município, com 

dois mil casos confirmados, fato que deixou o vereador bem preocupado, e ele disse que 

espera que essa situação seja controlada. Ele também citou o discurso do vereador Drô 

Alfaia, na parte que falava sobre a redução nos salários dos agentes de vigilância 

epidemiológica, e o nobre vereador procurou informações com o vereador Marcos Paulo 

Leitão, que o informou que a nomenclatura do cargo está diferente. Neste momento, o 

vereador Marcos Paulo Leitão, pediu a parte no discurso para esclarecer os fatos, ele disse 

que os agentes de vigilância epidemiológica prestaram concurso com essa nomenclatura de 

cargo, posteriormente foi instituído um programa do governo federal que trouxe para o 

município uma verba destinada aos agentes de endemias, só que na verdade existe uma 

lacuna em relação a nomenclatura de cargo. Além disso, hoje o nosso município não é 

contemplado com a nomenclatura de cargo correta, então, embora esses profissionais 

estivessem recebendo os valores a título desse salário, esses pagamentos estavam sendo 

feitos de forma irregular desde 2008 pela Secretária, e hoje essa demanda foi passada ao 

executivo, e nós estamos esperando que o executivo crie uma proposta de lei para 

regulamentar a nomenclatura do cargo para que se possa resolver essa situação e abarcar 
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esses servidores. Neste momento, o vereador Edson Farias também pediu a parte no discurso 

para falar que aqui neste poder já recebeu vários projetos de lei com o pedido de mudança 

na nomenclatura, e muito admira-se da atual Secretária por ter vindo da gestão passada não 

ter providenciado isso. Neste momento, a vereadora Roberta Araújo também pediu a parte 

no discurso para esclarecer que nós não estamos em surto, que somente no Rio Mocajatuba 

que houve um aumento no número de casos de malária, mas que já foi controlado. Logo 

após, o orador retomou o seu discurso, pedindo que o executivo possa encaminhar a esta 

Casa de Leis um projeto para mudança da nomenclatura para que os servidores sejam 

contemplados com a reposição dos seus salários. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. 

Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, a qual iniciou seu discurso 

desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios Araticú e Cidade, agradeceu 

também a Deus pela oportunidade de estar hoje fazendo parte do parlamento. Na sequência 

parabenizou a população que vem sendo mais participativa, e disse que os anseios da 

sociedade vêm sendo representados por esta Casa, pois se formos fazer uma análise é uma 

Casa que toda semana tem indicação e requerimento. Na sequência, ela falou sobre uma 

palestra que assistiu, e nesta palestra dizia que a Política Pública só acontece quando o 

público se mobiliza e participa do processo, sendo ele não apenas na escolha eleitoral do 

candidato, mas quando há cobrança dos anseios. Pois, a Política Pública, somente existirá 

no anseio da sociedade quando cada um se sensibilizar e começar a cobrar do sistema político 

mudanças de forma aplicável e mudanças sociais que dependem do poder público. Dando 

continuidade ao seu discurso, falou que recebeu vários relatos sobre a precariedade de 

algumas pontes do município, entre elas a Ponte do Galo, Ponte do Borroló, João XXIII, 

Ponte do Macaco, a oradora disse que em uma conversa com o Secretario de Infraestrutura, 

ele a informou que já foi realizado um estudo para verificar a necessidade da população. Na 

ponte do Galo será realizada uma manutenção de caráter emergencial, para dar acessibilidade 

a população. Pois, está sendo realizado um levantamento de cunho financeiro para que a 

construção de uma nova ponte seja realizada futuramente, mas caso o Secretário não mande 

fazer a manutenção, a vereadora pediu aos moradores que entrem em contato para que ela 

possa verificar o que aconteceu. Além disso, a oradora pediu ao Secretário que seja realizado 

um comparativo sobre a construção de uma ponte de madeira com uma ponte de concreto, 
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porque a madeira em si está cara e está difícil a aquisição, sem comparar que o custo 

benefício a longo prazo deixa a desejar, por isso, ele pediu que seja realizada uma análise 

para que sejam construídas pontes de concreto em algumas ruas. Continuando seu discurso, 

a vereadora também falou sobre a questão dos aterros em algumas ruas, pois na sua opinião, 

deveria ser feito um estudo antes de se aterrar uma rua, ela citou como exemplo a Rua Veiga 

