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

Oeiras do Pará, realizada no dia 19 de maio 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. 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. Logo após, a presidente submeteu 

para discussão, votação e aprovação pela plenária, a ata da sessão ordinária realizada no 

dia 28 de abril de 2021, a qual foi aprovada com cinco 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. EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Indicação nº 002/2021-GVOA-CMOP, de 

autoria do vereador Osvaldo Alves, que indica ao Executivo Municipal, que 

providencie, observando a previsão orçamentária, a limpeza e desobstrução do Rio 

Murunin, na Zona Rural deste município, beneficiando os moradores daquela região, 

inclusive o alunado e corpo docente e administrativo. Indicação nº 007/2021-GVEF-

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

providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma, em caráter de urgência da 

Ponte que liga a PA-379 ao Rio Pruanã, popularmente conhecida como “Ponte da Selfie” 

ou “Ponte do Facebook”, beneficiando especialmente a população daquela região e 

transeuntes. Indicação nº 002/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila 

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

previsão orçamentária, a recuperação, limpeza e manutenção da rua Santa Terezinha, 

bairro Marituba e trav. Mário Covas, bairro Marapira, neste município, beneficiando a 

população oeirense. Indicação nº 003/2021/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora 
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Mara Nahum, que indica ao Executivo Municipal, que providencie, observando a 

previsão orçamentária, a reforma da Ponte do Galo, localizada no bairro do Marituba, 

beneficiando especialmente os moradores daquela comunidade, que utilizam esta ponte 

como única via de acesso às suas residências. Indicação nº 002/2021/GVDA/CMOP, de 

autoria do vereador Drô Alfaia, que indica ao Executivo Municipal, que providencie, 

observando a previsão orçamentária, a substituição de luminárias a vapor, utilizadas nas 

vias públicas deste município, por luminárias de eficiência com tecnologia em LED 

(Light Emitting Diode – Diodo Emissor de luz), tendo em vista os benefícios da utilização 

desta tecnologia, conforme demonstrado acima, inclusive os custos e vantagens 

ambientais. Requerimento nº 002/2021/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora 

Franciele Andrade, que requer ao Executivo Municipal que restabeleça o serviço de 

iluminação pública na trav. Jubileu de Ouro (antiga trav. Intendente Costa), na altura do 

bairro Marituba, e em outras ruas da cidade carentes deste serviço, em benefício de nossa 

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

qual cada vereador tinha cinco minutos para breves comunicações e comentários. Logo 

após, a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, a qual fez a leitura da Indicação 

nº 003/2021/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum, que indica ao 

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

Ponte do Galo, localizada no bairro do Marituba, beneficiando especialmente os 

moradores daquela comunidade, que utilizam esta ponte como única via de acesso às suas 

residências. Diante do exposto, remete à Mesa Diretora a presente indicação, para votação 

e aprovação pelo plenário, a fim de que seja encaminhada à sua Excelência, a Srª. Gilma 

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

cabíveis quanto ao pleito ora solicitado. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

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

sequência falou sobre a iluminação pública do nosso município, e que este serviço carece 

de manutenção urgente. Além disso, o vereador falou que vários municípios que já visitou 

estão trocando as lâmpadas a vapor por luminárias de LED, devido ao baixo custo e 

eficiência dessas lâmpadas. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, 

o qual iniciou o seu discurso desejando boa noite a todos, na sequência, fez a leitura da 
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Indicação nº 007/2021-GVEF-CMOP, de autoria do vereador Edson Farias, que 

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

reforma, em caráter de urgência da Ponte que liga a PA-379 ao Rio Pruanã, popularmente 

conhecida como “Ponte da Selfie” ou “Ponte do Facebook”, beneficiando especialmente 

a população daquela região e transeuntes. Diante do exposto, remete à Mesa Diretora a 

presente indicação, para votação e aprovação pelo plenário, a fim de que seja 

encaminhada à sua Excelência, a Srª. Gilma Drago Ribeiro, Prefeita Municipal de Oeiras 

do Pará, para que tome as providências cabíveis quanto ao pleito ora solicitado. 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 os presentes, aos 

ouvintes das rádios e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez Nesta 

Casa cumprindo seu dever e seu papel enquanto vereador. Continuando seu discurso, 

falou sobre a importância da transmissão das sessões da Câmara Municipal via rádio, pois 

dessa forma as pessoas principalmente do interior podem acompanhar um pouco do 

trabalho dos vereadores. Na sequência, falou sobre o falecimento do pai da senhora 

Prefeita Gilma Ribeiro, o senhor José Antônio, uma pessoa muito importante para o 

município de Oeiras do Pará, principalmente para a classe dos pescadores, devido ao bom 

trabalho desenvolvido a frente da Colônia dos Pescadores. O orador deixou seus 

sentimentos a família e amigos pela perda. Continuando seu pronunciamento, falou da 

importância de conversar com a população para conhecer suas demandas, disse também, 

que vê as críticas como uma orientação ou alerta. Além disso, destacou a importância da 

abertura da pesca, que foi um dia histórico para o nosso município. Que nesse dia também 

teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas participaram do evento, e teve um 

morador que fez um pedido ao vereador, para que ele pedisse ao poder executivo que 

mande fazer uma limpeza no Rio Ariocá. Por isso, o orador conversou com o vereador 

Branco Manga para que eles façam um requerimento em conjunto pedindo essa limpeza, 

se possível também fazer uma visita até aquela comunidade para ver de perto a real 

situação. Neste momento, o vereador Drô Alfaia pediu a parte no discurso para falar que 

os vereadores deveriam propor a administração que fosse feito um cronograma de limpeza 
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dos rios em geral, com isso, ficaria mais fácil cobrar da administração, pois assim como 

o Arioca, o Murunin e o Caracurú, os demais rios também precisam desta limpeza. Deste 

modo, na opinião do vereador Drô é necessário que seja realizado um trabalho que atinja 

a todos. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando que já conversou com o 

Secretário de Meio Ambiente e ele já está fazendo um levantamento e posteriormente um 

cronograma de limpeza desses rios. Porém, o orador destacou a importância de fazer um 

requerimento para comprovar que fez o pedido. Ele disse ainda, que no decorrer de uma 

de suas campanhas eleitorais foi questionado por um morador do rio Murujucá sobre o 

que o orador já tinha feito por aquela comunidade, e ele mostrou para este morador um 

requerimento que tinha feito pedindo a reforma do posto de saúde daquela localidade. Por 

isso, o vereador acha importante ter respaldo de tudo que fizer. Neste momento, o 

vereador Branco Manga, pediu a parte no discurso para parabenizar o nobre colega e falar 

que durante o inverno é bom para fazer o serviço de poda das árvores que estão as margens 

dos rios, pois nas partes de baixo não tem como fazer neste momento, é necessário esperar 

a água baixar, isso só acontece a partir do mês de junho, destacou também a importância 

da união dos vereadores em busca de melhorias para a população. Logo após, o vereador 

Barriga retomou ao seu discurso falando sobre as indicações dos nobres colegas, 

comentou um pouco sobre a indicação do vereador Osvaldo Alves, que indica a limpeza 

do Rio Murunin. Na sequência, comentou sobre uma mensagem que recebeu de um 

morador da Estrada Baixa, pedindo ajuda para fazer manutenção na estrada, o orador 

falou que levou esta demanda a senhora prefeita e ela prontamente pediu o número de 

telefone do rapaz para entrar em contato e falou que vai fazer uma parceria para que a 

manutenção da estrada possa ser realizada. Continuando seu discurso, comentou também 

sobre a indicação do vereador Edson Farias que pede a reforma em caráter de urgência da 

