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Ata da décima primeira sessão ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 09 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. Constatou-se a ausência do vereador Josiel Maciel, sua ausência foi justificada, o 

vereador estava em trabalho para município. Em seguida, a senhora presidente solicitou 

que a vereadora Priscila Santa Maria fizesse uma oração. 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 02 de junho 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Logo após, foi realizada a leitura da pauta da presente sessão. LEITURA DOS 

EXPEDIENTES: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: Ofício nº 

182/2021 – GP – PMOP, de 04 de junho de 2021, o qual encaminha para acurada análise 

desta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 004/2021, o qual “Dispõe sobre a criação, 

transformação e extinção de cargo de provimento efetivo do quadro permanente de 

servidores da secretaria municipal de saúde e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 

004/2021, o qual “Dispõe sobre a criação, transformação e extinção de cargo de provimento 

efetivo do quadro permanente de servidores da secretaria municipal de saúde e dá outras 

providências”. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 055/2021-

GP-PMOP, de 08 de junho de 2021, o qual encaminha a COLEJURF o Projeto de Lei nº 

004/2021, o qual “Dispõe sobre a criação, transformação e extinção de cargo de provimento 

efetivo do quadro permanente de servidores da secretaria municipal de saúde e dá outras 

providências”. Indicação nº 003/2021/GVOA/CMOP, de autoria do edil Osvaldo Alves, 

o qual indica ao Executivo Municipal, observando a previsão orçamentária, a construção 

de um posto de saúde na comunidade localizada no Rio Caracuru Boca, em benefício da 
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população local e arredores. 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 ao vereador Drô Alfaia, o qual iniciou seu 

discurso, desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu discurso, o vereador cobrou do Executivo medidas acerca dos 

problemas decorrentes da falta de água no município de Oeiras do Pará. 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, 

agradeceu a Deus por mais uma vez está usando a Tribuna Desta Casa tratando de assuntos 

relevantes ao nosso município e lutando por melhorias. Continuando seu discurso, o orador 

parabenizou ao vereador Osvaldo Alves pela Indicação nº 003/2021/GVOA/CMOP, para 

a construção de um posto de saúde na comunidade localizada no Rio Caracuru Boca, em 

benefício da população local e arredores. Em seguida, o vereador destacou a importância 

da construção de um posto de saúde nesta localidade, disse ainda, que durante o mandato 

do ex-prefeito Edivaldo Nabiça, também fez uma indicação pedindo a construção de um 

posto de saúde naquela comunidade, mas infelizmente não foi atendido. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador parabenizou a presidente Roberta Araújo e aos 

nobres edis pela ação realizada nesta Casa, onde várias carteiras de identidade foram 

retiradas. Destacou ainda, a importância da união dos vereadores em busca de melhorias 

para a população de Oeiras do Pará. Na sequência, o vereador parabenizou o Secretário 

Neilson e aos funcionários da Secretaria Infraestrutura, que mesmo diante das dificuldades 

vem desempenhado um bom trabalho à frente desta Secretaria. Neste momento, o vereador 

Branco Manga pediu a parte no discurso para parabenizar o nobre colega pelo seu discurso, 

além disso, falou sobre as dificuldades que os funcionários da Secretária de Infraestrutura 

passam no período das chuvas e também os parabenizou pelo excelente trabalho prestado 

a este município. Logo após, o orador retomou ao seu discurso agradecendo a senhora 

prefeita pelo Projeto de Lei nº 004/2021 encaminhado a esta Casa, onde o cargo de 

Agente de Vigilância Epidemiológica vai ser transformado em Agente de Combate a 

Endemias, destacou ainda a importância deste projeto para os servidores que vem lutando 

a vários anos por melhorias na questão salarial. Disse ainda, que agora cabe a Comissão 
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fazer a análise deste projeto para que essa matéria possa ser votada. Dando continuidade 

ao seu discurso, o orador destacou a importância de se aproveitar o período de eleição para 

deputados para buscar parcerias. Disse ainda, que já conseguiu com alguns parceiros 

algumas cestas básicas, roçadeiras, com isso, vai realizar algumas ações no município. 