Cabral, pois após o aterramento dessa rua as três primeiras casas da entrada da rua 

inclinaram. Mudando de assunto, a oradora disse que esteve presente no dia 27/04/21 no 

pregão eletrônico para aquisição de gêneros alimentícios, pois como vereadora está 

fiscalizando para que o processo de licitação seja realizado com sucesso para que o nosso 

município possa receber produtos de qualidade e com preço adequado. E pediu aos 

empresários que ganharem o processo licitatório que cumpram sua palavra, que entreguem 

os produtos pelo preço oferecido no pregão, pois a vereadora como parlamentar não vai 

aceitar que as empresas que ganharem o pregão depois digam que não podem entregar os 

produtos. Na sequência, ela falou sobre o dia mundial da educação e destacou que essa é 

uma área responsável por mudanças na vida do ser humano. Porém, neste ano de pandemia 

muitos sonhos foram deixados para trás. A oradora disse ainda, que se sente feliz com a 

reabertura das aulas remotas em nosso município, mas tem se preocupado muito com as 

escolas do interior, pois em algumas escolas ainda não foi realizada a lotação dos professores 

e por isso ainda não foram entregues os encartes pedagógicos aos alunos. Na opinião da 

vereadora a gestão deveria ter levado a educação como parâmetro fundamental e não se fez 

um estudo para avaliar como seria a volta as aulas, por isso, muitos alunos iram ser 

prejudicados. Além disso, também vai influenciar no recebimento de verba, pois a verba 

vem de acordo com o número de alunos. Mudando de assunto, a vereadora falou que outro 

assunto que tem lhe causado preocupação é a abertura da pesca, pois se sabe que o município 

tem muitos pescadores que sobrevivem da pesca, e na sua opinião deveria ser realizado um 

estudo para ver os impactos futuros que a pesca com redes de arrasto vai gerar no meio 

ambiente. Por isso, a vereadora pediu ao Secretário de Agricultura e Pesca que ele dê 

esclarecimentos para essa Casa e para a sociedade. Na sequência, a oradora disse que como 

parlamentar achava que teria resposta de seus requerimentos e indicações, infelizmente isso 

não vem acontecendo, pois muito vem se requerendo e muito vem se indicando nesta Casa, 
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e infelizmente se for feita uma análise de percentual nem 10% foi realizado e isso dá uma 

certa tristeza, pois a gestão não está dando resposta. E a vereadora disse que gostaria de 

deixar claro para a sociedade que os vereadores estão reivindicando os anseios da sociedade, 

porém, não tem tido resposta da gestão. Na sequência, a vereadora falou sobre a sua 

Indicação nº 002/2021/GVMN/CMOP, a qual indica ao Executivo Municipal, que 

providencie observando a previsão orçamentária, a expansão da rede de esgoto na Avenida 

XV de Novembro, em frente ao mercado de carne, bem como no cruzamento da Avenida 

XV de Novembro com a Coronel Victor Bastos e no cruzamento da Avenida XV de 

Novembro com a Rua Santo Antônio, em benefício da população oeirense, especialmente 

moradores e comerciantes destas localidades. A vereadora lembrou que foi realizada uma 

limpeza na galeria em frente ao mercado de carne, mais infelizmente não foi suficiente, é 

necessário que se faça a expansão do esgoto para aumentar a demanda do local e também 

tapar os espaços que ainda estão a céu aberto, a vereadora relatou que já presenciou vários 

acidentes no local. Finalizou seu discurso agradecendo a todos e disse que está aqui para 

atender a demanda da população. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Marcos 

Paulo Leitão, o qual iniciou o seu discurso desejando boa noite a todos, agradeceu aos 

funcionários desta Casa que tem ajudado aos vereadores com seu trabalho, saudou aos 

ouvintes das rádios Araticú FM e Cidade. Continuando seu discurso, falou sobre o 

falecimento do senhor Dulcídio Ferreira Pinheiro, uma pessoa muito importante para o 

município de Oeiras do Pará, alguém que marcou a vida de muitas pessoas, o orador deixou 

seu agradecimento a toda a família Ferreira Pinheiro por tudo que o senhor Dulcídio fez pelo 

nosso município. Na sequência, o vereador disse que tinha oficiado um documento junto a 

