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

Oeiras do Pará, realizada no dia 02 de junho 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, 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 26 de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade, com correções na fala do vereador 

Edson Farias. 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/GVJM/CMOP, de autoria do edil Josiel Maciel, que indica que o Executivo 

Municipal seja provocado a refazer, observando a previsão orçamentária, a barreira de 

proteção na Praça da Liberdade, reparando o piso onde ficam as barracas de vendas de 

salgados, comidas típicas e lanches, em benefício dos comerciantes, consumidores e 

transeuntes. Requerimento nº 002/2021/GVMN/CMOP, de autoria da edil Mara 

Nahum, a qual indica ao Executivo Municipal que tome providências para que seja 

disponibilizado um profissional efetivo da área da saúde, para que realize um curso de 

manuseio das máquinas de ultrassom, em benefício da população oeirense, sobretudo 

aqueles desprovidos de recursos financeiros para custearem o referido exame na rede 

particular de saúde. Após a leitura dos expedientes, passou-se para o Pequeno 

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

comentários. 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 
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presentes, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus por mais uma vez está usando a 

Tribuna Desta Casa. Continuando seu discurso, o orador comentou que não pode 

participar da sessão anterior devido a problemas de saúde, disse ainda, que fica muito 

feliz em ver esta Casa novamente com todos os vereadores, cumprindo o papel e o dever 

que o povo lhes outorgou. Mais uma sessão onde os representantes do povo estão aqui 

para reivindicar, fazer suas indicações, seus requerimentos, pedindo melhorias. Também 

falou que pode observar, que alguns dos nobres colegas vereadores estão viajando e indo 

atrás de melhorias para o nosso município, principalmente nesse período que é muito 

importante, onde os senadores e deputados querem investir, liberar emendas e recursos 

para os municípios, porque vão querer votos no ano que vem. Deste modo, é o momento 

de ir em busca de melhorias para o nosso munícipio. O vereador ainda comentou que já 

conversou com alguns deputados, se Deus quiser, futuramente irá trazer coisas boas para 

o nosso município. Além disso, o vereador comentou que, do mesmo modo, tem visto a 

luta da prefeita em busca de melhorias para o nosso município. Dando continuidade ao 

seu discurso, o orador parabenizou ao vereador Osvaldo pela passagem de seu 

aniversário, lhe desejou saúde, sucesso na sua caminhada política e pediu a Deus que 

possa abençoar o nobre colega e sua família. Também parabenizou ao vereador Drô 

Alfaia pelo seu aniversário, disse ainda, que é uma honra dividir o parlamento com o 

nobre colega. Continuando seu discurso, falou sobre as indicações dos nobres colegas, 

que são muito pertinentes, entre elas, a da vereadora Mara Nahum que indica que seja 

disponibilizado um profissional efetivo da área da saúde, para que realize um curso de 

manuseio das máquinas de ultrassom. Ele disse ainda, que uma amiga precisou deste 

serviço, mas infelizmente não pode ser atendida porque são apenas os médicos que 

prestam este serviço no município. Porém, o vereador destacou que hoje no nosso 

município, existem muitas pessoas qualificadas, deste modo, é importante que seja 

realizado um treinamento com pessoas do nosso município para que não se fique prezo 

aos médicos. Com isso, quem ganha é o povo e, consequentemente os vereadores por 

serem o para choque do povo, os primeiros a serem procurados. Além disso, o orador 

acredita que os nobres colegas também já ouviram alguma reivindicação desse porte, 

entre outras coisas. Continuando seu discurso, o vereador agradeceu a Secretária de 

Saúde, Mônica Leal pela parceria, seriedade, competência e por sempre atendê-lo. O 
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vereador disse ainda, que na mesma noite entrou em contato com a Secretária para mandar 

buscar dois pacientes, e foi atendido, isso mostra o profissionalismo e compromisso com 

o povo que Secretária Mônica tem. Também destacou a dificuldade que tinha em 

conseguir falar com o Secretário de Saúde no mandato passado. Quando entrava em 

contato com a Secretaria de Saúde, eles queriam que a pessoa que entrou em contato 

avaliasse o paciente, por isso, apesar de ser da base do governo na gestão anterior sempre 

criticou essa atitude. Se as pessoas ligam do interior principalmente à noite pedindo um 

resgate, pedindo socorro, é porque realmente estão precisando. Graças a Deus, hoje com 

a atual administração se tem uma parceria com a Secretaria de Saúde. Dando continuidade 

ao seu discurso, o vereador falou que segundo uma pesquisa do CMN, nunca na história 

os prefeitos tiveram tantas dificuldades em um mandato, devido a pandemia, e todos os 

prefeitos eleitos do Brasil, principalmente os novos, passaram e estão passando por 

dificuldades, aqui em Oeiras não é diferente, mas aos poucos se vai trabalhando para que, 

a população sinta de fato a melhora do nosso município. Continuando seu discurso, o 

oraador falou que está trabalhando na Secretaria de Infraestrutura, disse ainda, que 

conversou com Secretário Neilson sobre o sistema de abastecimento de água, e ele foi 

informado que o sistema está passando por uma manutenção para dar mais segurança ao 

sistema de abastecimento e a população que consome a água da torneira, porque graças a 

Deus a nossa água é de qualidade. Além disso, o vereador falou que o lixão está passando 

por uma ordenação, onde está sendo construída uma cerca de madeira para trazer um 

pouco mais de segurança, principalmente para as pessoas que trafegam pela estrada, para 

que o lixo não fique mais jogado as margens da estrada. Disse ainda, que sabe que a 

Secretaria de Infraestrutura passa por dificuldades, contudo, o Secretário Neilson tem boa 

vontade, os funcionários são pessoas lutadoras, que faça sol ou chuva continuam 

trabalhando com garra e vontade. O orador também comentou sobre as lixeiras que a 

gestão em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, mandaram fazer para colocar na 

cidade. Um dos lugares comtemplados com essas lixeiras foi o trapiche municipal. Além 

do trapiche outros lugares também receberam essas lixeiras, isso é sinal, que aos poucos 

a cidade está sendo organizada. Em seguida, o vereador parabenizou a prefeita, pela 

cobrança em relação ao asfalto. E falou que desde de ontem a empresa responsável pela 

obra voltou ao trabalho. Disse ainda, que é necessário correr atrás principalmente desta 
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obra que é do Governo do Estado. Finalizou seu discurso agradecendo pela oportunidade 

e pediu a Deus que possa abençoar a todos. 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, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez neste 

poder usando a tribuna Desta Casa, para tratar de assuntos relevantes para a nossa gente. 