Além disso, o vereador falou que seu mandato é pautado em ações que visam ajudar a 

população. Neste momento, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso para 

lembrar ao orador sobre uma ação que visa fornecer a comunidade do Igarapé Preto 

consulta oftalmológica e óculos para as pessoas que necessitam. Neste momento, o 

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

com a vereadora Roberta para marcar a sessão itinerante e, também programar um dia de 

ação social na comunidade onde a sessão for realizada. Logo após, o orador retomou ao 

seu discurso falando sobre a importância de levar o trabalho do legislativo para as 

comunidades. Agradeceu ainda, a senhora Elisangela Araújo, diretora desta casa, por ter 

feito o oficio enviado a deputada pedindo as roçadeiras. Neste momento a vereadora 

Roberta Araújo também pediu a parte no discurso para falar do excelente trabalho prestado 

pela diretora desta Casa e deixar registrado que foi a senhora Elisangela Araújo que 

também preparou o oficio pedindo o gramado do Mangueirão. Logo após, o orador retomou 

ao seu discurso falando da importância de se ter um corpo técnico eficiente e capacitado. 

Finalizou seu discurso agradecendo a todos e pedindo que Deus possa abençoar a cada 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, agradeceu a 

Deus pela oportunidade de estar mais uma vez participando de uma sessão ordinária nesta 

Casa. Continuando seu discurso, o orador falou que vem fazendo o seu papel enquanto 

vereador, que é indicar, e cabe ao Executivo dentro de suas possibilidades executar. Além 

disso, o vereador parabenizou ao nobre colega Osvaldo Alves pela sua indicação, disse 

ainda, que o vereador tem seu apoio e seu voto favorável. Falou ainda, que sabe das 

necessidades das pessoas que residem naquele local em relação a saúde. Na sequência, o 

vereador falou sobre a necessidade que o município tem em adquirir uma ambuncha maior 

e adequada para o transporte de pacientes em nosso município. Pediu ainda, que a 

administração dentro de suas possibilidades, possa analisar essa questão, pois a saúde tem 

pressa. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre a Capitania dos Portos 
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que se encontra no município tirando carteira de habilitação marítima e também 

regularizando aquelas que já estão vencidas. Também falou da importância da Secretária 

de Saúde, Mônica Leal, aproveitar que a equipe da Capitania dos Portos está no município, 

para providenciar a documentação da UBS Fluvial. Em seguida, o vereador falou que foi 

até a Secretaria de Infraestrutura, conversar com o senhor Neilson para saber quais são as 

ações previstas no plano de gestão do senhor Secretário. Dando continuidade ao seu 

discurso, o orador falou que os vereadores deveriam aproveitar esse período para tentar 

marcar uma agenda com o Governador do Estado, com deputados, para levar as demandas 

do município em busca de parcerias. Continuando seu discurso, o vereador falou sobre os 

desafios que a Secretária de educação, a senhora Adelina, vem enfrentando a frente desta 

pasta. Em seguida, o vereador falou que já fez algumas indicações relacionadas a saúde, 

pois conhece a necessidade das comunidades ribeirinhas do município de Oeiras do Pará. 

Disse ainda, que está disposto a se unir com os nobres pares para promover as melhorias 

que a população de Oeiras tanto precisa. Além disso, falou sobre a questão da falta de 

segurança no trânsito no município de Oeiras, dos acidentes que ocorreram nos últimos 

dias, dos danos que a falta de educação no trânsito, trazem para a população. Neste 

momento, a vereadora Roberta Araújo pediu a parte no discurso para falar que foi muito 

importante, o orador ter tocado neste assunto, pois a vereadora recebeu uma mensagem de 

um morador pedindo que fossem construídas lombadas na rua do Marapira, pois algumas 

pessoas estão fazendo do local, pista de corrida, falou ainda sobre o perigo que esse tipo de 

atitude traz para a população. Em seguida, o vereador Marcos Paulo Leitão também pediu 

a parte no discurso para falar que o trânsito é algo realmente preocupante em nossa cidade, 

falou também que é importante falar sobre a questão da poluição sonora, pois, existem 

muitas motocicletas que perturbam a vida dos moradores com suas descargas barulhentas. 