SEMED, pedindo esclarecimentos a respeito da entrega das atividades escolares, que após 

uma semana recebeu o retorno da Secretaria e posteriormente a isso foi realizada uma 

reunião em caráter de urgência pelo comitê de crise para poder fazer uma alteração no 

decreto para possibilitar o retorno remoto e semipresencial das aulas, no dia 19/04/21 

começaram a ser entregues as atividades escolares referentes ao início do ano letivo. Além 

disso, existe um plano de retomada de volta as aulas. No entanto, existem escolas do interior 

que ainda não começaram a fazer a entrega desse material, por isso é necessário que se 

investigue para saber o que aconteceu. Falando ainda sobre educação, o orador disse que dia 
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27 de abril, foi iniciada a licitação da merenda escolar, foi dada abertura ao pregão eletrônico, 

no qual se fizeram presentes a vereadora Priscila Santa Maria, a vereadora Mara Nahum, o 

orador acredita que os demais colegas não puderam se fazer presentes devido ao horário do 

pregão, mas este poder foi representado pelo orador e pelas demais colegas citadas. Além 

dessas pessoas se fizeram presentes o Conselho da Merenda Escolar, A CPL (controle 

interno) e a procuradora do município. O processo foi realizado por meio de um portal usado 

por vários entes seja estadual, municipal, que é o portal de compras públicas e a licitação, 

foi feito com o suporte de um técnico disponibilizado pelo portal. A licitação ainda não 

terminou, ainda está no processo de análise de documentos das empresas, e algumas dessas 

empresas que a priori foram selecionadas já foram descartadas por causa da documentação 

que não estava completa. E o vereador espera que todos os produtos sejam entregues no 

valor licitado. Neste momento, o vereador Barriga pediu a parte no discurso e falou que teve 

acesso a documentação de algumas empresas que foram selecionadas, e que eles como 

vereadores tem que cumprir seu papel enquanto fiscalizador, e algumas empresas de 

governos passados são suspeitas de algumas irregularidades, por isso, é importante que os 

vereadores analisem essas empresas que ganharem o processo licitatório. Neste momento o 

vereador Edson Farias também pediu a parte no discurso para falar que é louvável a iniciativa 

do legislativo em acompanhar, tendo em vista, que existem empresas que não são muito 

idôneas. E na opinião do vereador caso seja detectado alguma irregularidade ele sugere que 

seja feito imediatamente uma denúncia, pois as pessoas que acompanharam o pregão tem 

seu nome registrado em ata, casa venha à tona depois uma irregularidade, no mínimo você é 

conivente, por isso devemos exercer o mandato na plenitude e ir para lá fiscalizar. Neste 

momento o vereador Josiel Maciel também pediu a parte no discurso e falou que não existe 

licitação mais transparente que a eletrônica, qualquer cidadão pode acompanhar o processo 

e também pode ter acesso a todos os documentos das empresas participantes. Logo após, o 

orador retomou seu discurso para parabenizar e agradecer a equipe de licitação pela 

transparência pela qual está sendo realizado o certame. Neste momento, a vereadora Priscila 

Santa Maria tomou a parte no discurso para falar que uma situação exposta no momento 

pregão eletrônico é que a própria prefeitura e as pessoas que estão fazendo o processo 

licitatório, não tem conhecimento das empresas no momento da escolha de preço, o que torna 
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o processo ainda mais transparente. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador Marcos 

Paulo Leitão falou sobre os agentes de endemias, que procuraram esta Casa para questionar 

a falta do piso salarial para os servidores dessa categoria e constatou-se após uma pesquisa, 

hoje é falho em relação a nomenclatura do cargo. Os servidores foram concursados com uma 

nomenclatura do cargo e hoje precisa-se de um projeto de lei do executivo para que se possa 

regulamentar essa nomenclatura para que eles possam vim a receber o que é seu de direito, 

o piso salarial da categoria. Parabenizou a enfermeira Mônica que assim que recebeu a 

Secretaria de Saúde como gestora e viu a irregularidade fez o contato com o executivo para 

que essa situação possa ser revista de acordo com a lei. Na sequência, fez um apelo em 

relação a iluminação pública, pois muitos moradores o procuraram para reclamar em relação 

a situação das nossas ruas, levando em consideração que toadas as pessoas pagam uma taxa 

de iluminação pública e muitas ruas da nossa cidade são escuras, o que acaba potencializando 

a questão da violência, do tráfico de drogas, se nós formos analisar que nós estamos no 

inverno amazônico essa situação é ainda pior, uma vez que as ruas ficam intrafegáveis e 

oferecendo sérios riscos para a população, pediu a administração que possa rever essa 

situação, possa conversar com responsável para que se possa fazer o serviço de reparo dessas 

ruas, para que se possa atender a população e se possa diminuir essas demandas. Pediu 

também que a administração dê um retorno ao legislativo sobre suas indicações e 

requerimentos. Finalizou seu discurso agradecendo a todos e parabenizando aos nobres 