Ponte do Rio Pruanã. Do mesmo modo, comentou sobre a indicação da vereadora Mara 

Nahum que indica a reforma da Ponte do Galo, do vereador Drô Alfaia que indica a 

substituição das luminárias a vapor por lâmpadas de LED, da vereadora Franciele que 

pede iluminação pública na trav. Jubileu de Ouro. Disse ainda, que seu trabalho como 

vereador está sendo realizado, pois tem feito suas indicações. Comentou também sobre 

as parcerias que o governo municipal vem fazendo, entre elas, a oferta de cursos de 
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capacitação para os servidores públicos de Oeiras do Pará, a campanha de eliminação da 

malária no município. Finalizou seu discurso agradecendo a todos e pedindo que Deus 

possa nos abençoar a cada um de nós. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Branco Manga, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos 

ouvintes das rádios, a sua família, as pessoas dos interiores do nosso município. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder usar a tribuna deste poder, 

para que ele possa representar em falas e ações as pessoas que lhe confiaram voto. Falou 

sobre o trabalho dos vereadores, que o que eles podem fazer é indicar ao executivo para 

que dentro de suas possibilidades possa executar a esses pedidos. Comentou também 

sobre os anseios da população em relação ao trabalho dos vereadores. Disse ainda, que 

sempre se propôs a ser parceiro, amigo de seu município. Nas buscas que os vereadores 

fazem ao Estado, fora do Estado, são para discutir formas e métodos para alcançar 

melhorias para nossa gente, pois é disso que precisamos. Que a união dos poderes deve 

prevalecer afim de conseguir os bens que a população tanto necessita. Na sequência, falou 

sobre o atraso na implantação do asfalto no município e na possibilidade de os vereadores 

irem até o Estado se for necessário em busca de respostas sobre está questão. Pois, não é 

a primeira vez que está empresa trabalha no município e o serviço prestado não é de 

qualidade. Mudando de assunto falou sobre sua viagem ao Rio Arioca, da necessidade de 

se ter um técnico de enfermagem durante o mês todo naquela localidade, falou também 

da importância do compromisso da gestão com a população. Disse ainda, que tem 

esperança de conseguir pequenas lanchas para o município, afim de poder atender melhor 

a população ribeirinha, pois a ambulacha não consegue atender sozinha as demandas de 

resgates e transferências de pacientes do município. Continuando seu discurso, agradeceu 

a gestão pela iniciativa de colocar a equipe do CRAS Volante para ir até o interior do 

nosso município atender a população, falou que sempre está de acordo com tudo que for 

bom para a nossa gente, pois, é isso que importa. Lamentou a atuação situação que a 

população mundial está vivendo, devido a pandemia. Falou das pessoas queridas que 

perdemos, entre elas o senhor José Antônio, uma pessoa humilde, simples, que deixou 

seu legado para a população, o senhor Dulcídio, uma pessoa importante da política 

Oeirense. Na sequência, pediu a CPL que possa dar celeridade aos processos licitatórios 
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a fim de dar seguimento a máquina pública, diante da quantidade de processos que 

existem. Ele disse ainda, que sabe das dificuldades de início de governo, mas que as coisas 

no município precisam ter andamento, com isso, quem ganha é a população. Continuando 

seu discurso, falou sobre o seu desejo de que sejam realizadas as sessões itinerantes em 

algumas localidades do nosso município, pediu a Mesa Diretora que olhasse com carinho 

esse pedido.  Neste momento, a vereadora Roberta Araújo, pediu a parte no discurso para 

falar que já existe uma sessão itinerante agendada, que é no Igarapé Preto, que este 

também é um desejo da Mesa Diretora e dos demais vereadores, que posteriormente a 

senhora presidente irá conversar com os nobres pares sobre estas sessões para que elas 

possam acontecer. Logo após, o orador retomou ao seu discurso desejando um bom 

trabalho aos profissionais da educação que estão retornando as suas atividades mesmo 

que de maneira remota, comentou sobre as dificuldades que existem na região da estrada, 

devido a trafegabilidade de alguns locais, e das ilhas devido as fortes maresias. Ressaltou 

a importância da educação para Oeiras do Pará, desejou sucesso a senhora Adelina, 

Secretária de Educação, que todos possam fazer o seu melhor hoje para que nós possamos 

ter um futuro mais prospero no nosso município. Finalizou seu discurso desejando boa 

noite a todos e pedindo que todos se unam em busca de melhorias para a população de 

Oeiras do Pará. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual iniciou 

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

a Deus por estar com saúde. Falou que as últimas semanas foram de muita tristeza, pois 

teve muitas perdas, entre elas a perda de um tio que para o nobre vereador era como um 

pai, do jovem Gustavo, do seu primo Léa e do seu amigo Edinaldo. Continuando seu 

discurso, parabenizou aos profissionais da saúde pela Semana de Enfermagem. 

Parabenizou também a gestão e ao Secretário Renato pelos trabalhos realizados na estrada 

pela equipe da Assistência Social. Na sequência, falou sobre uma visita que fez a 

comunidade Igarapezinho, falou que é muito triste ver praticamente os últimos moradores 

de Oeiras viverem isolados, ele disse ainda que em uma conversa com um morador ele 

lhe relatou que a energia elétrica chegou até a comunidade a dois anos atrás, só que o que 

o governo pode oferecer ainda não chegou, o orador comentou que o ramal para chegar 

até aquela localidade é quase intrafegável, o vereador Drô  disse que nesse momento é 
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difícil realizar qualquer trabalho, mas comprometeu-se a encampar uma luta para ajudar 

a comunidade assim que possível. Mudando de assunto, o vereador falou que era contra 

a abertura da pesca no município, sem que antes fosse realizado um estudo para saber o 

impacto que essa ação iria ocasionar. O que ocorreu foi a resposta, porque se tivessem 

realizado um estudo, com certeza saberiam que aquele pescado não estava no tamanho 

ideal para consumo, tanto que feito o borqueio e depois tiveram que liberar. Por isso, na 

opinião do orador a abertura da pesca foi frustrada. Em seguida, o vereador relatou que 

sempre fala nesta tribuna sobre a lentidão do governo, sobre o que faltando para resolver 

a questão do BANPARÁ ou qualquer outro banco que o servidor queira fazer um 

empréstimo, o vereador destacou que ainda não tem argumentos para dar a nenhum 

servidor que o procura. Continuando seu discurso, falou que a atual gestão entrou com 

dois vereadores e hoje são nove dentro e dois fora, citou as palavras do vereador Branco 

Manga que diz “que cada um é dono de seu mandato”. Falou que apesar de o vereado 

Edson Farias agora ser da base do governo, espera que as cobranças que ele recebe da 

população ele coloque para a gestão para que mude. Além disso, ele espera que todos os 

vereadores continuem cobrando melhorias. Disse ainda, que de certa forma todos sabem 

qual é o principal entrave desta administração, onde está a lentidão, onde está a carência. 

Que a gestão pública trabalha com recursos e esses recursos devem ser licitados, deve-se 

ter autonomia para gastar esse recurso em benefício da população. Já são quase cinco 

meses de governo e até agora só foram publicadas duas licitações, a da merenda escolar 

e a dos medicamentos. A da merenda escolar já está a quase um mês em processo, ainda 

não se sabe quem foram os ganhadores, fato que o leva a crê que essa merenda irá chegar 

só nas férias e ele se pergunta como estaria este governo se estivesse tendo aulas 

presencias? Comentou também que durante a sua viagem a BR422 pode constatar que os 

ônibus escolares estão necessitando de manutenção e até o presente momento ainda não 

foi feita a licitação para escolher a empresa que vai fazer essa manutenção. O vereador 

lembrou que o Governo Federal honra seus compromissos com todos os municípios, 

porque o dinheiro do transporte escolar está vindo, o dinheiro do salário educação vem, 

o dinheiro do FUNDEB vem e o dinheiro da merenda escolar também. E a única coisa 

que o orador cobra é que esse dinheiro seja aplicado. Na sequência, o vereador comentou 
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sobre uma visita que fez a alguns amigos da PA 379, falou que neste dia choveu bastante, 

disse que é triste a situação de quem mora na estrada, porque após uma chuva a estrada 

fica praticamente intrafegável. Neste momento, o vereador Branco manga pediu a parte 

no discurso para falar sobre a PA 379, que o compromisso maior é do Estado em manter 

essa PA, só que desde o mandato do senhor Dinaldo Aires a prefeitura municipal vem 

cuidando dessa PA até o Rio Arioca. Durante o inverno é comum essa estrada ficar nessa 

situação, que é um sonho que o governo do estado faça a ligação entre a PA379 e a BR422 

e nesse período não tem como ajeitar essa estrada. Porém, esse tempo vai chegar, no verão 

vai ser possível realizar a manutenção desta estrada. Logo após, o orador retomou ao seu 

discurso falando que a gleba municipal vai até o terreno do senhor Gracimar, e esse trecho 