Continuando seu discurso, o vereador falou que no último sábado ele e sua família tiveram 

a perda de um amigo do Rio Pruanã, um rapaz de apenas 22 anos, o orador lamentou essa 

perda e externou seus sentimentos a toda família do rapaz. Dando continuidade ao 

discurso, o orador falou que a fala do vereador Barriga é muito importante porque a 

sociedade oeirense espera dos vereadores melhorias enquanto representantes do povo. 

Entretanto, os vereadores possuem mandatos limitados para desenvolver ações que 

possam de fato melhorar a vida das pessoas, no que diz respeito a infraestrutura e outros 

mais. Disse ainda, que sempre defendeu as ações na área saúde, por ser uma área 

essencial, por isso, o vereador agradeceu a gestão por estar reabrindo os postos de saúde 

do interior do nosso município. Além disso, falou que é dever da atual gestão e dos 

vereadores buscarem formas e métodos para melhorar o atendimento à saúde da nossa 

gente, principalmente nesse momento difícil de pandemia e inverno, onde as coisas ficam 

mais difíceis. Mas na opinião do vereador as coisas vão melhorar com o verão, pois vamos 

ter um aumento na produção do açaí e da farinha. Na sequência, o orador falou que os 

vereadores precisam se organizar para buscar melhorias para o nosso município, e quem 

sabe irem até Brasília. Em seguida, agradeceu a senhora presidente Roberta Araújo, pelo 

suporte que tem dado aos vereadores, disse ainda, que na semana passada esteve em 

Belém conversando com a deputada Renilse Nicodemos falando de suas intenções em 

busca de melhorias para a nossa gente que tanto precisa. Continuando seu discurso, o 

vereador lembrou que a deputada Renilse Nicodemos, já contemplou o nosso município 

com uma ambulância, que presta serviço no Uxi-Estrada, através de emenda parlamentar. 

Também falou sobre o deputado Luth Rebelo, que também já contemplou o município 

com uma ambulância. Disse ainda, que gostaria que a senhora presidente fizesse um oficio 

para a assessoria do Governador para marcar uma reunião com o Governador Helder 

Barbalho, também falou que achava importante que a deputada Renilse Nicodemos 

participasse deste encontro por eles pertencerem ao mesmo partido (MDB). Além disso, 
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o vereador falou da importância desta reunião com o governador, pois através dela eles 

poderão levar as demandas do município, entre elas, a questão do asfalto, que só irá ser 

colocado no município 1KM de asfalto, porém, foi falando pelo Governador do Estado 

que seriam 3KM de início e posteriormente mais 3. Neste momento, a vereadora Franciele 

Andrade, pediu a parte no discurso para parabenizar o orador pelo discurso e por ter 

trazido à tona a questão do asfalto. A vereadora disse ainda, que o município de Oeiras 

foi contemplado com 3KM de asfalto, sendo um 1KM pelo Marajó e 2KM pelo Tocantins. 

Neste momento, o vereador Edson Farias também pediu a parte no discurso para lembrar 

que no projeto original ou no início das promessas eram 7KM, disse ainda, que na sessão 

anterior a vereadora Roberta Araújo, colocou situação de os vereadores irem até Belém 

para tentar resolver essa questão do asfalto. Logo após, o orador retomou ao seu discurso, 

falando que se lembra dessas situações e que esse é o momento de os vereadores também 

fazerem sua parte em cobrar, que as informações que se tem são as repassadas pela 

empresa, é necessário que se tenha informações concretas junto ao Estado. Se Deus quiser 

a presidenta vai fazer esse oficio conjunto solicitando essa audiência. Dando continuidade 

ao seu pronunciamento, o vereador comentou que esteve reunido com o Secretário 

Neilson, onde lhe foi repassado a atual situação da Secretaria de Infraestrutura, disse 

ainda, que para que possa ser realizado um trabalho mais extensivo é necessário 

maquinário, que as máquinas que existem do mandato anterior estão passando revisão e 

manutenção. Outra situação colocada pelo Secretário Neilson foi sobre a coleta seletiva 

do lixo, que o caminhão de lixo não está dando mais conta da demanda do município. 

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

município cresceu bastante, além disso, pediu ao Secretário que fiscalize o trabalho dos 

funcionários, porque o vereador que já recebeu denúncias de funcionários discutindo com 

moradores, porque o caminhão não entra em alguns locais para fazer a coleta de lixo, com 

isso, é necessário que haja fiscalização para saber se a coleta está sendo feita de maneira 

igualitária em todos os locais. Neste momento, o vereador Barriga também pediu a parte 

no discurso para falar que a Secretaria tem um fiscalizador que é o Diretor de Urbanismo. 

Logo após, o orador retomou ao seu discurso, falou que seria muito importante que os 

vereadores solicitassem ao Governo do Estado um kit maquinário, para fazer a 

manutenção das ruas, pois com as máquinas que o município dispõe não é possível. Esse 
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seria o momento de os vereadores se respaldarem, porque a PA379 e BR422 são de total 

responsabilidade do Estado, os prefeitos que passaram sempre cuidaram e deram apoio a 

PA379 porque é o nosso município, por isso, nós sentimos o dever de cuidar, mas o 

compromisso, em si é do Estado. Além disso, os vereadores também poderiam cobrar a 

manutenção e a revitalização da PA379 pelo menos até as margens do Rio Ariocá. 

Continuando seu discurso, o vereador falou que seria muito bom que o Secretário de Meio 

Ambiente fizesse a locação de uma caçamba para a pasta como acontecia no mandato 

passado, para fazer a coleta seletiva de resíduos sólidos, como os caroços de açaí. Além 

disso, fizesse a doação deste material para adubo, ou talvez destinar para a Secretaria 

Agricultura para que ela pudesse destinar as pessoas que necessitam desses produtos. 