colegas pelas suas indicações e requerimentos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Osvaldo Alves, o qual iniciou ao seu discurso agradecendo a Deus pela 

oportunidade de estar participando de mais uma sessão ordinária para tratarmos de assuntos 

de interesse relacionados ao nosso município, saudou aos nobres pares e aos ouvintes das 

rádios na cidade e no interior. Na sequência, manifestou seu sentimento de pesar pelo 

falecimento do senhor Dulcídio Ferreira Pinheiro. Prestou condolência aos familiares e 

amigos do senhor Dulcídio, um homem que deixou seu legado no executivo, no legislativo 

e foi um grande líder em nosso município. Um político nato que tanto fez pelo nosso 

município. O orador disse ainda que nunca tinha presenciado tantas pessoas em um velório, 

fato que demonstra o grande carinho do povo Oeirense  teve e tem pelo senhor Dulcídio, que 

Deus o tenha, e rogou as ricas benções de Deus sobre seus familiares e amigos.  Neste 
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momento o vereador Edson pediu a parte no discurso para falar do carinho que o senhor 

Dulcídio representa ao povo de Oeiras. Logo após, o orador retomou ao seu discurso para 

parabenizar a equipe do CRAS Volante pelo excelente trabalho realizado e pela Secretaria 

Assistência Social que continua levando políticas públicas aos cidadãos, através de serviços 

como a atualização do bolsa família, transferência de título, emissão do cartão SUS, 

transferência do bolsa família, inscrição e resgate dos alunos da rede pública municipal. O 

vereador destacou que esses serviços vão ajudar muito o nosso povo. Além disso, ele disse 

que se sente muito feliz com a realização dessas ações, e agradeceu aos Secretários de 

Assistência Social, Meio Ambiente, Infraestrutura, Educação, enfim  todos aqueles que 

contribuíram para que essa ação acontecesse, principalmente a prefeita Gilma Ribeiro que 

tem dado todo o apoio para que as políticas públicas cheguem até aquelas pessoas que tem 

dificuldades de chegar  ao município.  Dando continuidade ao seu discurso, fez a leitura da 

sua Indicação nº 001/2021-GVOA-CMOP, de autoria do vereador Osvaldo Alves, que 

indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a 

construção de uma nova escola onde se encontra atualmente a Escola Municipal Manoel 

Ferreira Pinheiro, localizada na Ilha do Aturiá, beneficiando a população daquela 

comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. Diante do exposto, 

remeto à Mesa Diretora a presente Indicação, para votação e aprovação pelo Plenário, a fim 

de que seja encaminhada à Sua Excelência, a Senhora Prefeita Municipal de Oeiras do Pará, 

para que tome as providências cabíveis quanto ao pleito ora solicitado. Na sequência o orador 

falou que a comunidade do Aturiá necessita de uma nova escola, que ofereça condições para 

que os alunos possam desenvolver suas potencialidades cognitivas. Pois a educação pode 

formar uma personalidade e fazer com que o indivíduo desenvolva o saber. É através da 

educação que o indivíduo se integra as tarefas escolares, socializa, se liberta e se comunica. 

E a Escola da Ilha do Aturiá não possui condições estruturais para funcionar, pois até no 

fundo ela está indo. Deixou o seu pedido a prefeita Gilma Ribeiro que olhe com carinho para 

esta escola. Além disso, o vereador destacou a importância das visitas as comunidades do 

interior, para conhecer as demandas de cada localidade. Neste momento, o vereador Barriga, 

pediu a parte no discurso para falar que já visitou a escola e de fato precisa-se que seja 

construída uma nova escola para atender aquele povo. Neste momento, a vereadora Roberta 
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Araújo também pediu a parte no discurso para parabenizar ao nobre vereador pela sua 

indicação e dizer que ele tem todo seu apoio.  Ela disse ainda, esta indicação é recorrente da 

visita dos vereadores a algumas comunidades do interior e destacou que no momento da 

visita também pode perceber que toda a escola alaga, pois havia muito lixo no local. Logo 

após, o orador retomou ao seu discurso parabenizando aos nobres colegas pelo seus 

requerimentos e indicações, a indicação da vereadora Priscila Santa Maria, que é de suma 

importância para a população, que inclusive o orador já havia pensado entrar com um 

requerimento para resolver essa situação, pois ele acredita que com a construção de um 

matadouro municipal, o preço da carne deve baixar mais um pouco. Parabenizou também a 