Embora, exista uma lei sobre essa questão não existe fiscalização, por isso, pediu aos 

órgãos competentes que possam tomar providências sobre esse assunto. Logo após, a 

vereadora Priscila Santa Maria, também pediu a parte no discurso para falar que esteve no 

DETRAN para tentar trazer uma aula de educação no trânsito para a população, porém, o 

DETRAN funcionando apenas para trabalho interno, falou ainda, sobre os constantes 

acidentes de moto que tem ocorrido em nosso município. Na sequência, o vereador Edson 

Farias, também pediu a parte no discurso para parabenizar ao nobre colega por ter tocado 
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em um assunto tão importante para a população, falou ainda da necessidade de fiscalização 

no trânsito de Oeiras. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando que nós 

enquanto cidadãos também devemos fazer a nossa parte, pois, todos têm direitos e deveres. 

Finalizou seu discurso agradecendo a todas as pessoas que acompanham a sessão, e 

pedindo a Deus que possa dar saúde a todos nós. Logo após, a palavra foi facultada ao 

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

agradeceu a Deus por mais uma vez estar nesta Casa para cumprir seu papel de vereador. 

Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou que visitou alguns prédios públicos 

do município e conversou com alguns funcionários. Em seguida, orador relatou algumas 

situações que precisam de melhorias no município de Oeiras do Pará, entre elas uma 

reforma na Creche Rosa Maria e no posto do Marapira. Continuando seu discurso, o 

vereador falou sobre uma postagem da senhora prefeita, o qual dizia que ela irá fazer 

alterações no decreto municipal. Na opinião do orador, essas mudanças deveriam inibir a 

superlotação nos bares de Oeiras. Continuando seu discurso, o vereador parabenizou aos 

profissionais da Saúde pela Semana de Enfermagem, que aconteceu a alguns dias atrás. Em 

seguida, o vereador falou sobre os ofícios que encaminhou para as Secretarias de Educação, 

de Meio Ambiente. Porém, até o momento ainda não obteve resposta. Dando continuidade 

ao seu discurso, o vereador falou que a Lei maior de um município é a Lei Orgânica, disse 

ainda, que essa lei cobra algumas ações do Poder Executivo, onde ele tem que cumprir 

alguns compromissos perante esta Casa, esses compromissos não foram cumpridos, em 

decorrência disso o vereador irá tomar as medidas cabíveis. Dando continuidade ao seu 

discurso, o vereador parabenizou ao prefeito de São Sebastião da Boa Vista por feito a 

trocar das lâmpadas convencionais das ruas da cidade por lâmpadas de led, disse ainda, que 

fez uma indicação pedindo essa troca no município de Oeiras e que espera ser atendido. Na 

sequência, o vereador se solidarizou com os moto-táxis de Oeiras do Pará que não foram 

cadastrados pelo município para receber o Renda Pará. Continuando seu pronunciamento, 

o vereador falou sobre um oficio que recebeu dos senhores Deonilo de Sousa Batista 

(presidente da CPL) e da Cristina Marques Barbosa (pregoeira), acerca dos processos 

licitatórios em andamento. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou que nos 

últimos dias tem recebido muitas denúncias dos moradores da Vila do Uxi-Estrada em 

relação a escola. Finalizou seu discurso dizendo que seu objetivo é dar voz a população. 
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Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual iniciou seu discurso 

saudando a todos os presentes, aos ouvintes das rádios Araticú FM e Shekiná. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador parabenizou o empenho dos vereadores Marcos 

Paulo e Roberta Aráujo, entre outros vereadores para que fosse trazida para o município 

uma equipe da Secretaria de Segurança Pública para emissão de RG (Carteira de 

Identidade), nesta ação vários cidadãos puderam ser atendidos. Na sequência, o vereador 

também saudou a Gestão por ter trazido ao município o Diretor Técnico de Esporte e Lazer 

da SEEL, o senhor Erivelton Pastana, juntamente com o senhor André Silva, Técnico 