é um dos piores. Além disso, ainda existem os ramais onde a situação é ainda pior. Porém, 

não se faz manutenção de ramal sem maquinário, e estes maquinários também necessitam 

de manutenção. O vereador disse ainda, que foi até a Secretária e foi informado que não 

tem previsão de manutenção, porque ainda não foi fechado o edital para ser lançado e 

saber quem vai licitar. O orador disse também, que se todos se unirem quem sabe não 

conseguem alguma verba com um deputado para fazer a manutenção desta PA. Mudando 

de assunto, o vereador falou que é muito estranho o aumento na folha de pagamento nos 

primeiros meses deste governo. Ele ainda comentou, que participou de um curso on-line 

onde o conselheiro falou muito sobre a lei de responsabilidade fiscal e do teto dos 70%, 

disse que está esperando encerrar o processo para saber quanto está sendo gasto. Na 

sequência, falou sobre o conselheiro César Colares (fiscal do município perante ao TCM) 

que sustou um processo de compra de medicamentos por indícios de irregularidades. O 

orador destacou também que o governo não vai andar se não tiver os processos licitatórios 

em dias. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos e pedindo que está data seja 

de grande importância para todos nós. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Edson Farias, o qual iniciou seu discurso saudando a todos os nobres pares e aos 

funcionários desta Casa de Leis que sempre estão aqui dando suporte aos vereadores, as 

pessoas que se fazem presentes na plenária, aos ouvintes das rádios, aos seus amigos do 

facebook, parabenizou aos enfermeiros e enfermeiras do nosso município por estarem 

comemorando a semana do profissional da enfermagem. Comentou também que a 
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enfermeira kaline que se faz presente Nesta Casa irá trabalhar no posto de saúde do 

Igarapé Preto e que o doutor João médico quilombola também está chegando para 

trabalhar neste posto. O vereador falou que fica muito feliz pois a atenção básica de saúde 

vai voltar a funcionar naquela comunidade. Continuando seu discurso, parabenizou aos 

nobres pares pelas suas indicações, uma demonstração clara e cristalina de que o 

parlamento está funcionado dignamente. Indicação de que os vereadores trabalham 

incansavelmente para corresponder às expectativas do povo. Agradeceu a Deus por mais 

está oportunidade de estar aqui. Na sequência, parabenizou também a prefeita Gilma 

Ribeiro por ter firmado o Convênio com a Escola de Governança Pública do Estado do 

Pará, para trazer para o nosso município um curso técnico de capacitação para todos os 

servidores públicos municipais de Oeiras do Pará. Que é necessário mostrar aos 

servidores os seus direitos, mas também os seus deveres, que é necessário se atualizar, 

que os servidores possam aproveitar ao máximo esse bem que é o aprendizado. Espera 

que todos os profissionais da saúde, da educação, achem um tempo para vir se qualificar. 

Em seguida, falou sobre a trafegabilidade das ruas de Oeiras do Pará, da situação que nós 

estamos vivendo por causa também do inverno amazônico que nos assola, pois entra 

inverno e sai inverno é a mesma situação. Que hoje é um pouco difícil falar em aterrar 

ruas com a quantidade de chuva que tem caído nos últimos meses. E fez um 

questionamento sobre por que as máquinas recebidas pela atual gestão estavam todas 

quebradas e porque não passaram por nenhuma manutenção? Salve engano as máquinas 

que estão na Secretaria de Infraestrutura são as máquinas que vieram da Secretaria de 

Agricultura, o que configura desvio de função, mas a situação vai ficar pior se nada for 

feito e aí seria o caos. Continuando seu discurso, falou sobre a licitação dos 

medicamentos, que um membro da corte em uma decisão monocrática pediu a suspenção 

cautelar do certame de Oeiras do Pará. Que nós devemos olhar do ângulo que nos convém, 

e existem vários ângulos, mas há de se dizer que o ouvidor César Colares pediu a cautelar 

porque foi publicado no Portal da Transparência, coisa que antes não existia, raros 

certames eram publicados e quando se torna pública é uma demonstração clara e cristalina 

de que não se quer esconder nada. Na sequência, o orador fez a leitura da medida cautelar, 

a qual dizia que a Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará atendendo medida cautelar 
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emitida pelo conselheiro Sebastião César Leão Colares TCM-PA para revisão e 

retificação do termo em referência em edital, não está escrito no Diário da união que 

existe fraude, nem poderia existir porque o certame ainda não iria acontecer, só iria 

acontecer dia quatro e este fato aconteceu dia 30 de abril. Com isso, quem ganha é o 

município, pois teve-se o bom senso de dar um passo atrás e fazer as devidas correções. 

O certame foi ou está sendo feito para três modalidades, na área da saúde, medicamentos, 

material técnico e apoio diagnóstico. O erro que foi detectado pelo ouvidor é que não 

tinha especificação de preços, não foram especificados os mls de alguns medicamentos, 

o que aconteceu foram apenas falhas técnicas, mas inda bem que houve esse fato, a gestão 

já está corrigindo e está fazendo certo. Para que depois, quando passar a gestão a polícia 

especial ou federal não esteja batendo na porta, como acontece com muitos no Brasil. O 

vereador disse ainda, que está chegando agora, conversando, tomado conhecimento de 

alguma coisa, sabe que existem falhas apontadas por ele pedindo que se faça correção, 

não se corrige da noite para o dia, mais existe a boa vontade de que se corrija e uma coisa 

é certa, conhecendo agora a gestora pode afirmar pelo menos que ele vê a sua boa vontade 

de acertar e isso é fundamental. Ele também falou que está no governo para ajudar, para 

contribuir porque acredita no amanhã e no melhor para Oeiras. Finalizou seu discurso 

agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Franciele Andrade, 

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

rádios, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar aqui participando de mais uma sessão 

ordinária, para poder falar sobre assuntos de suma importância para o nosso município. 

Pois, é através das sessões que a população pode acompanhar o trabalho do poder 

legislativo e do executivo. Em seguida, a vereadora fez a leitura do seu Requerimento 

nº 002/2021/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora Franciele Andrade, que requer 

ao Executivo Municipal que restabeleça o serviço de iluminação pública na trav. Jubileu 

de Ouro (antiga trav. Intendente Costa), na altura do bairro Marituba, e em outras ruas da 

cidade carentes deste serviço, em benefício de nossa população. Diante do exposto, 

remeto à Mesa Diretora o presente Requerimento, para votação e aprovação pelo plenário, 

a fim de que seja encaminhada à sua Excelência, a Srª Gilma Drago Ribeiro, Prefeita 

Municipal de Oeiras do Pará, para que tome as providências cabíveis quanto ao pleito ora 
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solicitado. Na sequência, a vereadora falou que soube que parte do material já chegou em 

nosso município para resolver está questão e fica feliz por isso, pois vai resolver em parte 

as demandas sobre iluminação pública. Continuando seu discurso, falou sobre as 

indicações dos nobres edis: a indicação do vereador Osvaldo Alves, que pede a limpeza 

do Rio Murunin, a oradora comentou que está indicação é muito pertinente devido à 

importância desses rios para a locomoção dos moradores daquela localidade, a indicação 

do vereador Edson Farias, a qual requer a reforma, em caráter de urgência da Ponte que 

liga a PA-379 ao Rio Pruanã, uma ponte de fundamental importância não só para o 

turismo, mas também para as pessoas que moram naquela localidade, a indicação da 

vereadora Priscila Santa Maria, a qual requer a recuperação, limpeza e manutenção da rua 

Santa Terezinha, bairro Marituba e trav. Mário Covas, bairro Marapira, também muito 

importante, a indicação da vereadora Mara Nahum, a qual requer a reforma da Ponte do 