Além disso, fazer a coleta das podas de árvores, com isso, iria desafogar o trabalho da 

Secretaria de Infraestrutura. Em seguida, falou da necessidade da volta da UBS Fluvial 

para atender as pessoas que tanto precisam de atendimento médico, falou que está 

aguardando que essa situação seja resolvida, disse ainda, que acredita no sucesso dessa 

gestão, porque o sucesso desta gestão é a melhoria da nossa gente que tanto precisa 

Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos, agradecendo a Deus, a sua família e 

a toda população de Oeiras que sempre o recebe muito bem. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos 

os ouvintes das rádios Araticú e Cidade, saudou aos nobres colegas em nome da vereadora 

Mara Nahum, agradeceu aos seus pais. Continuando seu discurso, falou sobre alguns 

ofícios que preparou hoje para serem protocolados amanhã, para alguns Secretários, entre 

eles a Secretária de Administração, onde o orador solicita a relação dos funcionários que 

estão afastados em licença saúde deste ano e os funcionários que foram readaptados, o 

vereador disse que esse oficio foi feito para responder algumas denúncias que foram feitas 

sobre servidores que estão afastados, mas muitos alegam que eles tem condições de 

trabalhar e alguns readaptados que saíram de sala de aula, passaram para a parte 

administrativa, no entanto, o vereador falou que sabe-se que essa parte de readaptação 

necessita de um médico perito para fazer a avaliação. Devido a essa denuncia o orador 

decidiu investigar, disse ainda, que não está aqui para acusar ninguém, que está apenas 

fazendo seu papel como vereador. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou 

sobre o oficio 012, destinado a Secretaria de Educação, devido a algumas notas 
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relacionadas a combustível publicadas no portal da transparência. Que no dia 04 de maio 

foi empenhada uma nota de gasolina no valor de 11.563,40, no dia 24 de maio foi 

empenhada uma nota no valor de 12.375,00 de óleo diesel, no dia 24 de maio também foi 

empenhada uma nota de 15.920,00 de óleo diesel, no dia 24 de maio ainda foi empenhada 

uma nota de 18.699,40 de gasolina, neste oficio o vereador solicita esclarecimentos para 

saber no que esse combustível foi utilizado, tendo em vista, que as aulas começaram 

recentemente e são aulas remotas, os ônibus escolares e as lanchas não estão funcionando. 

Disse ainda, que deseja que esse oficio seja respondido. Porque senão ele irá entrar no 

ministério público com uma representação, porque por duas vezes já deu entrada no 

oficio, reiterou o pedido e não obteve resposta. Neste momento, o vereador Branco Manga 

pediu a parte no discurso para falar que os trabalhos da Secretaria de Educação não são 

apenas transporte escolar, são 43 escolas que precisam de limpeza semanalmente, o 

vereador também falou que a Secretaria de Educação sempre deu apoio a equipe do CRAS 

Volante. Disse ainda, que a escolas do Rio Mocajatuba, Aracaeru, precisam de 

combustível para serem mantidas limpas. Além disso, falou que não pode falar sobre a 

quantidade, mas não é pelo fato de não estar tendo aula que os combustíveis não estão 

sendo utilizados. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando que em seu oficio, 

não diz que não seja usado nenhum litro de combustível ou que é proibido usar. Disse 

ainda, que se esse combustível foi utilizado pela Secretaria de Educação com certeza eles 

sabem para onde foi destinado. Na sequência, o orador lembrou que na sessão anterior 

falou sobre as despesas da Secretaria de Meio Ambiente, por isso, também fez um oficio 

pedindo ao Secretário que informe onde foi utilizado esse material, qual o material 

utilizado, a ordem de compra, quem atestou o recebimento. Continuando seu discurso, o 

vereador falou sobre as duas representações que fez e que amanhã ele deve estar 

entregando ao ministério público, que irá fazer isso, por não ter a resposta dos ofícios que 

encaminhou. Mudando de assunto, o vereador falou sobre o posto de saúde do Marapira, 

que se encontra sem remédios, sem material para fazer o teste do pezinho, disse ainda, 

que acredita na capacidade da Secretária de Saúde, Mônica Leal, que sabe da boa vontade 

que ela tem de trabalhar, no entanto, a licitação do medicamento foi cancelada, segundo 

o César Colares por suspeita de fraude, até o momento ainda não tem uma data para a 

realização de uma nova licitação dos medicamentos, existem muitas pessoas que 
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necessitam de medicamentos controlados, de remédios da farmácia básica. Diante destes 

fatos o orador pergunta se é o povo que vai pagar pelo despreparo de alguém que não 

conseguiu fazer um edital de licitação? Disse ainda, que é triste mais é a realidade do 

nosso município, até o momento este governo ainda não consegui finalizar nenhum 

processo licitatório, talvez esses dias tenha fim o processo da merenda escolar. Também 

falou que é triste ver e saber da necessidade da nossa população, e ouvir que a prefeita 

quer fazer o Festival do Camarão on-line, o vereador falou que não sabe o que é prioridade 

para essa gestão, se são os medicamentos, a merenda escolar, a reforma dos ônibus e 

lanchas escolares, os maquinários quebrados ou se a prioridade hoje é investir na mídia e 

fazer um Festival do Camarão on-line? Disse ainda, que ouviu comentários sobre essa 

questão e disse que se for verdade deixa registrado sua indignação com essa situação. 