Administrativo para fazer uma visita técnica em Oeiras do Pará. Disse ainda, que gostaria 

que o município tivesse novamente momentos grandiosos como já aconteceu no passado. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador falou sobre a vinda da SEJUT, 

Secretaria de Justiça e Redação, que estará promovendo uma ação social nos dias 15 e 16 

de junho de 2021 em Oeiras do Pará, com a emissão de RG, certidões de nascimentos, 

orientação jurídica. Além disso, essa ação também vai contar com orientação do PROCON, 

que virá ao município atender as organizações não governamentais, tais como: Sindicatos, 

Colônias, Associações, Comunidades da BR422, entre outros. Na sequência, o orador falou 

que no dia 29 de junho a 02 de julho estará no município a SEMED juntamente com o 

SEBRAE para formalizar termos de convênios para a instalação de uma sala de 

empreendedor no município de Oeiras do Pará. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o orador parabenizou ao vereador Osvaldo Alves pela Indicação nº 

003/2021/GVOA/CMOP, o qual indica ao Executivo Municipal, observando a previsão 

orçamentária, a construção de um posto de saúde na comunidade localizada no Rio 

Caracuru Boca, em benefício da população local e arredores. Em seguida, o vereador falou 

da necessidade da construção de postos médicos nas comunidades do interior. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador perguntou ao vereador Drô se ele tem a ordem de 

pagamento dos vasos sanitários que foram comprados pela Secretaria de Meio Ambiente. 

Porém, o vereador Drô respondeu que são denúncias, e que ele com vereador tem o dever 

de investigar. Em seguida, o orador sugeriu que o nobre colega não traga para esta Casa 

denúncias evasivas, sob pena de cair no decoro parlamentar. Além disso, o orador falou 

que também lamentava o fato de os moto-taxistas não receberem o auxílio do governo, 

desde que faça jus ao benefício. Entretanto, no município a categoria de moto- taxistas não 
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é devidamente legalizada e para receber esse benefício o profissional deve preencher alguns 

requisitos. Disse ainda, que existe um projeto de Lei que deve ter sido sancionado pela 

gestão passada legalizando o trânsito em Oeiras. Neste momento, o vereador Marcos Paulo 

Leitão pediu a parte no discurso para falar que realmente falta organização na categoria. 

Falou ainda, que as categorias cobram uma postura plausível do legislativo, no entanto, a 

grande maioria dos profissionais está de forma irregular. Em seguida, orador falou sobre 

os questionamentos do vereador Drô acerca dos profissionais que estão afastados ou 

readaptados. Finalizou seu discurso parabenizando a administração pelo encaminhamento 

do Projeto de Lei nº 004/2021, o qual “Dispõe sobre a criação, transformação e extinção 

de cargo de provimento efetivo do quadro permanente de servidores da secretaria municipal 

de saúde e dá outras providências”. Também falou sobra a importância deste projeto, onde 

o cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica vai ser transformado em Agente de 

Combate a Endemias, com isso, os profissionais desta área iram receber corretamente seus 

vencimentos. Logo após, palavra foi facultada a vereadora Franciele Andrade, a qual 

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

rádios, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa tratando de 

assuntos de grande importância para a população de Oeiras do Pará. Dando continuidade 

ao seu discurso, a oradora falou sobre as matérias em pauta nesta sessão, entre elas o 

Projeto de Lei nº 004/2021, o qual “Dispõe sobre a criação, transformação e extinção de 

cargo de provimento efetivo do quadro permanente de servidores da secretaria municipal 

de saúde e dá outras providências”. Onde o cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica 

vai ser transformado em Agente de Combate a Endemias. Além disso, a vereadora destacou 

a importância desse projeto para esses profissionais que são verdadeiros baluartes no 

município quando se trata da questão epidemiológica, nada mais justo que eles sejam 

reconhecidos por isso. A Indicação nº 003/2021/GVOA/CMOP, de autoria do edil 

Osvaldo Alves, o qual indica ao Executivo Municipal, observando a previsão orçamentária, 

a construção de um posto de saúde na comunidade localizada no Rio Caracuru Boca, em 

benefício da população local e arredores. Na sequência, a oradora falou da necessidade da 

construção de postos de saúde nas comunidades ribeirinhas para que seja realizado um 

atendimento básico de saúde. Além disso, a vereadora pediu a gestão que reative os postos 

de saúde do interior para que a pessoas dessas comunidades possam ter um atendimento 
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digno. Em seguida, a oradora falou sobre uma ação que participou no dia 05 de junho 

juntamente com os demais pares, organizada pela Secretaria de Meio Ambiente e pela 