vereadora Mara Nahum pela sua indicação, ao vereador Edson Farias pelas suas duas 

indicações. Continuando seu discurso, falou sobre o poder transformador que a educação 

tem na vida do ser humano e espera contar com o voto dos nobres edis para aprovação de 

sua indicação. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus pela sua saúde, pela sua vida, pela 

oportunidade de contribuir com esse município e desejando boa noite a todos. Logo após, a 

palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa Maria, a qual iniciou seu discurso desejando 

boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios na cidade e no interior, ela disse ainda 

que é uma grande satisfação estar nesta Casa de Leis onde ela pode prestar contas ao povo 

de Oeiras do Pará em relação aos seus trabalhos, ao andamento desta Casa e sobre a 

responsabilidade que tem com o cargo que exerce. Em seguida, a oradora leu um versículo 

da bíblia, e disse que hoje nesta Casa foram tratados assuntos importantes e relevantes a 

educação, processos licitatórios, construções de pontes, a médicos, a clínica de fisioterapia. 

Que são assuntos que remetem a população e ela acredita que é a preocupação dos vereadores 

deste município. Além disso, a oradora disse que tem visto uma Câmara muito atuante e isso 

dá ânimo e incentivo de querer mais, isso é muito bom pois a população está vendo que os 

vereadores estão dando conta de seus mandatos, que chegaram nesta Casa para trabalhar 

para mostrar para a população o quanto é bom este poder, o quanto este poder é importante 

para viabilizar assuntos que causam problemas na comunidade. A oradora disse ainda, que 

sabe que os problemas de um município nunca acabam, eles têm continuidade de mandato a 

mandato, como por exemplo as pontes que são reformadas em um ano e as vezes no outro 

ano já tem que reformar de novo, são problemas que não vem apenas de uma gestão de 
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quatro meses, são problemas que vem de gestões anteriores. A vereadora disse também, que 

acha muito incrível que para algumas pessoas a gestão que está ela nunca presta, boa é aquela 

que passou. Porém, devemos lembrar que toda gestão tem seus prós e os contras, que o nosso 

município tem problemas que já duram anos, vem desde o mandato do seu Dulcídio. Na 

sequência a vereadora disse que ficou muito feliz com as homenagens desta Casa a pessoa 

do seu Dulcídio, que hoje não está mais aqui para nos ouvir, mas a oradora tem certeza que 

a  família do seu Dulcídio se sente abraçada por todos. Continuando seu discurso, a vereadora 

disse que não vê os quatro meses da atual gestão como a pior que já passou por este 

município, pois ela destacou que tem visto o trabalho da gestão, claro que se tem caminhando 

a passos lentos, pois existem experiências que só se vai adquirir com o tempo, pois não se 

chega a um lugar sabendo tudo, vai se estudando, vai se buscando, por isso, que existe 

assessoria jurídica, assessoria contábil. Em seguida, a oradora falou sobre o horário de 

atendimento dos médicos no município, que para qualquer função existe carga horária, os 

médicos que vem para o município não tem que passar 24 horas por dia à disposição, eles 

têm seu horário de descanso, seu horário de folga, ele tem o horário que ele é acionado, se 

ele não estiver de plantão ou em atendimento, a vereadora não vê nenhum problema que ele 

atenda de forma particular. Porém, a oradora disse que vai ver essa situação, vai procurar 

saber o que está acontecendo, saber quais os dias de atendimento, quantos dias o médico 

vem passar no município atendendo, quais são seus dias de folga. Na sequência, a vereadora 

falou sobre o requerimento da vereadora Franciele Andrade, o qual requer a abertura da 

clínica de fisioterapia, a oradora lembrou que este assunto foi abordado na sessão passada, 

que os funcionários da clínica continuam trabalhando dentro da área do hospital. Que a 

clínica de fisioterapia é um espaço pequeno, com apenas uma janela, e mesmo com o 

agendamento de horários, ainda assim havia aglomeração, ela disse que sabe da importância 

da clínica de fisioterapia, porém, os pacientes de COVID estão sendo atendidos no hospital. 