Continuando seu discurso, o orador parabenizou aos nobres colegas que estão indo com 

seus deputados, que estão buscando convênios, que querem trazer melhorias para o nosso 

município, só que infelizmente o nosso município se encontra no SEAPEN, ele está 

inadimplente por dois convênios, um de cento e sessenta e seis mil reais e outro de um 

milhão e noventa e um mil reais. Deste modo, o município não pode fazer convênios, 

desde que regularize as pendencias. Já são cinco meses de governo e o nosso município 

está inadimplente, não se obteve a resposta do governo sobre a questão da auditoria. Hoje 

o vereador falou que só pode cobrar da atual gestão, disse ainda, que se a falha foi da 

gestão anterior a prefeita tem todo direito de se defender. No entanto, hoje o município 

está inadimplente na gestão atual. Mudando de assunto, o vereador falou que a saúde, 

principalmente agora nesse momento de pandemia deve ser olhada com um cuidado 

redobrado, também falou que o médico precisa de equipamentos, precisa de remédios 

para atender a população. Em seguida, o verador falou que vê no Secretário Neilson muita 

vontade de trabalhar, porém, ele precisa de apoio, ele precisa que esses maquinários 

estejam funcionando. Continuando seu discurso, o vereador falou que hoje foram 

renovados vários contratos da gestão anterior, só que foi escolhido a dedo o empresário 

para ser renovado, gêneros alimentícios salve engano cinco ou seis empresas ganharam 

os produtos, só uma está fornecendo, material de limpeza cinco ou seis empresas 

ganharam só uma está fornecendo, disse ainda, que o empresário tem que entregar o 

produto que ele ganhou. Além disso, o vereador deixou registrado toda a sua insatisfação 
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com esse governo, um governo que segundo denúncias quando o orador esteve na Trans-

Cametá, o professor sai de sala de aula, fica como professor acompanhante para dar vaga 

para temporário que é parente do diretor. Que a cada mês a folha vai só aumentando e a 

lei de responsabilidade fiscal tem um limite de gastos com a folha de pagamento. 

Mudando de assunto, o vereador falou sobre a falta de água no nosso município 

principalmente nas periferias, já se passaram cinco meses e continua da mesma forma. 

Finalizou seu discurso 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 os 

presentes, hoje com a graça de Deus todos os nobres pares estão presentes, com a graça 

de Deus todos estão aqui hoje reunidos para tratar assuntos de interesse do município e 

da sociedade oeirense , também saudou aos funcionários deste poder, que estão sempre 

ajudando aos vereadores da melhor forma possível, também saudou aos ouvintes das 

rádios Araticú FM e Cidade, por lhes honrarem com suas audiências, disse ainda, que é 

bom quando o povo acompanha o trabalho do parlamentar e fica sabendo das coisas. 

Grande parte da população não gosta de política partidária, não acompanha, fica alheia, 

mas quer o resultado da política, quer boa educação, segurança, mas não acompanha, não 

procura saber. Continuando seu discurso, o vereador agradeceu a presidenta Roberta e a 

todas as pessoas deste poder e da sociedade oeirense que tiveram a bondade de colocar 

no seu status sobre a perca da sua carteira porta cédulas na última quarta-feira. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador parabenizou aos nobres pares pelas suas 

indicações, uma do vereador Josiel Maciel, que pede que seja refeita a proteção de 

barreira da Praça da Liberdade, onde ficam as barracas de lanches, falou que essa matéria 

é recorrente, também falou sobre o requerimento da vereadora Mara Nahum, que pede 

que a gestão possa tomar providencias para disponibilizar um profissional da saúde para 

operar a máquina de ultrassom. Continuando seu discurso, o vereador falou sobrea a 

atitude antidemocrática ao seu entendimento da ilustre vereadora Mara Nahum sobre seu 

projeto de lei na sessão passada, no qual a eminente vereadora tentou impor a sua vontade 

a este parlamento. O orador falou que este parlamento é formado por homens e mulheres 

eleitos pelo povo e independentes, disse ainda, que não aceita que ninguém venha impor 

sua vontade, que seu voto é livre e vota da maneira como achar e que isso é claro a 

sociedade. E como ele já disse e vai falar sempre seu voto é consciente e com 
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responsabilidade. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou que viu uma 

reclamação em um grupo de um certo estabelecimento de festa, que chamam de bar que 

estava lotado no último final de semana e que Deus livre se nós tivermos uma terceira 

onda? Aí vai fechar comercio, transporte, isso, aquilo, menos os campos de futebol, as 

quadras, as arenas, as academias. Disse ainda, que as atividades físicas não se fazem 

apenas em academias, salvo melhor juízo, que lhe corrijam os doutores, atividades físicas 

se faz em qualquer lugar, em casa, na praça, na praia, se eu torno ela essencial para o 

município ela vai ter que ser feita em qualquer lugar, por isso, o nobre vereador deixou 

seu repudio sobre essa situação. Falou que está Casa tem um regimento, tem uma norma 

e há de se dizer que essa norma também diz que essa Mesa tem o compromisso e o dever 

de velar pelo decoro. Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou que sábado 

dia 30 esteve na cidade de Breves em reunião política com o deputado Luth Rebelo. Nesta 

reunião conversaram entre outras coisas, sobre a questão de o nosso município ter saído 

da associação do Baixo Tocantins e ido para a associação dos municípios do Marajó, disse 

ainda, que sempre defendeu essa situação e Oeiras foi para o Marajó, que é muito mais 

organizado, mais que ainda somos pactuados com a Regional da Saúde de Cametá. Nesta 

reunião também estava presente a diretora da Regional da Saúde Breves, o vereador falou 

que conversou com ela e ela colocou algumas situações sobre a diferença que dá para ver 

entre a Regional da Saúde Cametá e a Regional da Saúde Breves, que é incomparável. Na 

sequência, o orador falou que esteve em Cametá em uma audiência pública, juntamente 

com o senhor Paulo Miranda, disse ainda, que fez um discurso nesta audiência, onde falou 

que o município de Cametá se apossou do hospital regional do Baixo Tocantins, e quando 

chega um paciente de outro município geralmente não tem leito, geralmente, não tem 

condições de atender. No entanto, Cametá só teria direito a 20% dos leitos do hospital 

regional, porque é para atender cinco municípios Limoeiro, Cametá, Oeiras, Baião e 

Mocajuba. Por isso, o orador deixou seu apelo a administração, aos nobres pares, por que 

essa é uma questão complicada, por um lado nós temos um bom atendimento e Breves 

está fazendo hemodiálise e está muito à frente no que respeito a saúde em relação a 

Cametá. Disse ainda, que no auge da pandemia Breves teve hospital de campanha, 

Cametá não passou de um pedido. Mas por outro lado, Cametá é mais acessível de que 