Galo, uma indicação de grande relevância. Continuando seu discurso, falou que tem 

passado por momentos difíceis diante de muitas perdas, que no último domingo seu primo 

veio a falecer com um infarto fulminante, foi uma surpresa e um choque para a família, 

pois o Eliabe Andrade (conhecido como Léa), era uma pessoa ainda jovem, seus pais 

estão sofrendo muito por esta perda irreparável, que Deus possa confortar o coração dos 

familiares. Também tivemos a perda do senhor José Antônio, uma pessoa do bem que 

lutava pela classe dos pescadores, deixou seus sentimentos a essa família e a todas as 

outras famílias que perderam seus entes queridos. Continuando seu pronunciamento, 

falou sobre a semana da enfermagem, dedicada aos profissionais de saúde de nosso 

município. Certamente, hoje a gestão dá um passo importante quando ela homenageia 

essas pessoas, por que são essas pessoas que cuidam dos pacientes com muita dedicação, 

com muito esforço, com muita coragem, a vereadora fala em coragem porque sabe que 

não é fácil enfrentar o CORONAVIRUS, não é fácil arriscar a sua própria vida para salvar 

a vida de alguém e eles tem feito isso. Muitos talvez, se acovardassem diante dessa 

realidade que o mundo vivencia hoje, mas eles não, eles vão à luta, com sua garra, com 

sua força, eles conseguem ajudar quem está precisando. Por isso, esta homenagem é 

merecida, para estes verdadeiros guerreiros que lutam diariamente para salvar vidas. Na 

sequência, a vereadora falou que participou Nesta Casa Legislativa de um ato importante 
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a convite da prefeita municipal e pode presenciar a assinatura do termo de adesão trazido 

a este município por Evanilza Marinho, Diretora Geral da Escola de Governança do 

Estado do Pará. Além da assinatura deste termo, todos os presentes puderam participar da 

palestra que mostrou todos os cursos de capacitação que vão ser trazidos para o nosso 

povo. Deste modo, é tão importante a gestora municipal ir em busca de parcerias com o 

Governo do Estado, para que o nosso município possa ter êxito. Com a assinatura deste 

termo, o projeto irá trazer para o município vários cursos, não só na área da educação, 

mas também na área da assistência, na área da saúde, é um leque de opções que sem 

dúvida vai ser fundamental, porque todos sabem que conhecimento nunca é demais, é 

sempre necessário atualizar-se, pesquisar, buscar alternativas para que a gente possa 

aprender cada vez mais. A vereadora também comentou sobre o 18 de maio que é o Dia 

Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que no nosso 

município foi realizada uma caminhada pelos profissionais da Assistência Social para 

lembrar a importância de não se calar, de denunciar, apesar da dificuldade em falar deste 

assunto, tendo em vista, que são crianças indefesas, jovens ou adolescentes que muitas 

vezes vêm de uma família desestruturada.  Infelizmente ainda acontecem muitos casos de 

abuso e exploração de crianças e adolescentes. E tentar chamar a atenção das pessoas 

através de um ato, da administração pública certamente é uma forma de dizer “ei nós 

estamos aqui, para lutar, para defender aquelas pessoas que não conseguem se defender”. 

Continuando seu discurso, a oradora também comentou sobre a assinatura do termo de 

adesão do programa lançado pelo Governo do Estado que é “O Creche por todo Pará”, 

ela disse ainda, que ficou feliz porque Oeiras do Pará foi contemplada com este programa. 

Um programa de suma importância, tendo em vista, que é um primeiro passo para 

defender a garantia dos direitos da educação infantil, que este programa visa atender 

crianças de zero a cinco anos, que vão ter a possibilidade de estar em um espaço adequado, 

e isso é um avanço para o município. Pois, sabemos da grande necessidade da população. 

Pois, muitas vezes a mãe solteira não tem com quem deixar seu filho, com isso, fica 

impossibilitada de trabalhar. Talvez com a conquista deste espaço, que vai desde o 

berçário até os cinco anos de idade, certamente está mãe vai poder matricular seu filho e 

no período que ele estiver estudando ela poderá ir trabalhar. Parabenizou a gestão 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 

 
 

13 
 

corre atrás dessas melhorias, pois este projeto inicialmente só irá tender 100 dos 144 

municípios do Estado do Pará e, nós já estamos incluídos nesta primeira etapa. Agora só 

falta ver o terreno e encaminhar toda documentação necessária para que logo o município 

possa ser contemplado. A oradora disse que assim espera porque é isso que todos querem 

e desejam, que o município possa cada vez mais ter coisas boas para que o nosso povo 

possa usufruir tudo aquilo que há de melhor. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus 

pela oportunidade que ele lhe concedeu hoje e que todos sigam em frente com os desafios, 

mas sempre com fé e confiança naquele que tudo pode, mesmo diante de tudo aquilo que 

nós estamos vivendo hoje. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, 

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

rádios Araticú e Cidade, pediu a benção de Deus por estar aqui em seu primeiro mandato. 

Continuando seu discurso, falou que durante sua viagem a Belém esteve em conversa 

com várias pessoas que podem contribuir para o nosso município, disse que esteve no 

gabinete do vice-governador, no gabinete de alguns deputados e também esteve 

conversando com o prefeito de Concordia o senhor Elias Preto, possível candidato a 

deputado. Na sequência, falou sobre um material que recebeu de um senador, falando 

sobre quais as funções de um vereador, legislar e fiscalizar, atípicos: julgar e administrar. 

O orador falou que os vereadores do interior legislam, fiscalizam, são pais, amigos, 

resolvem muitos problemas, são psicólogos. Continuando seu discurso, falou sobre a 

perda de várias pessoas queridas, entre elas o senhor José Antônio, uma pessoa que 

contribuiu imensamente para o desenvolvimento deste município, o orador deixou suas 

condolências à família, a prefeita Gilma Ribeiro, falou que sabe que não é fácil perder um 

ente querido, mas que Deus dê forças para que ela consiga se recompor e ajudar cada vez 

mais este município. Em seguida, comentou sobre a fala do vereador Drô Alfaia sobre a 

PA379, como se sabe até o quilometro 3,5 da estrada ainda é do município, há algumas 

sessões este vereador fez uma indicação, a qual foi aprovada pela plenária pedindo o 

aterramento e organização da gleba da parte do município da PA. Segundo o orador a 

administração pública está esperando passar o período chuvoso para fazer a manutenção 

da estrada e ele disse que espera que este seja o último inverno com a PA 379 nesta 

situação. Mudando de assunto, falou sobre o convênio assinado com a Escola de 
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Governança do Estado do Pará, e que espera que todos os servidores públicos possam 

participar desta capacitação e se aprimorem na sua função. Que desempenhem a função 

do servidor público, que é servir o povo, que esse projeto venha organizar não só Oeiras 

do Pará, mas também outros municípios e suas repartições públicas. Na sequência, o 

vereador falou sobre o Dia 18 de Maio Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes, falou que é militante desta causa, que já se envolveu em algumas 

situações sobre está questão, já prestou depoimentos na delegacia, no Conselho Tutelar e 

já foi até ameaçado de morte por não aceitar essa situação. Disse ainda, que nas cidades 

ribeirinhas acontecem muitos casos de abuso e pediu que todos se juntem para tentar 

mudar essa realidade, que as crianças tenham direito de brincar, de se divertir, que sejam 

crianças de fato, que os adolescentes vivam o momento brilhante da adolescência, que 

ninguém venha abusar ou maltratar nossas crianças. Se existisse pena de morte no Brasil, 

que os primeiros a morrer fossem as pessoas que fazem maldades com nossas crianças e 

adolescentes. Na sequência, o vereador falou que vem recebendo muitas cobranças em 

relação a infraestrutura das ruas, segundo a administração pública este problema será 

resolvido em parte, o vereador disse que o fato de as ruas estarem esburacadas e cheias 

de poças de lama não aconteceu de janeiro para cá, já vem acontecendo durante muitos 

anos, que ele vai esperar da atual gestão que ela tenha um olhar carinhoso para com o 

município. Como já falou em outras situações confia na prefeita, uma pessoa que não 

mede esforços e busca cada vez mais parcerias para o município, um exemplo claro de 

mudança no município é o CRAS Volante, que atendeu milhares de pessoas na estrada. 

Em seguida, ele falou sobre o início das aulas remotas, que dão duas vezes mais trabalho 

do que as aulas presenciais, porque deste modo o professor não conhece a realidade do 

aluno de perto, quando se está em sala de aulas o professor está em contato com o aluno. 