Continuando seu discurso, a vereadora falou sobre a flexibilização do decreto municipal, que 

as pessoas sempre cobram do poder público, mas que nós como sociedade devemos ter 

consciência, o cuidado também tem que ser nosso, pois as pessoas que nós amamos moram 

com a gente. O poder público fiscaliza, mas se você não tiver a consciência de usar máscaras 

de se prevenir, você pode acabar causando um prejuízo para você mesmo ou para a sua 
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família. Neste momento, o vereador Barriga pediu a parte no discurso e disse que acha muito 

pertinente o requerimento da vereadora Franciele Andrade, o vereador Barriga disse ainda, 

que é mais viável para o município comprar o material necessário para o funcionamento da 

clínica de fisioterapia e colocar uma fisioterapeuta que vá ficar diariamente na clínica, 

porque a empresa que é contratada fica dois, três dias no município ganhando um valor 

elevado. Logo após, a vereadora Priscila Santa Maria disse que também já questionou essa 

situação, porque a clínica de fisioterapia é um serviço terceirizado, legalizado para trabalhar 

é a empresa contratada e na opinião da vereadora nós deveríamos buscar essa legalização 

para o município, para que nós possamos contratar os nossos profissionais e para que nós 

possamos ter os nossos equipamentos. Mudando de assunto a oradora falou sobre os quites 

da merenda escolar que o processo licitatório já está em andamento. Na Sequência ela falou 

sobre a Rua da Torre da Vivo, que está intrafegável, pois quando chove a rua fica parecendo 

um Rio, e pediu ao Secretário de Infraestrutura que possa tomar providências para ajudar os 

moradores daquela localidade. Em seguida, ela fez a leitura de sua Indicação nº 

001/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa Maria, que indica ao 

Executivo Municipal que providencie, observando a previsão orçamentária, a construção de 

matadouro municipal para abate de bovinos e suínos, beneficiando os comerciantes do setor 

e a população oeirense. Diante do exposto, remeto à Mesa Diretora a presente Indicação, 

para votação e aprovação pelo Plenário, a fim de que seja encaminhada à Sua Excelência, a 

Senhora Gilma Drago Ribeiro Prefeita Municipal de Oeiras do Pará, para que tome as 

providências cabíveis quanto ao pleito ora solicitado. A oradora disse que fez está indicação 

porque tem visto a necessidade do povo, que muito se tem cobrado por causa do elevado 

preço da carne. Além disso, o consumo de carne no município caiu muito devido ao aumento 

do preço, as pessoas de baixa renda não conseguem comprar carne devido ao elevado preço 

da carne. Os vendedores de carne também estão tendo prejuízo porque não conseguem 

vender. Com um matadouro público se tem um veterinário, uma fiscalização adequada, com 

isso, tudo tende a melhorar. Finalizou seu discurso pedindo que Cristo que nos abençoe e 

que todos fiquem com Deus. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, 

a qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios 

Araticú FM e Cidade. Na sequência falou que todos estão de parabéns, pois nas últimas 
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sessões ela pode observar o quanto esta Casa vem trabalhando. Hoje pela manhã ela viu o 

número de requerimentos e indicações, e é plausível dizer o quanto está Casa está 

trabalhando, saindo, fiscalizando. Dando continuidade ao seu discurso, falou sobre a fala da 

vereadora Franciele quando ela citou que nós somos um primeiro para choque, que nós 

somos os primeiros a receber qualquer tipo de reclamação e dores da população, e a oradora 

gostaria de dizer que esta Casa tem uma ouvidoria e deixou o telefone para contato para as 

pessoas que moram no interior possam fazer suas denúncias, fazer sugestões sobre o nosso 

trabalho ou qualquer coisa que convém a fiscalização desse município e pediu que todos 

sejam participativos com o seu trabalho. Continuando seu discurso, a vereadora disse que 

esta semana esteve no Rio Pruanã, juntamente com o vereador Branco Manga visitando a 

escola João Paulo Segundo, que se encontra em construção. Além dos nobres vereadores a 

escola também recebeu a visita da Secretária de Educação, a senhora Adelina e o responsável 

pela obra, para verificar como está sendo feita a reforma e a ampliação de mais duas salas 

de aula, com isso, eles puderam acompanhar o trabalho que está sendo realizado. Logo após, 

ela agradeceu a Secretaria de Saúde que mandou um convite para esta Casa Legislativa, 

convidando a todos os vereadores a estar participando da abertura da semana da malária, a 

oradora disse que gostaria de enfatizar que não era uma reunião e sim a abertura de uma 

semana de combate à malária, onde estavam presentes a prefeita Gilma Ribeiro, alguns 

representantes do executivo, o vereador Josiel Maciel e os funcionários da saúde, era um ato 

solene, e quando se diz que essas informações deveriam ter sido levadas a população, elas 

estão sendo levadas, pois essa semana também está sendo usada para levar mais informações 

a população sobre o trabalho dos agentes de vigilância epidemiológica. Inclusive hoje havia 

uma equipe na rádio prestando esclarecimentos para a população. Na sequência, a oradora 

mostrou alguns dados sobre os casos de malária em nosso município e falou sobre o 

excelente trabalho que os agentes de vigilância epidemiológica prestam à população 

Oeirense. Além disso, apesar de nós estarmos passando por um momento de pandemia a 

gestão não está apenas preocupada só com o COVID, pois existem muitas outras doenças. 