Breves, e isso tem que ser avaliado não pelo político partidário, mais sim por técnicos. 
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Continuando seu discurso, o vereador falou que Oeiras atrelada a Cametá, ele disse que 

pode contar um pouco da história porque ele viveu, de carteiras que vieram para o ensino 

médio que tinha que vim via Cametá lá ficou, caminhonetes que vieram para Oeiras tem 

que vim via Cametá e lá ficou para a polícia, entre outras situações. O orador disse ainda, 

que não está falando isso somente agora, disse que falou isso em uma audiência pública 

em Cametá, onde estavam presentes todos os vereadores, o orador falou que eles não 

estão errados, porque eles usam a Associação do Baixo Tocantins em prol deles, e eles 

estão certos, errados são os que se submetem a eles. Na sua opinião é necessário que se 

faça uma audiência para ver essa situação, disse ainda, que é a favor que Oeiras seja 

incluída na Regional de Breves, pois, os sete municípios da Regional de Breves estão 

muito mais adiantados na questão da vacinação da COVID do que os do Baixo Tocantins, 

entre outros fatores. Em seguida, o vereador falou que ligou para a prefeita e falou 

rapidamente sobre a situação e, com a Secretária Mônica, disse que espera que haja 

interesse nesse assunto. Disse ainda, que está aberta a possibilidade, que o deputado Luth 

está interessado em ajudar, basta o município ter interesse e se manifestar, que ele faz os 

tramites na Assembleia Legislativa, conversa com seus pares e tenta mudar. Continuando 

seu discurso, o orador falou que já tentou com seus colegas na gestão passada discussão 

na SEDUC, na questão da URI de Cametá, falou que hoje melhorou com a nova gestão, 

mas antes, o vereador falou que não tinha nenhum problema em dizer para Secretário ou 

para o Secretário do Estado da Educação que o câncer do Ensino Médio de Oeiras do Pará 

era a URIS de Cametá, somente com a nova gestão é que melhorou um pouco, porque ela 

é mais acessível, atende, conversa. Em seguida, o vereador falou que já está na Comissão 

Permanente de Leis, Justiça e Redação Final (COLEJURF), o Projeto de Lei 001/20 que 

altera a Lei municipal 466 de 08 de novembro de 2004, que reestrutura o regime próprio 

de Previdência Social do Município de Oeiras do Pará e dá outras providencias. 

Adequando-a as disposições da emenda Constitucional n°103 de 12 de novembro de 2019 

e dá outras providencias. O vereador disse ainda, que essa matéria é de suma importância 

para principalmente para os servidores e, acredita e está convencido que deve ser feito 

uma audiência pública para discutir essa temática. Disse ainda, que é um Projeto de Lei 

espinhoso, do qual não se pode recusar, não se pode votar contra porque é uma imposição 

constitucional, e depois vão dizer que foram os vereadores que mudaram. Porém, falou 
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que quer fazer diferente do que o Estado fez, e que essa também é a vontade da Comissão. 

Continuando, seu discurso o vereador falou que o Estado atendendo a emenda 103 

aumentou a alíquota de 11 para 14 por cento, além disso, deram entrada no Congresso em 

uma emenda para que acabe a estabilidade do servidor público, para que aconteça o que 

já está acontecendo com algumas repartições públicas, entre elas o Fórum, terceirizar. 

Pois, os servidores do Fórum recebem X salários e um terceirizado para fazer o mesmo 

trabalho recebe um salário mínimo, sem direito a plano de saúde e outras coisas. Finalizou 

seu discurso falando da sua indignação e que gostaria de entender funcionário público 

que bate palma para esse governo. 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, que acompanham o trabalho dos vereadores todas as quartas-

feiras, agradeceu a Deus pela oportunidade que lhe concedeu em poder estar mais uma 

vez utilizando a tribuna desta Casa Legislativa e tratando de assuntos importantes. 

Continuando seu discurso, a oradora falou sobre o Projeto citado pelo vereador Edson 

Farias que já tramita na COLEJURF, disse ainda, que realmente é um projeto polêmico, 

mais que os vereadores têm que votar, disse ainda, que é viável uma audiência pública 

para que se discuta com o servidor público porque é ele que será atingido. A vereadora 

também lembrou que este projeto já esteve na Comissão, mas foi devolvido, porque causa 

da pandemia, pois, havia um decreto que impossibilitava que as sessões presenciais 

acontecessem, por conta desta situação a Comissão resolveu devolver, para que o Projeto 

fosse trabalhado em um outro momento. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora 

falou que hoje existem muitos assuntos em pauta, a Indicação nº 

002/2021/GVJM/CMOP, de autoria do edil Josiel Maciel, que indica que o Executivo 

Municipal seja provocado a refazer, observando a previsão orçamentária, a barreira de 

proteção na Praça da Liberdade, reparando o piso onde ficam as barracas de vendas de 

salgados, comidas típicas e lanches, em benefício dos comerciantes, consumidores e 

transeuntes, a oradora falou que é muito pertinente essa indicação, pois todos sabem da 

grande necessidade, que o local onde essas barracas estão colocadas, estão em uma 

situação precária, podendo desabar a qualquer momento. A vereadora falou que houve 

uma revitalização na praça no ano de 2017, porém, essas barracas não estavam lá, estavam 

em um outro local, posteriormente, foram colocadas para lá, devido a revitalização da 
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praça, a questão do letreiro, alguns bancos que foram trocados. A última vez que este 

local passou por manutenção foi na época em que o senhor Dulcídio era prefeito, e hoje 

há necessidade de que algo seja feito. Na sequência, a vereadora parabenizou ao nobre 

colega por colocar esse assunto em pauta, que é muito importante para as pessoas que 

trabalham no local e utilizam desse espaço para vender suas comidas típicas e com isso 

tirar o sustento de suas famílias. Também comentou sobre o Requerimento nº 

002/2021/GVMN/CMOP, de autoria da edil Mara Nahum, a qual indica ao Executivo 

Municipal que tome providências para que seja disponibilizado um profissional efetivo 

da área da saúde, para que realize um curso de manuseio das máquinas de ultrassom, em 

benefício da população oeirense, sobretudo aqueles desprovidos de recursos financeiros 

para custearem o referido exame na rede particular de saúde.  A vereadora destacou a 

importância deste requerimento devido ao grande número de pessoas que precisam deste 

serviço diariamente no município. Porém, a oradora falou que este serviço é de 

exclusividade de um médico, pois além, de fazer a ultrassom é necessário que o médico 

dê o laudo do exame. Continuando seu discurso, a vereadora também falou sobre os 

equipamentos que o município dispõe hoje, entre eles dois aparelhos de ultrassom e dois 

aparelhos de Raio X. Mudando de assunto, a oradora falou sobre a mudança de endereço 

do Conselho Tutelar, que agora está situado na Rua presidente Médice, ao lado do 1° 

