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

Oeiras do Pará, realizada no dia 26 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. Constatou-se a ausência dos vereadores Osvaldo Alves e Barriga, suas 

ausências foram justificadas, o vereador Osvaldo Alves encontra-se a serviço do 

município em Belém do Pará e o vereador Barriga encontra-se doente, a senhora 

presidente estimou a melhora do nobre colega. 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 19 de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. 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: Ofício nº 049/2021 – GP – CMOP, a COLEJURF, 

o qual reencaminha  o Projeto de Lei complementar nº 001/2020, de autoria do 

Executivo Municipal, que “altera a Lei Municipal nº 466, de 08 de novembro de 2004, 

que “Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Oeiras do Pará 

e dá outras providências”, adequando-a as disposições da Emenda Constitucional nº 103, 

de 12 de novembro de 2019, e dá outras providências, para análise e posterior parecer. 

Ofício nº 004/2021 – COLEJURF-CMOP, que encaminha o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 001/2021, de 05 de abril de 2021, de autoria da vereadora Mara Nahum 

(PDT), o qual “Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como 

essenciais para a população do Município de Oeiras do Pará – Pa, em estabelecimentos 

prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em 

tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”, já com 
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parecer conclusivo nº 003/2021. Parecer nº 003/2021-COLEJURF, sobre o Projeto de 

Lei do Legislativo nº 001/2021, de 05 de abril de 2021, de autoria da vereadora Mara 

Nahum (PDT). Portaria nº 058/2021-GP-CMOP, DE 19 DE MAIO DE 2021, a qual 

“DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A TRATAR 

DA REFORMA E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

OEIRAS DO PARÁ E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

OEIRAS DO PARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Indicação nº 

003/2021/GVMPL/GVJM/CMOP, de autoria dos edis Marcos Paulo Leitão e Josiel 

Maciel, a qual indica ao Executivo Municipal que proceda com a construção da estrutura 

em concreto da caixa d’água do sistema de abastecimento já existente na Comunidade do 

Rio Preto, localizada no rio Oeiras. Indicação nº 004/2021/GVMPL/GVJM/CMOP, de 

autoria dos edis Marcos Paulo Leitão e Josiel Maciel, a qual indica ao Executivo 

Municipal que proceda com a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental José 

Ribeiro da Costa, localizada na Vila do Uxi-Estrada – BR-422. Indicação nº 

003/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da edil Priscila Santa Maria, que indica que o 

Executivo Municipal seja provocado a promover a recuperação, limpeza e manutenção 

da Rua Nova 7, conhecida como “Rua da Vivo”, próximo à rua Mário Covas, bairro 

Marapira, nesta cidade, beneficiando a população oeirense, especialmente os moradores 

daquela comunidade. 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 iniciou 

seu discurso desejando boa noite a todos, falou que é uma imensa satisfação está 

participando de mais uma sessão ordinária. Em seguida, a oradora fez uma pergunta a 

presidente Roberta Araújo: sabendo do advento tecnológico em nosso dia a dia, porque 

que as sessões ordinárias não estão sendo transmitidas via live, haja vista, que muitos dos 

nossos cidadãos assistem as lives, nada mais justo que a presidente dê essa resposta a 

sociedade em geral? A oradora falou que está questão foi explicada internamente aos 

vereadores, mas que ela gostaria que também fosse explicado para a população. Em 

resposta a oradora a senhora presidente falou que já foi explicado em sessão e também no 

grupo interno da Câmara, mas oradora não estava presente no dia, mais já foi explicado 

o porquê. Logo após a oradora, retomou ao seu discurso, falando que infelizmente essa 
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não era a resposta que a sociedade esperava, mas agradeceu a boa vontade da presidente. 