Seguindo a linha da saúde, a oradora disse que faz parte do comitê de COVID, assim como 

o vereador Marcos Paulo, e disse que a primeira flexibilização aconteceu para que pudesse 

acontecer o retorno das aulas de forma remota e analisando todos os dados do município 
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essa ação foi possível. Além disso, o município vem acompanhando o estado em relação a 

flexibilização e analisando os dados do município, só que infelizmente a oradora não sabe o 

que aconteceu com a população no último fim de semana. Ela disse ainda, que a 

administração está fazendo a sua parte, mas a população também deve fazer a sua parte. A 

vereadora deixou um pedido a população pedindo cautela, pois vale mais a nossa vida, a de 

nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós do que sair desordenadamente por aí. Em 

seguida, a vereadora parabenizou a todas as pessoas, desde o professor até ao diretor e todos 

que englobam as escolas pelo dia nacional da educação. Continuando seu discurso, falou 

sobre as entregas dos encartes pedagógicos aos alunos, disse que as escolas do interior 

sempre foi uma preocupação da gestão, tendo em vista que o nosso município 

demograficamente é bem extenso, ainda assim essas escolas também já começaram a fazer 

essas entregas. Na sequência, a oradora disse que se sentiu muito tocada com a fala do 

vereador Josiel sobre os professores, e disse que viu muitos professores do interior que 

passaram três dias em pequenas embarcações entregando os encartes pedagógicos aos 

alunos. Mudando de assunto falou sobre a abertura do processo licitatório e disse que fica 

na torcida para que essa merenda escolar chegue logo a essas famílias que tanto estão 

precisando. Na sequência falou que reabertura do Posto de Saúde do Rio Araceru que 

acontecerá na quarta-feira, já existe uma técnica de enfermagem designada para trabalhar no 

posto, caso essa reabertura não aconteça a oradora pediu que os moradores entrem em 

contato com os vereadores para que os mesmos façam essa cobrança pela população. Em 

seguida, a oradora disse que teve a oportunidade de acompanhar o último dia de trabalho do 

CRAS Volante na estrada. A equipe CRAS Volante passou 22 dias na estrada, com 16 

comunidades atendidas, algo nunca feito antes, e ela destacou que é necessário levar políticas 

públicas para os moradores da estrada e disse que se sente muito feliz pela ação que foi 

realizada pela administração. Em seguida, a oradora disse que no primeiro momento de seu 

meu pronunciamento falou como vereadora, agora gostaria prestar contas como presidente. 

Já se passaram praticamente quarto meses desde que assumiu a presidência desta casa, junto 

com suas excelências as vereadoras Priscila Santa Maria e Franciele Andrade, e naquele 

momento, já dizia que almejava muito por uma gestão transparente. E por esse motivo 

gostaria de dizer que as prestações de contas dos meses de janeiro e fevereiro de 2021, de 
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sua responsabilidade já estão disponíveis para que vossas excelências possam ter acesso, 

bem como qualquer cidadão que assim o queira. Quero ainda dizer aos meus pares, e a 

população que nos ouve, que tenho honrado fielmente com todos os compromissos desta 

egrégia casa legislativa, inclusive o pagamento dos impostos. Impostos esses que equivalem 

a 24,16% do total mensal do duodécimo da câmara, ela disse sabe que não está fazendo nada 

mais que sua obrigação, mas traz essas informações a público, no intuito de mostrar seu 

comprometimento com o erário público. Pois, como gestora poderia não cumprir com essas 

responsabilidades e usar os recursos para outros fins. No entanto, quer ter suas contas 

aprovadas pelo tribunal de contas, zelando assim por este douto poder e pelo nome da sua 

família, a qual já esteve representando este poder em outros momentos, inclusive na 

presidência, mas não tiveram seus nomes manchados pelo zelo com o que é público e a 

oradora quer muito poder seguir o exemplo deles. Sabe que não conseguiria cuidar da câmara 

sozinha, por isso gostaria agradecer a 1ª e 2ª secretária da mesa diretora, aos demais edis 

desta casa, bem como todos os servidores, prestadores de serviço e até mesmo nossos 

fornecedores, por a ajudarem nesta árdua missão. Encerrou seu pronunciamento 

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, e deixando a frase de Ismar Viana que diz 

o seguinte: “negar o dever de transparência é escancarar as portas para a prática das 

mais gravosas condutas de corrupção. Na administração pública, o que não pode ser 

visto, via de regra, não pode ser praticado”. Em seguida, foi lida a Ordem do dia. 