Prefeitura Municipal, como forma de chamar a atenção da população sobre o Dia Mundial 

do Meio Ambiente. Dando continuidade ao seu discurso, a oradora falou de uma outra ação 

que foi realizada nesta Casa, através da parceria entre os vereadores, para a emissão de 

carteiras de identidade. Disse ainda, que ações como essa podem parecer simples, mas tem 

um grande significado para aquelas pessoas que não tem condições de financeiras de 

custear um documento tão importante. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a 

vereadora falou sobre o asfalto que está sendo implantado em Oeiras, que apesar de ser 

uma obra gerenciada pelo Governo do Estado, cabe ao município fiscalizar esta obra para 

saber se ela está sendo executada de acordo com o projeto. Além do asfalto, a vereadora 

falou que a gestão anterior também conseguiu três quilômetros de bloquetes. Falou ainda, 

que como vereadora quer contribuir para seu município através de parcerias com a prefeita 

Gilma Ribeiro e ir em busca recursos para o município. Continuando seu discurso, a 

vereadora falou sobre a UBS Fluvial, que é um dos projetos mais bonitos que ela já viu na 

vida, pois leva atendimento ao povo ribeirinho, pediu a gestão que possa providenciar a 

documentação necessária para colocar a UBS Fluvial em funcionamento novamente. Na 

sequência, a oradora parabenizou a gestão por estar levando atendimento digno as 

comunidades do interior através do CRAS Volante. Disse ainda, que deseja sucesso em 

cada ação realizada. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade que ele 

está lhe concedendo hoje. 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, 

falou da sua felicidade em estar participando de mais uma sessão ordinária para falar sobre 

as demandas do município, sobre o andamento do governo e também falar de suas ações 

enquanto vereadora. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre um oficio 

que irá enviar a administração para saber se há previsão orçamentaria para a execução das 

indicações e requerimentos aprovados nesta Casa. Continuando seu discurso, a oradora 

falou sobre a ação realizada nesta casa para emissão de carteiras de identidade. Em seguida, 

a vereadora falou sobre a visita da senhora Andreza Oliveira, Coordenadora Geral do CREF 

ao município de Oeiras do Pará. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a oradora 

falou que achou muito pertinente a fala do vereador Drô Alfaia em relação a prestação de 
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contas. Em seguida, a vereadora falou sobre afastamento dos integrantes da CPL, disse 

ainda, que espera que agora os processos licitatórios tenham celeridade. Além disso, a 

vereadora destacou a necessidade de dar prioridade a saúde no nosso município. Na 

sequência, a oradora falou sobre as denúncias feitas contra a Secretaria de Meio Ambiente, 

disse ainda, que o vereador Drô Alfaia fez um oficio pedindo esclarecimentos para saber 

onde foi gasto quase cinquenta mil reais em material de construção. Neste momento, o 

vereador Drô Alfaia pediu a parte no discurso para falar que a administração pública é 

regida por três procedimentos: o empenho, a liquidação e o pagamento, no portal da 

transparência essas notas se encontram empenhadas e liquidadas, agora só resta o 

pagamento. Deste modo, se essas notas foram empenhadas e liquidadas esses materiais 

deveriam estar em posse da Secretaria de Meio Ambiente. Logo após, a oradora retomou 

ao seu discurso falando que como parlamentar tem que fiscalizar. Disse ainda, que espera 

que a gestão tenha mais respeito com a sociedade. Além disso, falou que a administração 

pública é a maior empresa que existe no nosso município e, a partir do momento que ela 

não consegue gerar emprego e renda no município, o comercio local também não é 

aquecido e, isso implica muito no fator econômico. Falou ainda, que todas as suas 

reivindicações são para a melhoria do município. Finalizou seu discurso a gradecendo a 