Esclareceu aos cidadãos que em virtude de alguns vereadores não aceitarem, as sessões 

não estão mais sendo transmitidas on-line. Neste momento, o vereador Edson Farias 

tomou a parte no discurso para falar que nada impede que cada vereador faça sua live, ele 

disse ainda, que ele mesmo faz suas lives, mas que anda pensando em não fazer mais, 

porque a última live que ele fez teve pouca visualização, poucos comentários. Neste 

momento, a vereadora Priscila Santa Maria também tomou a parte no discurso para falar 

que em respeito imagem de cada colega, em respeito à população oeirense as sessões são 

transmitidas via rádio, que tem um alcance 100 vezes maior que o facebook. Por isso, na 

opinião da vereadora Priscila os vereadores estão de parabéns porque eles prestam conta 

dos seus serviços à comunidade. Neste momento, o vereador Drô Alfaia também tomou 

a parte no discurso para falar que o facebook é mundial, que a rádio só é local. Porém, a 

vereadora Priscila falou que os vereadores prestam serviço para a população municipal e 

não a mundial. No entanto, o vereador Drô falou que a rádio não chega até a comunidade 

do Igarapé Preto, que também faz parte do nosso município. Neste momento, o vereador 

Edson Farias, tomou a parte no discurso novamente, para falar que o mandato dos 

vereadores é restrito ao município, que em outros municípios o seu discurso pode ser mal 

interpretado, de modo que ele possa sofrer punições, mas que aqui dentro do município 

ele é inviolável. Logo após, a presidente Roberta Araújo, esclareceu a todos que as rádios 

em que são transmitidas as sessões, também tem acesso à internet, qualquer cidadão com 

acesso à internet pode acessar a rádio e ouvir a sessão. Disse ainda, que tanto a Mesa 

Diretora, como alguns dos nobres vereadores acham que a transmissão da sua fala é algo 

muito particular. Que esse assunto já foi conversado com os vereadores, quem quiser 

fazer sua transmissão está livre e pode usar a estrutura da Câmara Municipal, que também 

existem servidores nesta Casa que podem ajudar a fazer isso. Na sequência, a oradora 

agradeceu a resposta dada pela presidente, falou que o motivo é que alguns vereadores 

não se sentem à vontade de se expressar publicamente ou deixar seu discurso registrado 

nas redes sociais, que isso parte de cada um. 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 Branco Manga, o qual iniciou seu 

discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios. Comentou 
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sobre a discussão dos nobres colegas a respeito das transmissões das sessões, falou a 

rádios são de grande alcance, que pessoas de Oeiras do Pará que residem em Curitiba 

escutam as sessões da Câmara via internet. Na opinião do vereador a extensão ou 

transparência das suas falas não é o problema. Continuando seu discurso, falou que mais 

um a vez os vereadores estão aqui para discutirem pautas que possam trazer melhorias 

para Oeiras do Pará, falou que o mandato dos vereadores é importante para as pessoas 

que residem no município de Oeiras do Pará, que ele particularmente nunca fez live de 

seu pronunciamento por entender que tanto as pessoas da cidade quanto do interior estão 

vendo o desempenho de cada vereador. Que sua luta sempre foi buscar melhorias para a 

população, que ainda não está no patamar que gostaria de estar, porque o mandato de 

vereador é limitado. Porém, faz suas indicações pedindo ao executivo que possa fazer as 

melhorias que tanto que tanto precisamos. Quando os vereadores viajam até as 

comunidades do interior, podem vivenciar a necessidade do povo dessas comunidades. 

Deste modo, passam a gestão essas demandas, para que ela possa fazer essas melhorias 

necessárias a fim de melhorar a vida dessas pessoas. Além disso, o vereador Branco falou 

que vem todos os dias até Esta Casa para dar transparência de seu mandato, disse ainda, 

que tem muitas indicações do mandato anterior e deste ano que são para a melhoria das 

pessoas de Oeiras do Pará, entre elas a indicação do Guarda Civil Municipal, que visa dar 

mais segurança à população, que tem feito tudo aquilo que a ele compete. Na sequência, 

falou que hoje pela manhã esteve no hospital, onde teve a oportunidade de falar com a 

vereador Mara Nahum, cobrando melhorias para as pessoas no atendimento, o vereador 

falou que sabe que os funcionários da saúde atendem muito bem as pessoas, que as vezes 

fazem até mais do que podem, mas que é sempre bom ficar atento e cobrando melhorias. 