Como servidor público, a sete anos atrás resolveu não se sobrecarregar de carga horária 

para tentar desenvolver um trabalho de maneira que venha a desenvolver o município 

através da educação. Pediu a Secretária de Saúde e a administração pública que olhe com 

acarinho para o profissional da educação em relação a vacina. Disse ainda que, em 

conversa com o vereador Marcos Paulo, ele sugeriu que fosse feita uma indicação para 

que os profissionais da educação fossem colocados como prioridade no município para 
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que eles possam retornar o mais rápido possível as aulas presenciais. Continuando seu 

discurso, parabenizou ao governador Helder Barbalho pelo convênio assinado para 

construção de uma creche no município. Parabenizou também a gestão por estar 

organizando o funcionamento da Creche Honorina Balieiro na Nova Oeiras, parabenizou 

ainda a Secretária de Educação pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo à frente 

da pasta educação. Finalizou seu discurso desejando força a prefeita para que ela 

desenvolva ainda mais o município e desejou boa noite 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, falou que é uma honra voltar 

ao parlamento, esteve ausente por uma semana por motivos de doença. Continuando seu 

discurso, falou que no decorrer desta semana, muitas vezes se falou neste parlamento 

sobre qual é a função dos vereadores, e na lei está função está muito clara, que é fiscalizar 

e legislar. No entanto, essa função vai além, muitas vezes os vereadores são um pouco 

assistentes sociais, técnicos, enfermeiros, faz tudo, a interlocução, o canal de ligação ao 

governo ou de qualquer outra pasta. Para a vereadora é muito bom poder contribuir e 

ajudar o cidadão. Mas infelizmente, algumas vezes o vereador passa por situações que 

talvez jamais imaginaria passar como cidadão comum. Uma das situações que a oradora 

presenciou a uns quinze dias atrás, lhe causou indignação não apenas como cidadã, mas 

também como parlamentar, que a política coloca pessoas que você nunca imaginou ao 

seu lado e poder ajudar é muito bom. Ela disse ainda, que presenciou um caso de casal 

onde a criança nasceu em Barcarena, mas a família residia em Oeiras, a criança nasceu 

com problemas intestinais e estava precisando de uma bolsa de colonoscopia e de leite, 

pois a mãe estava com problemas na produção de leite. A vereadora relatou que procurou 

a Secretária de Assistência Social para relatar a situação daquela família e mostrar os 

papeis dados pela Secretaria de Saúde, mas ela foi informada que não havia bolsa de 

colonoscopia disponível e que precisaria ser feito um processo licitatório para a compra 

deste material, diante desta situação a vereadora disse que comprou a bolsa e a entregou 

ao casal. Em seguida, foi até a Secretária de Assistência Social relatar a questão do leite, 

e consegui apenas uma lata de leite, que acabou dez dias depois, a vereadora falou que 

fez questão de levar para a secretária que estava em vigência a situação, porque se nessa 



 

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 

 
 

16 
 

gestão pode-se contratar prédios, advogados, contabilidade sem licitação, tudo bem, mas 

será que não dá para comprar uma lata de leite específico sem processo licitatório, sendo 

que você tem ali um papel com uma justificativa plausível. A resposta que a vereadora 

obteve foi que estavam esperando o processo licitatório. A oradora perguntou as mães 

que estavam no parlamento será que está é uma justificativa plausível para dar a uma mãe 

que está vivendo em vulnerabilidade social? Infelizmente essa foi a resposta dada pela 

gestão. A vereadora disse ainda, que tinha condições de comprar, e foi o que ela fez, mas 

o que a deixa ainda mais indignada, é que ela como vereadora foi respondida desta forma, 

imagina as outras pessoas, muitas vezes não são nem atendidas. Alguns dias depois 

quando a vereadora ligou para a família para saber da criança ela soube que ela já havia 

falecido. A vereadora Mara Falou que essa é uma das situações que ela nunca imaginou 

passar, que a deixou indignada e sem chão. Quando ela aceitou o desafio de ser vereadora, 

foi para contribuir com o município e todas as exigências feitas aqui nesta Casa nunca 

foram em benefício próprio, ele disse ainda, que nunca pediu emprego ou qualquer outo 

benefício, sempre foi para o povo. Que ela ainda tem que ouvir desta gestão que existem 

pessoas que querem que o governo não dê certo, que ela hoje como oposição, na sua 

opinião não é a palavra correta, a palavra correta é ser vereador, é falar dos anseios da 

sociedade, na sua opinião ele vem contribuindo para que dê certo, pois dá feita que ela 

fala que não tem medicamentos e que ela exige que o processo licitatório tenha 

continuidade, ela está contribuindo, ela poderia se acovardar e ficar em casa, mas não é 

isso que ela vai fazer. Se hoje ela está vereadora é porque Deus tem um proposito para 

sua vida, e este propósito é ajudar o povo, enquanto ela achar que a gestão precisa fazer 

mais ela vai exigir mais. A oradora também comentou sobre a situação de uma moça que 

entrou em contato com ela através do facebook para pedir remédio para pressão para sua 

mãe, quando a oradora ligou para saber desta senhora, ela foi informada pela sua filha 

que infelizmente ela havia sido transferida para Belém porque não tinham como controlar 

a pressão da senhora no município. Diante desta situação a vereadora se perguntou qual 

o comparativo de uma viagem Oeiras/Belém em relação a compra de um medicamento? 

E o que a deixa ainda mais triste é que existe verba para isso,  pediu encarecidamente a 

gestora e a equipe da CPL, que presencie uma semana no hospital para ver o que um 
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enfermeiro, o que um técnico e um médico passam e depois na Secretária de Saúde para 

ouvir o que as pessoas ouvem não por incompetência, mas porque o processo licitatório 

está parado. Na sequência, pediu a presidente desta Casa que seja encaminhado a senhora 

prefeita um requerimento pedindo um prazo para a chegada dos medicamentos. Além 

disso, a vereadora ressaltou que muitas famílias estão deixando de se medicar porque tem 

que comer, e perguntou o que os vereadores estão fazendo para amenizar esta situação? 

Só parabenizando as boas atitudes da prefeita, cadê as cobranças? A oradora falou que 

está aqui para cobrar, não em benefício próprio, mais sim para a sociedade que necessita, 

e ela disse ainda que, não tem mais respostas para dar a sociedade diante dessas situações. 

Infelizmente, ela não consegue abraçar todo mundo, que ela tem que ficar selecionado 

causas, o que é mais pior e mais grave e no que se pode ajudar.  A vereadora disse que 

fala como uma cidadã, pois antes de ser vereadora é uma cidadã, na sua opinião a 

sociedade está no seu direito de cobrar e postar nas redes sociais. Parabenizou aos 

cidadãos que tem coragem de falar, de se expor e exigir seus direitos, porque é muito fácil 

ficar no anonimato. A oradora destacou que muitos dizem que os problemas são da gestão 

passada, porém, ela disse que não está aqui para achar os culpados e sim as soluções. 

Neste momento, a oradora pediu ao vereador Edson Farias que fizesse a leitura de um 

documento. Em seguida, o nobre vereador Edson Farias tomou a parte no discurso para 

agradecer a oradora pela oportunidade e a parabenizou pelo seu discurso, falou que ela 

faz jus ao seu mandato, em relação ao documento ele disse que se ateve ao Diário Oficial 

da União, pelo que foi publicado e o que é oficial, este documento estava destinado  “a 

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará, atendendo medida cautelar emitida pelo 

conselheiro Sebastião de César Leão Colares TCM-PA, pede revisão e retificação do 

termo de referência ao edital”. Deste modo, o vereador disse que se baseou por este 

documento, agora no parecer do conselheiro foi o pensamento dele, que esse certame foi 

cancelado, para que se possa revisar e fazer novamente. Neste momento, a oradora 

retomou ao seu discurso falando que não torce que a gestão dê errado e agradeceu ao 

vereador Edson pela parte no seu pronunciamento. Continuando seu discurso, ela falou 

que já se passaram cinco meses e que existem questões que são de extrema necessidade 

para o município, como a saúde. Ela disse ainda, que espera que a gestora dê um 
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posicionamento não para a vereadora, mas sim para a sociedade oeirense. Finalizou seu 

discurso desejando boa noite a todos os cidadãos oeirenses. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso desejando boa 

noite a todos os nobres pares, falou que hoje se vê a Câmara completa entre requerimentos 

e indicações, uma pauta completa de pedidos a fim de conseguir melhorias para a 

população de Oeiras do Pará. Continuando seu discurso, pediu orações pela família 