Votação da Indicação nº 001/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa 

Maria, que indica ao Executivo Municipal que providencie, observando a previsão 

orçamentária, a construção de matadouro municipal para abate de bovinos e suínos, 

beneficiando os comerciantes do setor e a população oeirense. A qual foi aprovada por 

unanimidade. Votação da Indicação nº 002/2021/GVMN/CMOP, de autoria da 

vereadora Mara Nahum, a qual indica ao Executivo Municipal, que providencie 

observando a previsão orçamentária, a expansão da rede de esgoto na Avenida XV de 

Novembro, em frente ao mercado de carne, bem como no cruzamento da Avenida XV de 

Novembro com a Coronel Victor Bastos e no cruzamento da Avenida XV de Novembro com 

a Rua Santo Antônio, em benefício da população oeirense, especialmente moradores e 

comerciantes destas localidades. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação da 
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Indicação nº 001/2021-GVOA-CMOP, de autoria do vereador Osvaldo Alves, que 

indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a 

construção de uma nova escola onde se encontra atualmente a Escola Municipal Manoel 

Ferreira Pinheiro, localizada na Ilha do Aturiá, beneficiando a população daquela 

comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. A qual foi aprovada 

por unanimidade. Votação da Indicação nº 005/2021-GVEF-CMOP, de autoria do 

vereador Edson Farias, que indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando 

a previsão orçamentária, a conclusão da obra que foi iniciada na gestão passada, mas não 

concluída, na Escola Municipal Tenente Diogo Luiz Rebelo, localizada na Ilha do Caí 

Grande, no Rio Pará, zona rural deste município, com a construção da ponte de acesso à 

escola, bem como a construção de portas e janelas, banheiro masculino e feminino, caixa 

d´água e pintura da fachada do telhado da referida escola, beneficiando a população daquela 

comunidade, especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. A qual foi aprovada 

por unanimidade. Votação da Indicação nº 006/2021-GVEF-CMOP, de autoria do 

vereador Edson Farias, que indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando 

a previsão orçamentária, a reforma na estrutura física da Feira Livre Municipal Itamar Corrêa 

de Miranda. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação do Requerimento nº 

001/2021/GVFA-CMOP, de autoria da vereadora Franciele Andrade, a qual requer que 

o Executivo promova a reabertura da Clínica de Fisioterapia do município, sobretudo neste 

momento de pandemia, quando este serviço se torna fundamental na recuperação de 

pacientes que foram acometidos pelo novo coronavírus. O qual foi aprovado por 

unanimidade. Neste momento a presidente Roberta Araújo convocou o vereador e relator 

Marcos Paulo Leitão para fazer a leitura e defesa do seu parecer da Comissão da COLEJUR.  

Votação do Parecer nº 002/2021, sobre o Projeto de Lei nº 002/2021, de autoria do Poder 

Executivo. Votação do Projeto de Lei nº 002/2021, que “Dispõe sobre a reestruturação do 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de manutenção e 

desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação – CACS 

do FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado 

na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá outras providências”. O 

qual foi aprovado por unanimidade. Neste momento a presidente Roberta Araújo convocou 
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a  vereadora e relatora Franciele Andrade para fazer a leitura e defesa do seu parecer da 

Comissão da COLEJUR. VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO CONFORME O QUE 

PRECEITUA O ART. 74, § 1º DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. Votação da 

Emenda Supressiva nº 001/2021, sobre o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 

001/2020, de 13 de outubro de 2020. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação do 

Parecer nº 001/2021, sobre o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2020, de 

13 de outubro de 2020. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2020, de 13 de outubro de 2020.  O qual foi 

aprovado por unanimidade. A senhora presidente observando que não havia mais nada a ser 

tratado, encerrou o expediente desta sessão ordinária, da qual eu, 

_______________________, Renilk Julie Costa de Andrade, 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, 28 de abril de 2021 

 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 

Primeiro secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 



 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ 

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

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

  
 

26 
 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

 

 