Grau. Disse ainda, que não visitou o local, mas pelas fotos viu o local é apropriado para 

atender a clientela. Neste momento, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso 

para falar que um órgão tão importante como o Conselho Tutelar deveria ter um endereço 

certo, falou ainda, que o município dispõe de vários locais que poderiam servir de sede 

para o Conselho e que a gestão deveria cuidar melhor de seu patrimônio. Neste momento, 

o vereador Marcos Paulo Leitão também pediu a parte no discurso para falar que visitou 

a antiga sede do Conselho Tutelar, disse ainda, que pelo fato de ficar ao lado de um terreno 

abandonado havia muitos mosquitos e carapanãs no local, fato que dificultava o trabalho 

dos servidores. Falou ainda, que no nosso município existem muitos terrenos 

abandonados e destacou a importância dar uma finalidade a essas propriedades. Logo 

após a vereadora, retomou ao discurso, falando da importância do acolhimento e do 

atendimento ao povo e principalmente aos usuários do Conselho Tutelar, pois é um local 

onde se trata de assuntos relacionados as crianças e adolescentes. Continuando seu 
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discurso, falou que a gestão anterior conseguiu recursos junto ao Governo do Estado para 

a conclusão do sistema de abastecimento de água da Rua do Tarquito, com isso, 

certamente vai melhorar a qualidade da água em nosso município. Na sequência, a 

vereadora, falou sobre a situação do asfalto em nosso município, também comentou sobre 

as cobranças da prefeita para que a empresa responsável execute a obra que o Governo 

do Estado está custeando. Em seguida, a oradora falou que faz parte da COLEJURF, 

juntamente com os vereadores Edson Farias e Marcos Paulo, disse ainda, que gostaria de 

esclarecer que a Comissão votou pela rejeição do projeto no parecer, porém, falou que o 

Plenário é soberano, embora o parecer fosse contrário ao projeto, o Plenário poderia 

derrubar o parecer, que cada vereador votou de acordo com o que achava melhor. Disse 

ainda, que gostaria de deixar claro que não é contra o trabalhador, porque sabe que cada 

trabalho é digno, mas não se pode jogar a responsabilidade para o Legislativo em função 

de uma terceira onda de pandemia. Deste modo, a vereadora lembrou que nós ainda 

estamos vivendo uma pandemia e isso é um fato, foram vidas perdidas, só em nosso 

município foram quarenta vítimas. Finalizou seu discurso, agradecendo a Deus pela 

oportunidade e desejou boa noite a todos. 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 Araticu FM e Cidade, agradeceu a Deus por estar participando de 

mais uma sessão. Continuando seu discurso, o vereador falou que é dono de seu mandato 

e que representa a população de Oeiras do Pará. Disse ainda, que vota conforme suas 

convicções, que votou sim ao parecer por não achar correto privilegiar apenas uma classe 

e esquecer as outras. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador falou que 

em relação ao Projeto de Lei 001/20 gostaria de deixar registrado o seu repudio ao 

Governo Federal. Disse ainda, que se pudesse não participaria da votação deste Projeto 

de Lei Complementar, pois, como funcionário público é contra este Projeto. Em seguida, 

o vereador parabenizou a equipe da Secretaria de Assistência Social pelo belíssimo 

trabalho da equipe do CRAS Volante. Continuando seu discurso, o orador falou sobre seu 

amigo Xoca que recentemente foi diagnosticado com câncer e vem passando por um 

momento difícil, por isso, o vereador pediu a Deus que ele possa restabelecer a saúde de 

seu amigo. Mudando de assunto, o orador falou que em conversa com o empresário que 

executou as obras das escolas. Segundo o empresário está sendo feito um aditivo no 
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contato e no projeto para que seja readequado as escolas. Continuando seu discurso, o 

vereador falou sobre as dificuldades que o Brasil está tendo para vacinar sua população. 

Do mesmo modo, parabenizou ao governo por estar vacinado a classe da educação, não 

porque faz parte dessa classe, mas por esperar que em pouco tempo possamos voltar as 

atividades normais na área da educação. Na sequência, ele pediu a prefeita que olhe pelos 

garis que são expostos diariamente ao entrarem em contato com lixo, e que eles também 

possam ser vacinados. Também pediu a administração que possa organizar os espaços 

educacionais para que os alunos e professores possam voltar de forma segura as suas 

atividades. Dando continuidade, ao seu discurso o vereador parabenizou a Secretária de 

Saúde, Mônica, pelo belíssimo trabalho realizado à frente da pasta. Continuando seu 

discurso, o vereador fez a leitura da Indicação nº 002/2021/GVJM/CMOP, de autoria 

do edil Josiel Maciel, que indica que o Executivo Municipal seja provocado a refazer, 

observando a previsão orçamentária, a barreira de proteção na Praça da Liberdade, 

reparando o piso onde ficam as barracas de vendas de salgados, comidas típicas e lanches, 

em benefício dos comerciantes, consumidores e transeuntes. Neste momento, o vereador 

Barriga pediu a parte no discurso, para falar que a indicação do nobre colega é de suma 

importância, disse ainda, que também já havia sido procurado por algumas pessoas que 

trabalham lá, por isso, procurou o Secretário Neilson para falar sobre essa questão, e ele 

lhe informou que na sexta-feira essas barracas vão ser retiradas para fazer manutenção do 

local. Além disso, o vereador barriga falou que espera que através da indicação do nobre 

colega seja realizado um trabalho de qualidade. Neste momento, a vereadora Priscila 

Santa Maria também pediu a parte no discurso para falar que a empresa que construiu 

essa praça fez uma barreira de sacos de areia, porém, a força da água acabou furando 

esses sacos, e um mês antes da inauguração da praça o Senhor Dulcídio chamou o pai da 

vereadora para fazer a manutenção da praça. Logo após, o orador retomou ao seu discurso 

pedindo aos nobres pares que aprovem a indicação. Na sequência, o vereador falou que 

sabe que todos estão carentes de eventos, porém, nós ainda estamos vivendo uma 

pandemia, que durante os finais de semana as pessoas têm se aglomerado tanto em locais 

públicos, quanto em particulares. Que isso, pode nos trazer problemas futuros. 