Ribeiro e por todas as famílias que perderam seus entes queridos ao longo dos últimos 

meses, deixou seu abraço ao vereador Drô e a vereadora Franciele pelas suas perdas, em 

especial a família Ribeiro pela perda do senhor José Antônio, uma pessoa que deixou seu 

legado na nossa cidade. Na sequência, falou sobre a apresentação do Programa de 

Capacitação oferecido pela Escola de Governança do Estado do Pará, que é presidido pela 

professora Ivanilza Marinho, agradeceu pela oportunidade de poder participar deste 

evento, destacou o empenho da gestão em ir buscar de cursos técnicos para capacitar 

nossos servidores. Falou que muito se cobra em relação aos políticos, aos vereadores, ao 

executivo, mas as vezes a gente se esquece que o município não anda sozinho sem suas 

instituições, sem seus professores, sem seus secretários, sem o corpo da saúde. Então, 

para que o nosso município possa alavancar, para que nós possamos ter uma boa projeção, 

um bom andamento, uma boa gestão é imprescindível que a administração também se 

esforce pelos servidores e a partir do momento que Oeiras é o terceiro município a ser 

comtemplado com os cursos de capacitação, isso o deixa muito feliz. Ele citou que sua 

mãe foi professora neste município por 29 anos, hoje já está aposentada, mas não teve a 

oportunidade de ter cursos de capacitação onde ela pudesse se aperfeiçoar. Hoje ele 

parabeniza a administração por nesse momento poder abraçar aos servidores, mas ao 

mesmo tempo teceu algumas críticas, que são pertinentes, que são construtivas. Ele disse 

que acredita que a formação, capacitação é muito importante. Mais além disso, é 

necessário que a gestão também olhe para a infraestrutura das instituições, das secretárias, 

das escolas, para que o servidor possa desempenhar um bom trabalho e nesse momento é 

muito importante poder citar, a situação dos prédios públicos, dentre eles: a Secretaria de 

Saúde, a Secretaria de Infraestrutura, esses dois lugares especialmente precisam de 

reforma. Em seguida, ele fez um requerimento verbal pedindo a administração que possa 
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olhar com cuidado pelos prédios públicos, porque não adianta qualificar o servidor se não 

se dá um ambiente de trabalho saudável no qual ele possa praticar e executar suas 

habilidades da melhor maneira possível. Mudando de assunto, o orador falou que ontem 

o senhor Arnoldo coordenador das vacinas lhe passou um cronograma, que indica que o 

município recebeu ao todo 6.680 doses de vacinas entre Astrazenica e Coronavac e dessas 

doses recebidas já foram aplicadas 5.410, com isso, nós observamos que o ritmo da 

vacinação tem aumentado gradualmente. Como o nobre vereador Josiel Maciel falou no 

seu discurso, surgiu no orador um questionamento muito grande, hoje além da situação 

dos medicamentos que é preocupante, ele destacou ainda, que a população precisa de uma 

resposta sobre está questão, mas outra cobrança muito grande é em relação a volta das 

aulas presenciais, as pessoas questionam quando as aulas irão voltar presencialmente e 

isso tem lhe preocupado bastante. O vereador disse que tem visto pessoas da rede pública 

vacinas por terem problemas de saúde. Neste momento, a vereadora Roberta Araújo, 

pediu a parte no discurso, que viu na página oficial do Governador Helder Barbalho, que 

irá começar a vacinação dos professores, com o intuito de adiantar as aulas presenciais, 

ela acredita que essa informação é de grande valia para a população e principalmente para 

os profissionais da educação. Logo após, o orador retomou ao seu discurso, falando que 

além dos professores também gostaria de incluir os demais servidores, porque, muitas 

vezes eles são esquecidos, muitas vezes se ajusta salário de professor, mas se esquecem 

de ajustar salário de vigias, de servente, de inspetor escolar e o vereador acredita que é 

errado, pois ele acredita que fazem parte da educação e colaboram para a educação não 

só os professores, não só os técnicos, mas todo o corpo. Então que a administração possa 

fazer um estudo, com o aumento do recebimento do número de doses, que esses 

profissionais da educação possam ser contemplados com a vacina para que se possa 

vislumbrar um retorno as aulas o mais rápido possível de forma responsável e sem deixar 

nossas crianças em situação de risco. Ainda falando sobre educação, ele falou sobre a 

assinatura da adesão do Programa Creche por todo Pará. A senhora Adelina Secretária de 

Educação esteve em Belém participando desse evento, que foi lançado pelo Governo do 

Estado e o nosso município teve a graça de ser contemplado com uma creche, que vai 

poder atender crianças de zero a cinco anos, ele disse ainda, que confessa que ainda não 
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viu o termo de adesão para saber como está a documentação do projeto, mas gostaria de 

pedir que se ainda não há local especifico para o projeto ou se o próprio programa não 

estipula se a creche seja construída no meio urbano ou rural, que administração pública 

possa olhar com carinho para a situação da estrada. Aqui na sede do município nós 

sabemos que existe uma demanda muito maior, mas aqui existem várias creches, ele pediu 

que a administração pense na possibilidade de construir essa creche na estrada para 

contemplar a população daquela localidade. Finalizou seu discurso parabenizando aos 

nobres pares pelas suas indicações, falou que fica feliz em saber que os colegas estão se 

esforçando e pediu ao executivo que olhe com carinho as essas indicações, que possa criar 

um cronograma de execução destas indicações, para que os vereadores possam dar 

respostas a população. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, o 

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

rádios, pediu a Deus sabedoria para que nós possamos fazer o melhor para o nosso 

município. Continuando seu discurso, falou sobre as perdas que tivemos nos últimos dias, 

entre elas morte do jovem Eliabe Andrade, do senhor José Antônio, uma pessoa que 

dedicou uma parte de sua vida aos pescadores, deixou sua solidariedade as famílias. Pediu 

oração de todos para seu amigo Elianai que se encontra internado no hospital, que Deus 

possa restaurar sua saúde. Na sequência, parabenizou ao vereador Edson Farias, por fazer 

parte da base do governo, na sua opinião ser base do governo é querer o melhor para o 

município, é o caminho mais curto para os vereadores em busca dos anseios e das 

melhorias de cada comunidade. Citou que na gestão anterior também fazia parte da base 

do governo, e uma das demandas dos moradores da Avenida XV de Novembro era a 

construção de uma nova ponte, por fazer parte da base do governo pediu através de uma 

indicação a construção da ponta da Avenida XV de Novembro e foi atendido, e hoje ela 

beneficia a todos. Disse ainda, que o vereador Edson veio para somar, que tem muita 

coisa para repassar para a prefeita, ele acredita que durante sua conversa com a prefeita o 

vereador Edson pode sentir a sua grande vontade de fazer o melhor pelo nosso povo. 

Neste momento, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para agradecer ao 

nobre colega pelas suas palavras, disse que recebe seus elogios com muito carinho, pois 

sabe que são sinceros, falou das conversas que teve com o vereador Osvaldo, lhe pedindo 
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para compor a base do governo, para ajudar o município, entre outras coisas. Destacou 

que está aqui para ajudar o município, ajudar o parlamento, pois de mãos dadas todos 

podem se unir, somar para o melhor do povo. Logo após, o orador retomou ao seu discurso 

parabenizando aos nobres colegas por suas indicações e assim como o vereador Marcos 

Paulo em seu pronunciamento pediu que a gestão olhe com carinho para as indicações, 

reforçou este pedido. Continuando seu discurso, falou que durante suas andanças no 

interior pode ver no Rio Murunin a dificuldade daquele povo, em relação a locomoção 

dos moradores daquela localidade. Ele destacou que o barco escola não consegue chegar 

até as últimas casas dos alunos, em certo trecho é necessário que uma rabeta de pequeno 

porte faça o transporte dessas crianças até o barco escola, por isso, o vereador deixou um 

pedido ao executivo para que ele olhe com carinho para aquele povo que tanto precisa. 

Em seguida, o nobre vereador fez a leitura de sua Indicação nº 002/2021-GVOA-

CMOP, de autoria do vereador Osvaldo Alves, que indica ao Executivo Municipal, 

que providencie, observando a previsão orçamentária, a limpeza e desobstrução do Rio 

Murunin, na Zona Rural deste município, beneficiando os moradores daquela região, 

inclusive o alunado e corpo docente e administrativo. 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 Srª Gilma Drago Ribeiro, Prefeita Municipal de Oeiras 

do Pará, para que tome as providências cabíveis quanto ao pleito ora solicitado. 