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

seu discurso saudando a todos os presentes, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade 

ao seu discurso, o vereador agradeceu aos nobres pares pelo empenho nessa legislatura, 

disse ainda, que tem certeza que esta Câmara tem cumprido com suas obrigações e também 

com seu papel social. Na sequência, o orador falou sobre a operação documento que foi 

realizada nesta Casa, para a emissão de carteiras de identidade. Agradeceu ainda, aos 

demais vereadores e aos servidores desta casa que trabalharam durante o final de semana e 

deram apoio nesta ação. Ainda sobre esse assunto, o vereador falou que entrou em contato 

com a senhora Marluce, a responsável pela emissão de RG, e ela lhe informou que a 

Câmara pode solicitar juntamente com a Delegacia Geral um convenio para fazer a emissão 

dessas carteiras de identidade no município. Dando continuidade ao seu pronunciamento, 

o vereador falou que tem visto nas ruas as equipes da Secretaria de Infraestrutura fazendo 

a limpeza e a manutenção das vias públicas. Do mesmo modo, o orador pediu que esse 

trabalho também seja realizado nos lugares mais afastados do centro da cidade. Neste 
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momento, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para falar sobre a rua Amélia 

Santiago Monteiro, que dá acesso ao Marapira da dona Euridice e a rua Artémio Araújo, 

que dá acesso ao balneário do Dinaldo, o vereador falou da necessidade de melhorar a 

trafegabilidade dessas ruas por darem acesso aos balneários do município. Logo após, o 

orador retomou ao seu discurso falando que o município tem um potencial turístico muito 

grande, mas é mal explorado, falta um plano de ação capaz de suprir essa necessidade. 

Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre algumas denúncias que recebeu 

sobre a falta de ACS em algumas localidades do interior. Neste momento o vereador 

Barriga pediu a parte no discurso para parabenizar o orador pelo seu discurso e para falar 

que grande parte do interior de Oeiras do Pará não possui ACS. Por esse motivo, ele entrou 

em contato com a Secretária de Saúde e ela lhe informou que haverá um processo seletivo 

para preenchimento dessas vagas. Logo após, o orador pediu a parte no discurso pedindo 

que haja celeridade no processo para que essa situação possa ser revertida logo. 

Continuando seu pronunciamento, o vereador falou sobre a visita Equipe da SEEL 

(Secretaria Estadual de Esporte e Lazer), ao município de Oeiras do Pará. Em seguida, o 

orador parabenizou a gestão, disse ainda, que este ano o município já recebeu a visita de 

vários órgãos do Estado. Além disso, o vereador falou da busca tanto da gestão quanto dos 

vereadores em busca de parcerias para o município. Na sequência, o vereador falou sobre 

o Projeto de Lei nº 004/2021, o qual “Dispõe sobre a criação, transformação e extinção 

de cargo de provimento efetivo do quadro permanente de servidores da secretaria municipal 

de saúde e dá outras providências”. Onde o cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica 

vai ser transformado em Agente de Combate a Endemias. Finalizou seu discurso desejando 

saúde e boa noite a todos. 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, agradeceu a Deus por estar participando de mais uma sessão ordinária. Dando 

continuidade ao seu discurso, o vereador parabenizou a Prefeita Gilma Ribeiro pela ação 

que culminou na visita da Equipe da SEEL (Secretaria Estadual de Esporte e Lazer), ao 

município de Oeiras do Pará. Também parabenizou o Secretário de Cultura (Jairisson 

Ribeiro) e o Diretor de Esporte (Paulo Roberth), falou ainda, sobre a importância das 

práticas esportivas na vida das pessoas. Continuando seu discurso, o vereador destacou a 

importância da construção de posto de saúde em um lugar estratégico, no rio Caracuru, 
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para beneficiar várias comunidades daquela região. Pediu aos nobres pares que possam dar 

seu voto favorável para a aprovação da sua indicação. Dando continuidade ao seu discurso, 

o vereador falou sobre a importância de se visitar as comunidades do interior, pois, só assim 