Continuando seu discurso, o vereador falou sobre o falecimento de um rapaz do Rio 

Prunã, pediu a Deus que possa confortar essa família, além disso, possa reestabelecer a 
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saúde da mãe deste mesmo rapaz que foi transferida para Belém, todos vítimas da COVID 

19. 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 FM e 

Cidade, aos ouvintes do facebook. Continuando seu discurso, a vereadora deixou seus 

sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos no decorrer desta 

semana. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a oradora falou que alguns 

parlamentares comentaram sobre uma publicação que ele fez em uma das suas redes 

sociais, falando sobre um Projeto de Lei, no qual torna as atividades físicas essenciais. 

Disse ainda, que quando fez a publicação na sua rede social, em nenhum momento foi 

para jogar a sociedade contra os vereadores. Também falou que nós vivemos em um país 

democrático, onde existem divergências de opiniões e ideias. Agradeceu ainda, a mesa 

diretora por não entender sua ação como quebra de decoro. Em seguida, a oradora falou 

sobre um requerimento que enviou a Secretária de Saúde acerca da falta de medicamentos 

no município de Oeiras do Pará. Continuando seu discurso, a vereadora ainda falou sobre 

um outro oficio que fez, pedindo Secretária de Saúde informações acerca do estado das 

ambulâncias que servem a unidade de saúde dessa cidade, uma vez que não estão sendo 

utilizadas, e sim um veículo da vigilância sanitária, caso as ambulâncias não estejam 

sendo utilizadas qual a previsão do retorno e funcionamento das mesmas. Em seguida, a 

vereadora comentou que uma amiga pediu para que ela a acompanhasse para fazer um 

ultrassom, e no momento do exame percebeu que o médico não estava utilizando o 

aparelho de ultrassom do município, por isso, questionou o médico, e segundo a vereadora 

ele deu a entender que não sabia manusear o aparelho. Logo após, oradora fez a leitura 

do Requerimento nº 002/2021/GVMN/CMOP, de autoria da edil Mara Nahum, a qual 

indica ao Executivo Municipal que tome providências para que seja disponibilizado um 

profissional efetivo da área da saúde, para que realize um curso de manuseio das máquinas 

de ultrassom, em benefício da população oeirense, sobretudo aqueles desprovidos de 

recursos financeiros para custearem o referido exame na rede particular de saúde. Na 

sequência, a vereadora leu algumas informações acerca dos benefícios do ultrassom. Na 

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

estava lendo um contrato de um médico que foi contratado para o hospital, e em um dos 

itens do contrato diz que a realização de exames de ultrassonografia de urgência, então o 
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médico foi contratado com esse objetivo, caso esse médico não esteja realizando esse 

ultrassom ele está descumprindo o contrato. Neste momento, o vereador Edson Farias 

também pediu a parte no discurso para perguntar qual foi o nome do médico que a oradora 

procurou e disse que não tinha instruções para operar a máquina? Logo após, a oradora 

retomou ao seu discurso e respondeu ao nobre colega que foi o doutor Noélio. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, a oradora falou mais uma vez sobre a falta de 

medicamentos no município e que como parlamentar está aqui para representar os anseios 

da sociedade. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais 

uma vez nesta Plenária para tratar assuntos de interesse da sociedade, disse ainda, que 

fica muito feliz ao ouvir das pessoas que acompanharam a sessão pelas rádios ou através 

das redes sociais, que isso demonstra o quanto os vereadores estão representando a 

população. Logo após a palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo Leitão, o qual 

iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os vereadores, agradeceu a presença dos 

servidores desta Casa, que sempre estão ajudando e colaborando para que as sessões 

aconteçam, saudou aos ouvintes das rádios Araticú FM e Cidade. Continuando seu 

discurso, o orador falou sobre o ocorrido na sessão passada, em relação ao projeto de Lei 

protocolado pela vereadora Mara Nahum, também falou sobre seu ponto de vista em 

relação as postagens da nobre vereadora em suas redes sociais. Na sequência, o vereador 

falou sobre a sua aprovação no processo seletivo para participar do Projeto de Rede e 

Ação Política de Sustentabilidade. O vereador também falou sobre a importância da 

preservação do pescado no município de Oeiras do Pará. Continuando seu 

pronunciamento, vereador falou da sua preocupação com o lixão do Município, cobrou 

providencias do Executivo e da Secretaria de Meio Ambiente, também, pediu 

providencias em relação ao andamento dos planos de resíduos sólidos. Em seguida, o 

nobre vereador falou sobre o Projeto de Lei das Alíquotas que retornou para a comissão 

COLEJURF, além disso, falou da importância de envolver no debate os principais 

atingidos pelo projeto, que é a população, e sobre a urgência de tomadas de decisão. 

Continuou seu discurso, o vereador falou sobre a demora nos processos licitatórios, e 

pediu a CPL que solucionasse o problema. Na sequência, falou sobre a merenda escolar 

ofertada pelo Governo do Estado, que os comércios que ofertam esses serviço não estão 

recebendo o repasse. Por isso, o vereador convidou seus pares para solicitarem através de 
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requerimento, esclarecimento sobre o caso. Em seguida, também falou sobre sua busca 

por convênios para conseguir maquinários para o município. Além disso, convidou os 

demais vereadores, para irem em busca de convênios para auxiliar o município. Finalizou 

seu discurso, dizendo que está disposto a ajudar a população da melhor forma possível. 

Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual iniciou seu discurso 

desejando boa noite a todas as pessoas que acompanham a sessão através das rádios, 

saudou aos nobres edis, agradeceu a Deus por estar mais uma vez nesta Casa para prestar 

contas à população de seu trabalho. Continuando seu discurso, o vereador deu seus 

pêsames a todas as famílias que perderam seus entes queridos em nosso município, entre 

eles a família de um jovem de 22 anos do Rio Pruanã, que faleceu na última semana. 

Dando continuidade ao seu discurso, falou que não pode participar da última sessão 

porque sua filha estava com problemas de saúde, agradeceu a todas as pessoas que oraram 

para que Deus restaurasse a saúde sua filha. Na sequência, o vereador falou que hoje é 

um dia muito especial para ele e para todas as famílias que tem alguém envolvido no 

mundo das drogas, pois hoje está sendo finalizado o projeto, que visa tratar de jovens 

dependentes químicos, do mesmo modo, também visa a prevenção. Além disso, também 

se está vendo a possibilidade de implantar esse projeto nas escolas, com o intuito de 

mostrar o que são as drogas e o que elas causam na vida do ser humano. Continuando seu 

discurso, o orador falou que essa é a bandeira que ele carrega, porque sabe o que é o 

sofrimento de uma família com um membro envolvido no mundo das drogas. Agradeceu 

ainda, a prefeita Gilma Ribeiro por ter abraçado essa causa e por montar uma casa de 

apoio e um centro de recuperação em nosso município. Em seguida, o vereador 

parabenizou a Secretária Mônica na agilidade dos resgates no município, disse ainda, que 

na gestão anterior existia muita dificuldade quando as pessoas ligavam do interior com 

problemas de saúde, que era burocracia para que o resgate fosse realizado. Dando 

continuidade ao seu discurso, o vereador parabenizou aos nobre pares pelas suas 

indicações que são de fundamental importância para o nosso município. Finalizou seu 

discurso agradecendo a todos e desejando boa noite. 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. Continuando seu discurso, a 

oradora falou que nesta Casa muitas vezes já se falou sobre o papel do vereador, disse 
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ainda, que cada um tem a liberdade de falar o que pensa, mais com muita responsabilidade 

e muito respeito. Que nesta Casa todos devem ter respeito uns com os outros e em especial 

com o povo. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a vereadora falou sobre gestão 

responsável, disse ainda, que todos que se relacionam com a administração pública tem a 

responsabilidade de ajudar o município a andar. Em seguida, a oradora falou sobre 

algumas situações que ocorreram no município envolvendo o Secretário de Meio 

Ambiente. Dando continuidade ao seu discurso, a oradora parabenizou ao vereador Josiel 

Maciel pela sua indicação. Falou também sobre seu pai que nunca estudou mais é um 

excelente arquiteto, constrói divinamente bem, e a prova disso é aquela ponte que o ex-

prefeito Dinaldo deu a ele a oportunidade de fazer, a ponte que levou o nome do avô da 

vereadora. Na sequência,  a oradora parabenizou o trabalho de todas as igrejas evangélicas 

que em meio a pandemia não fecharam as portas, agradeceu ao Governo Federal por ter 

reconhecido as igrejas como serviço essencial e, a todos os pastores que se colocaram a 

frente do trabalho. Neste momento, o vereador Josiel Maciel pediu a parte no discurso 

para falar que as igrejas são como refúgio para as pessoas diante da situação da pandemia. 

Também falou que essa semana teve início os trabalhos da festa da padroeira do 

município, disse ainda, que representou o legislativo em uma belíssima cerimonia, que 

foi transmitida pelas redes sociais. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso, falando 

que o mais bonito é o cuidado que as igrejas têm tido com as pessoas. Continuando seu 

discurso,  a vereadora parabenizou as equipes da saúde que estão nas ruas vacinando, 

falou também que o Brasil tem se superado na vacinação das pessoas, e que ela acredita 

que logo todos vão estar vacinados. Em seguida, a vereadora falou que o trânsito em 

Oeiras tem lhe causado muita preocupação, devido a agressividade de algumas pessoas 

quando estão dirigindo, disse ainda, que nós precisamos de educação no trânsito. Também 

comentou que fez um documento para levar ao DETRAN. Porém, foi aprovado pela 

Câmara a municipalização do trânsito, com isso, se perde alguns benefícios do DETRAN, 

ainda assim, a vereadora foi ao DETRAN, mais estava fechado para trabalho interno, para 

ver se conseguia uma equipe para tirar carteiras de habilitação no município de Oeiras. 

Além disso, a oradora também citou que nos últimos dias tivemos vários acidentes graves 

no município, entre eles o de um rapaz de 14 anos que sofreu traumatismo craniano, disse 

ainda, que no município existem vários moto taxistas que ainda não possuem carteira de 
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habilitação, por isso, a vereadora falou que vai correr atrás para que o DETRAN possa 

vir até o município dar aulas de educação no trânsito e vim tirar carteiras. Finalizou seu 

discurso pedindo que Deus abençoe a todos, que a gestora municipal continue lutando 

por esse município, e que todos possam continuar lutando a cada dia mais por esta cidade 

que tem sido o nosso refúgio. Neste momento a primeira secretária Priscila Santa assumiu 

a presidência desta Casa, porque a senhora presidente Roberta Araújo passou mal e teve 

que se ausentar. ORDEM DO DIA: Votação da Indicação nº 002/2021/GVJM/CMOP, 

de autoria do edil Josiel Maciel, que indica que o Executivo Municipal seja provocado a 

refazer, observando a previsão orçamentária, a barreira de proteção na Praça da 

Liberdade, reparando o piso onde ficam as barracas de vendas de salgados, comidas 

típicas e lanches, em benefício dos comerciantes, consumidores e transeuntes. A qual foi 

aprovada por unanimidade. Votação do Requerimento nº 002/2021/GVMN/CMOP, de 

autoria da edil Mara Nahum, a qual indica ao Executivo Municipal que tome providências 

para que seja disponibilizado um profissional efetivo da área da saúde, para que realize 

um curso de manuseio das máquinas de ultrassom, em benefício da população oeirense, 

sobretudo aqueles desprovidos de recursos financeiros para custearem o referido exame 

na rede particular de saúde. O qual foi aprovado com oito votos sim e uma abstenção.  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, 02 de junho de 2021 
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