Continuando seu discurso, o vereador falou sobre a boa vontade da senhora prefeita de ir 

em busca de melhorias para os servidores públicos do nosso municipio, comentou sobre 

os cursos de capacitação ofertados pela Escola de Governança do Estado do Pará. Na 

sequência, o orador falou que no dia 07 de maio do corrente ano, esteve em uma reunião 

na boca do Caracurú, na escola Domingas, onde aconteceu uma Ação Cadastral Rural, de 

regularização de Documento Jurídico da Superintendência do Patrimônio Rural da União, 

essa ação é muito importante, pois, com este documento os moradores daquela 

comunidade, podem fazer empréstimos bancários, para poder fomentar suas terras. 

Mudando de assunto, o vereador falou sobre a licitação dos medicamentos, que ele 

enquanto vereador vem sendo muito cobrado, por isso, também cobra o andamento da 

CPL e pede mais agilidade nos processos, que apesar do erro que ocorreu no processo 
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licitatório a gestão teve a sabedoria de cancelar o certame para que pudesse ser feito um 

novo processo com as adequações necessárias. Finalizou seu discurso desejando boa noite 

a todos e pedindo a Deus sabedoria. 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, que todos sintam-se abraçados 

e lisonjeados por estarem sendo representados por esses vereadores que estão aqui 

diariamente lutando para que nós possamos conquistar melhorias para este município. 

Agradeceu a Deus por estar mais uma vez aqui, por ele ter nos dado o privilégio de 

estarmos vivos. A pandemia tem nos tirado muitas pessoas que amamos, tivemos perdas 

irreparáveis em nosso município. Desde do ano passado no início da pandemia 

aconteceram muitas perdas, isso tem nos arrancado muitas lágrimas, muita tristeza, a 

oradora disse que gostaria de dizer para essas pessoas que elas se sintam abraçadas, que 

Deus conforte seus corações. Nos últimos dias tivemos a perda do senhor José Antônio, 

do Léa, hoje também tivemos a perda de uma pessoa muito querida, e muitas outras perdas 

que vamos tendo no decorrer da caminhada. Foi com o compromisso de ajudar a 

população que a nobre vereadora chegou a esta Câmara, e na sua opinião não existe 

situação e oposição. Nesta Casa existem vereadores que trabalham, que buscam melhorias 

para essa cidade. E quando lhe fazem uma pergunta e acham que a oradora fica calada, 

ela disse que não fica calada, porque não chegou até aqui para brincar de ser vereadora, 

não chegou até aqui para apenas sentar nesta cadeira e defender a administração pública, 

a vereadora destacou que chegou aqui para trabalhar. Na sequência, a oradora falou sobre 

sua vida desde que entrou na política, que durante sua vida como parlamentar nunca foi 

a uma Secretaria pedir ajuda ela disse que enfrentou de frente, porque ela sabe que uma 

Secretaria de Assistência Social possui poucos recursos para fazer muitas coisas. Falou 

que a população encontra no vereador uma porta que as vezes ele não encontra em lugar 

nenhum. Também comentou sobre as dificuldades que passou quando está grávida de sua 

filha, que as vezes chegava a Santa Casa, as sete horas da manhã e saia as dez da noite 

para bater um ultrassom para saber se sua filha estava viva. Que muitas vezes não temos 

atendimento diário no município, pelo fato dele ser de pequeno. Disse ainda que, nem 

todos os médicos que vem para o município sabem bater um ultrassom, por que isso se 



 

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 

 
 

23 
 

chama especialização, existem várias áreas, a vereadora disse ainda, que quer, que luta 

por melhorias. Citou uma situação onde ela ouviu uma pessoa dizer que nem o governador 

era capaz de trazer um helicóptero de resgate até o município, mas que ela conseguiu este 

feito cinco vezes. A oradora disse ainda, que não chegou aqui para brincar de ser vereador, 

do mesmo modo, como ela acredita que seus colegas também não. Comentou, que 

também atende pessoas em sua casa que também precisam de medicação, de comida, 

quantas vezes durante seu primeiro mandato tirava carne, frango e mandava fazer 

churrasqueira para venderem churrasco, que não dava o peixe, ensinava a pessoa a pescar. 

Na sequência, a vereadora falou que tem o direito de escolher o lado que vai ficar, e que 

ela escolheu situação para que ela pudesse junto com a administração pública viabilizar 

para seu município trabalho. Falou que Oeiras do Pará tem muitas coisas boas, tem um 

povo riquíssimo, e que não existe nenhum lugar igual a Oeiras. Que nós temos 

profissionais de primeira, muitos filhos da terra enfermeiros e é lindo de se ver quando se 

comemora a Semana da Enfermagem, e lá também estão presentes os filhos de Oeiras. 

Em seguida, a vereadora falou que várias vezes se falou nesta Casa que Oeiras iria chegar 

a uma educação do Haiti, ela disse que é pedagoga e jamais iria aceitar essa situação, 

porque nós temos profissionais de primeira. A vereadora disse ainda que não vai ficar 

Nesta Casa calada, quando alguém acha que só trabalha porque é oposição. Ela disse que 

trabalha todos os dias, que escolheu seu lado e isso ninguém vai mudar, enquanto Deus 

não colocar no seu coração. Na sequência, ela falou que anda muito, e em uma dessas 

viagens conseguiu com o deputado Eder Mauro, internet para o Rio Itaucu. Continuando 

seu discurso, ela destacou que tem todos os dias pessoas na sua porta, mas que não acusa 

a administração pública por isso e jamais vai acusar porque, um dia foi falado que a conta 

iria chegar e ela chegou, e infelizmente a família brasileira hoje paga um preço altíssimo 

por somente ficar em casa. Isso salva vidas, a pandemia dá uma parada, mas aumenta o 

número de pessoas que passam fome. Na sequência, parabenizou a gestão pública pelo 

fato de ser ouvida, e deseja que esta gestão continue recebendo muitas demandas para 

este município e gostaria de estar de pé para aplaudir e ver seu município crescer e não 

vai ser pelos seus aplausos ou por suas cobranças que seu município vai parar. Continuou 

parabenizando a administração por lutar, por reunir com comunidades, por ir em busca 
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de melhorias para esta cidade, por enaltecer os profissionais da saúde. Em seguida, falou 

sobre sua Indicação nº 002/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila 

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

previsão orçamentária, a recuperação, limpeza e manutenção da rua Santa Terezinha, 

bairro Marituba e trav. Mário Covas, bairro Marapira, neste município, beneficiando a 

população oeirense. Pediu encarecidamente ao senhor Neilson, Secretário de 

Infraestrutura que olhe com carinho para sua indicação. Finalizou seu discurso pedindo 

que Deus nos abençoe. 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, falou da sua felicidade em ver Esta Casa completa, que fica muito feliz em ver o 

interesse da população em saber do trabalho dos vereadores, em saber do trabalho do 

executivo. Continuando seu discurso, falou da palavra solidariedade, que palavra bonita 

que a vereadora Priscila Santa Maria deixou para todos. Na sequência, a oradora falou 

que constantemente é   procurada pelas pessoas, mas em nenhum momento ela parou para 

jogar a culpa em a,b,c ou d, ela falou que sabe das suas responsabilidades, assim como os 

nobres colegas e o executivo. Em seguida, a oradora falou de uma frase que é muita usada 

pela prefeita Gilma Ribeiro“dê com a direita mais não deixe que a esquerda veja”. Então, 

se for para fazer e jogar na cara depois, que não faça. Na sequência, a oradora falou que 

na última quarta-feira não houve sessão em respeito à memória de um grande homem, 

não só por ser pai da prefeita, ou seu tio, mas porque foi um homem que revolucionou a 

pesca em Oeiras do Pará, foi um homem que deixou um legado. A vereadora Roberta 

Araújo, falou que trabalhou oito anos na Colônia do Pescadores e foram oito anos de 

aprendizado ao lado deste homem. Deixou seus sentimentos a família Ribeiro, a prefeita 

Gilma, que apesar desta perda na segunda-feira já estava na prefeitura atendendo. 