é possível ver a realidade de cada comunidade. Em seguida, o orador fez a leitura da sua 

Indicação nº 003/2021/GVOA/CMOP, o qual indica ao Executivo Municipal, observando 

a previsão orçamentária, a construção de um posto de saúde na comunidade localizada no 

Rio Caracuru Boca, em benefício da população local e arredores. Dando continuidade ao 

seu discurso, o orador falou sobre a ação em conjunto realizada pelos vereadores nesta Casa 

para a emissão de carteiras de identidade. Em seguida, o vereador falou sobre Projeto de 

Lei nº 004/2021, o qual “Dispõe sobre a criação, transformação e extinção de cargo de 

provimento efetivo do quadro permanente de servidores da secretaria municipal de saúde 

e dá outras providências”. Onde o cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica vai ser 

transformado em Agente de Combate a Endemias, o vereador Osvaldo destacou a 

importância deste projeto para essa categoria, pois, seus salários estavam defasados. 

Finalizou seu discurso agradecendo a Deus e desejando boa noite a todos. Logo após, a 

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

desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao 

seu discurso, a vereadora falou sobre alguns assuntos que foram tratados nesta casa, entre 

eles a votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2021, de 05 de abril de 2021, de 

autoria da vereadora Mara Nahum, sobre as mudanças no decreto municipal, sobre a 

pandemia, entre outros assuntos. Neste momento, o vereador Edson Farias pediu a parte no 

discurso para falar sobre as alterações feitas no decreto municipal. Em seguida, o vereador 

Marcos Paulo Leitão, também pediu a parte no discurso para esclarecer algumas situações 

relacionadas ao Comitê de Crise. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando 

que nós vivemos em um país livre. Nesta Casa todos podem escolher o lado que querem 

ficar, não importa o lado que cada um vai escolher, o importante é sempre estar do lado da 

população. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou que sempre procura 

levar para a gestão os anseios da população. Falou ainda, que o executivo não é obrigado a 

acatar as indicações e requerimentos dos vereadores, porque a lei não obriga, apenas indica 

ao Executivo Municipal, que observando as previsões orçamentarias, possa realizar as 

melhorias indicadas e requeridas Nesta Casa, em benefício da população. Na sequência, a 
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vereadora falou que o município de Oeiras tem uma arrecadação de impostos pequena. 

Além disso, falou das dificuldades das gestões anteriores e da atual gestão em fazer a 

manutenção nos sistemas de abastecimentos de água do município, tendo em vista, que a 

população até hoje não paga pela água que consome. Deste modo, faltam recursos 

financeiros realizar a manutenção necessária. Dando continuidade ao seu discurso, a 

vereadora falou sobre a necessidade da criação de políticas públicas que mostrem a 

população que todos devem contribuir para o seu município. Em seguida, a oradora 

parabenizou a Secretária de Saúde, Mônica Leal pelo trabalho realizado à frente da pasta 

da saúde, também falou, que o serviço de ultrassom está sendo ofertado dentro do 

município. Entretanto, ainda existe a carência de médicos, por isso, a Secretária de Saúde, 

está à procura de um médico para compor o corpo técnico da saúde. Porém, existe uma 

grande dificuldade em conseguir profissionais que queiram vim para o interior. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, a vereadora falou que apesar de a abulancha e a 

ambulância estarem em manutenção a população não está desassistida. Em seguida, a 

oradora falou que nunca tinha visto uma Câmara tão atuante. Disse ainda, que a gestão 

municipal pode contar com a vereadora nessa luta diária em busca de melhorias para este 

município. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus e ao povo de Oeiras por ter lhe 

colocado neste lugar de mulheres de coragem. Logo após, a palavra foi facultada a 

vereadora Roberta Araújo, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os 

presentes, aos ouvintes das rádios Araticú FM e Cidade, agradeceu a Deus pela 

oportunidade de poder participar de mais uma sessão. Dando continuidade ao seu discurso, 

a vereadora citou o discurso da vereadora Priscila Santa Maria, no trecho em que ela fala 

que nunca tinha visto uma Câmara tão atuante. Continuando, a oradora parabenizou ao 

vereador Osvaldo Alves pela sua indicação. Além disso, a vereadora falou que Mesa 