Continuando seu discurso, falou do legado que o senhor José Antônio deixou e sobre a 

abertura da pesca. Que nunca foi algo que a  Gilma, antes presidente da Colônia e agora 

prefeita não quisesse fazer, o que impedia que isso acontecesse, era a falta de apoio para 

viajar atrás dos direitos dos pescadores. A vereadora falou que os pescadores de Oeiras é 

uma classe que merece respeito e reconhecimento, é só fazer a conta de quanto entra no 

município quando sai o seguro defeso. A vereadora falou que lembra que no ano passado 
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o município estava sofrendo com a pandemia, a liberação do seguro defeso veio para 

matar a fome de muita gente e este ano aconteceu a mesma coisa. Isso é resultado do 

seguro defeso, da luta sindical. Então nada melhor do que um dia para celebrar essa classe, 

como a abertura da pesca. Ela disse ainda, que em Cametá a abertura da pesca é um evento 

cultural e em nome de Jesus assim como no festival do camarão, Oeiras vai fazer um 

evento cultural da abertura da pesca e em nome da prefeita a vereadora Roberta Araújo 

falou que não vai parar aqui, foi esse ano e vai ser nos anos seguintes. Neste momento, o 

vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para falar sobre a abertura da pesca, se 

houve ou não um estudo sobre impacto na natureza, o vereador disse que não pode falar, 

o que ele pode dizer é que houve um impacto na fome de muitos pais e mães de família 

que no outro dia não tinham o que comer e receberam um pouco do que foi pescado, na 

sua residência, principalmente na Nova Oeiras. Logo após, a oradora retomou ao seu 

discurso falando que a abertura da pesca só foi frustrada para quem não estava lá. Ela 

comentou que alguns vereadores também estiveram presentes evento e e para ela 

principalmente que veio da Colônia, que veio dessa classe, que tem seu pai e seus avós 

como pescador foi lindo e emocionante. Ela disse ainda, que nunca ouviu dizer que em 

Cametá acabou o peixe porque foi realizada a abertura da pesca. Como o vereador Edson 

relatou, se houve algum impacto foi na fome, porque todo pescado foi distribuído para a 

população. Então, vereadora não vê isso como fracasso, quem não esteve ali não tem 

propriedade para falar, mas para a vereadora que estava foi lindo e disse que a prefeita 

pode contar com seu apoio, para que nos próximos anos seja ainda maior e melhor a 

abertura da pesca. Em seguida, a oradora parabenizou aos nobres pares pelas suas 

indicações e disse que ela como vereadora e também presidente Desta Casa não pode 

fazer requerimentos e indicações, mas pode fazer junto com a Mesa Diretora, comentou 

que fica muito feliz com o trabalho de todos. Mudando de assunto, falou que no dia 19 

de abril tiveram início as aulas remotas no município, ela disse que iria usar duas palavras 

para isso, reestruturação e se reinventar. Quando o vereador Osvaldo, citou no seu 

discurso, que em certo momento os alunos têm que pegar um barco e depois uma rabeta 

é bem verdade. Ela destacou que na sede do município os pais estão se deslocando dentro 

das escolas em busca dos encartes pedagógicos. E que hoje esteve visitando a escola 
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Therezinha de Moraes Gueiros, assim como já visitou outras escolas, o material é 

excelente, feito com muito cuidado, pensado nas crianças. Então, aqui na sede do 

município de certa forma há um pouco mais de facilidade e no interior nós sabemos que 

teria dificuldade, só que como a vereadora falou antes os professores tem se reinventado. 

Falou que no momento em que vê fotos de um professor em um barco entregando material 

e dando orientações a todos os seus alunos, isso é muito louvável. Parabenizou, a 

Secretária Adelina, a gestão, falou que era uma preocupação de todos com relação a 

educação, ela disse que sabe que ainda falta a merenda escolar, que ninguém está aqui 

para negar o que está acontecendo, todos sabem que está em falta a merenda, mas que nós 

também devemos olhar para onde está andando. Na sequência, falou sobre a creche que 

vai chegar, falou das mães que querem trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. 

Em seguida, lembrou que sempre que passava pela praça com a prefeita, ela comentava 

que não se conformava em ver aquele senhor ali, o tempo passou, a Gilma se tornou 

prefeita,  e começou a buscar junto com o CREAS a família do senhor Francisco da Silva, 

hoje a oradora parabeniza ao CREAS e também a prefeita por encontrarem a família do 

seu Francisco. Mudando de assunto, falou sobre a semana dos enfermeiros, que teve início 

hoje, a oradora pediu desculpas por não ter comparecido, devido ter o compromisso de 

estar aqui Nesta Casa na sessão na quarta-feira. Falou que todas as profissões devem ser 

enaltecidas, mas a saúde nesses tempos de pandemia tem algo a mais, como a vereadora 

Franciele usou o termo coragem, a oradora acha que essa palavra é a melhor definição da 

profissão. Em nome de seu primo e irmão Arnaldo Junior, a vereadora gostaria de 

parabenizar toda a equipe médica e aos enfermeiros de Oeiras do Pará, falou que eles são 

salvadores de vidas e muito corajosos. Continuando seu discurso, a vereadora falou que 

acredita que a vontade de cada um de nós é lutar por melhorias para município, só que 

cada um tem seu jeito, cada um sobe na Plenária e se expressa da sua maneira, ela disse 

ainda, que tem certeza que todos cobram e cada um do seu jeito. Na sequência, falou de 

uma  paixão particular, que é na área do esporte, ela falou que endereçou um oficio no 

dia 15 de março para ACEU, onde sete municípios poderiam ser agraciados com a doação 

do gramado do Mangueirão e graças a Deus seu oficio foi contemplado e recebeu uma 

mensagem do diretor para ir até Belém buscar esse gramado. Ela disse que não imaginava 
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o trabalho que isso iria dar, mas era o gramado do Mangueirão. E como ela sempre diz o 

esporte também é vida, também é saúde, o esporte é a válvula de escape para muitos 

jovens daqui de Oeiras. Ela agradeceu a todos os parceiros que a ajudaram para que este 

gramado pudesse chegar até aqui. Finalizou seu discurso agradecendo a todos e desejando 

que na próxima quarta-feira todos possam estar aqui e encerra mais uma vez dizendo 

solidariedade e que ninguém pare e que ninguém pare. Logo após, foi lida a ORDEM 

DO DIA: Votação da Indicação nº 002/2021-GVOA-CMOP, de autoria do vereador 

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

previsão orçamentária, a limpeza e desobstrução do Rio Murunin, na Zona Rural deste 

município, beneficiando os moradores daquela região, inclusive o alunado e corpo 

docente e administrativo. Votação da Indicação nº 007/2021-GVEF-CMOP, de 

autoria do vereador Edson Farias, que indica ao Executivo Municipal, que providencie, 

observando a previsão orçamentária, a reforma, em caráter de urgência da Ponte que liga 

a PA-379 ao Rio Pruanã, popularmente conhecida como “Ponte da Selfie” ou “Ponte do 

Facebook”, beneficiando especialmente a população daquela região e transeuntes. 

Votação da Indicação nº 002/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila 

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

previsão orçamentária, a recuperação, limpeza e manutenção da rua Santa Terezinha, 

bairro Marituba e trav. Mário Covas, bairro Marapira, neste município, beneficiando a 

população oeirense. Votação da Indicação nº 003/2021/GVMN/CMOP, de autoria da 

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

observando a previsão orçamentária, a reforma da Ponte do Galo, localizada no bairro do 

Marituba, beneficiando especialmente os moradores daquela comunidade, que utilizam 

esta ponte como única via de acesso às suas residências. Votação da Indicação nº 

002/2021/GVDA/CMOP, de autoria do vereador Drô Alfaia, que indica ao Executivo 

Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a substituição de 

luminárias a vapor, utilizadas nas vias públicas deste município, por luminárias de 

eficiência com tecnologia em LED (Light Emitting Diode – Diodo Emissor de luz), tendo 

em vista os benefícios da utilização desta tecnologia, conforme demonstrado acima, 

inclusive os custos e vantagens ambientais. Votação do Requerimento nº 
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002/2021/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora Franciele Andrade, que requer ao 

Executivo Municipal que restabeleça o serviço de iluminação pública na trav. Jubileu de 

Ouro (antiga trav. Intendente Costa), na altura do bairro Marituba, e em outras ruas da 

cidade carentes deste serviço, em benefício de nossa população. Todas as indicações e 

requerimentos foram aprovados por unanimidade. VOTAÇÃO EM SEGUNDO 

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 

aprovado 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, 19 de maio de 2021 
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