Diretora recebeu o pedido do vereador Branco Manga e iram providenciar um oficio 

solicitando uma reunião com o Governo do Estado. Dando continuidade ao seu discurso, a 

vereadora falou sobre uma visita que fez a Ponte do Macaco e sobre uma conversa que teve 

com o Secretário de Infraestrutura. Na sequência, a oradora parabenizou a gestão pelo 

Projeto de Lei nº 004/2021 que foi enviado a Esta Casa. Em seguida, a vereadora Roberta 

Araújo fez a leitura do 2° parágrafo do 2° artigo do Projeto, o qual dizia que após a votação 

do projeto de Lei, além de preencher os requisitos descritos no projeto, também é 
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necessário que o interessado faça um pedido prévio via requerimento. Dando continuidade 

ao seu pronunciamento, a oradora falou sobre a inauguração da Creche Pró-Infância 

Honorina Balieiro da Silva na Nova Oeiras. Além disso, a vereadora comentou sobre um 

outro fato importante para a educação no município, o Programa Educação Conectada, que 

está implantando internet nas escolas do município de Oeiras. Continuando seu discurso, a 

vereadora falou sobre uma reunião que aconteceu entre os vereadores e o CREF (Conselho 

Regional de Educação Física). A vereadora também falou sobre a importância de todos os 

profissionais estarem legalizados. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a oradora 

falou que o Secretário de Meio Ambiente esteve em reuniões em Belém em busca de 

projetos para o município. E que uma destas reuniões aconteceu na FUNASA, onde o 

Secretário encaminhou um documento pedindo a implantação de 19 banheiros na Nova 

Oeiras. Além disso, a vereadora falou que espera que no futuro Oeiras possa ter uma rede 

de esgoto organizada, também falou sobre o lixão, que está passando por um 

reordenamento. Em seguida, a vereadora agradeceu ao convite para participar da Semana 

do Meio Ambiente, mais infelizmente não pode participar da inauguração do canteiro 

devido a problemas de saúde. Na sequência a vereadora leu a seguinte frase “é necessário 

entender que o meio ambiente é um bem coletivo, um patrimônio de toda a humanidade e 

é reponsabilidade de todos”. Dando continuidade ao seu discurso, a oradora falou que a 

mesa diretora estava pensando em colocar um projeto de arborização no município. Além 

disso, na sua próxima viagem a Belém a vereadora irá entregar um oficio na IDERFLOBIO 

(Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade do Pará), pedindo cursos para o 

município e também a doação de mudas para ajudar na arborização. Agradeceu ainda, aos 

vereadores que participaram hoje da reunião juntamente com a Prefeita, o Secretário de 

Cultura, o Diretor de Esportes, e Equipe a SEEL. A oradora também falou que ela já esteve 

em Belém em conversa com o senhor Erivelton Pastana, além disso, enviou um oficio 

pedindo uma visita técnica Equipe da SEEL para o município de Oeiras. Também destacou, 

a importância de todos se unirem para buscar melhorias para o município. Dando 

continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre a ação realizada em conjunto pelos 

vereadores para a emissão de carteiras de identidade. Disse ainda, que vai fazer tudo que 

puder para trazer benefícios para o município. Finalizou seu discurso desejando boa noite 

a todos e dizendo que esta Câmara está aqui para trabalha. Logo após foi lida a ORDEM 
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DO DIA: Votação da Indicação nº 003/2021/GVOA/CMOP, de autoria do edil Osvaldo 

Alves, o qual indica ao Executivo Municipal, observando a previsão orçamentária, a 

construção de um posto de saúde na comunidade localizada no Rio Caracuru Boca, em 

benefício da população local e arredores.  A qual foi aprovada 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. 
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