Que acesso a informação é vital, que existem pessoas que vem do interior que não sabem 

que existem um número de fichas limitadas para médicos. Que todos devem estar atentos 

a isso, é sempre bom dar transparência do seu mandato, explicando, conversando com as 

pessoas com o intuito de ajudar para a melhoria de todos. Disse ainda, que fala com muito 

orgulho e transparência, que tudo aquilo que ele puder vai fazer pelo seu município. Que 

os vereadores possam fazer o melhor de seu mandato, para honrar o povo de Oeiras do 

Pará. Também falou, que não gosta de fazer comparações do nosso município com os 

municípios vizinhos. Que o nosso município é abençoado por Deus, quando comparamos 
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a nossa água da nossa cidade com a dos municípios vizinhos, porque nós temos o 

privilégio de poder consumir a água da torneira. Ele disse ainda, que sabe que ainda faltam 

muitas coisas para o nosso município melhorar. Que é um passo de cada vez, que o ex-

prefeito Dinaldo Aires fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para melhorar o nosso 

município, que agora nós temos a prefeita Gilma Ribeiro que certamente também vai 

fazer a sua parte, não vai fazer tudo, porque é impossível fazer tudo que a nossa cidade 

precisa, pois são muitas demandas, a cidade cresceu muito nos últimos anos, mais com 

certeza irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance Continuando seu discurso, falou que 

hoje pela manhã esteve Neste Poder com uma equipe do CRAS, conversando sobre as 

necessidades de algumas famílias, em relação a moradia, dificuldades financeiras. Por 

isso, o nobre vereador falou que já esteve em conversa com o Secretário de Assistência 

Social para que ele possa intensificar os atendimentos dos benefícios, porque, ainda 

existem pessoas que não tem informações sobre os benefícios a que tem direito. Então, 

que se possa continuar nesse foco, todos unidos em busca de melhorias para nossa gente. 

Na sequência, o vereador falou que defende muito as famílias do interior por elas terem 

menos acesso, falou que fica muito feliz quando vê as ações do CRAS Volante, que vai 

até as comunidades do interior fazer os atendimentos das pessoas que não tem condições 

de vir até a nossa cidade. Em seguida, fez um requerimento verbal, pedindo a Mônica 

Leal, Secretária de Saúde, que ela dentro de suas possibilidades administrativas possa 

intensificar a questão da UBS Fluvial. Ele lembrou que a UBS Fluvial estava funcionando 

na gestão anterior com documentação provisória da capitania dos portos, até o presente 

momento ainda não foi finalizado o processo documental legal. O vereador destacou a 

importância desta UBS para as famílias do interior do nosso município. Pois, com a UBS 

funcionando certamente vai desafogar o atendimento na cidade. Disse ainda, que sabe 

que as dificuldades existem, principalmente nesse momento de pandemia em que as 

pessoas são limitadas em falar um com o outro, por isso, o vereador pediu a Secretária 

Mônica que ela possa agilizar as ações para que a UBS Fluvial possa voltar a funcionar o 

mais rápido possível. O vereador também falou sobre o posto de saúde Rio Pruanã, anexo 

a Escola João Paulo Segundo, que já ficou com uma fundação e uma parede levantada, 

que a Secretária Mônica possa verificar, analisar junto a parte administrativa a 

possibilidade de conclusão daquela obra, que certamente é muito importante para as 
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famílias que residem naquele local. Continuando seu discurso, parabenizou aos 

professores que estão retornando as suas funções, que mesmo de forma remota, esse 

recomeço é muito importante para a educação no município. Parabenizou também a 

Secretária Adelina que tem feito tudo que pode para ajudar o nosso município. Ele disse 

ainda, que sabe que ainda existem muitas escolas que precisam de reformas, entre elas a 

escola do Rio Mocajatuba, que precisa de um anexo. Mais como ele falou no início de 

seu pronunciamento, cada gestor deixa seu feito, graças a Deus o ex-prefeito Dinaldo 

Aires deixou algumas escolas ampliadas, reformadas, obras em andamento. Com isso, a 

prefeita Gilma Ribeiro já vai poder fazer obras em outras escolas e quem ganha com isso 

são os nossos alunos. Na sequência, o orador falou que os vereadores devem aproveitar o 

momento de eleição para deputados para buscar melhorias para a população de Oeiras do 

Pará, que tanto precisa, principalmente na parte de infraestrutura. Continuando seu 

discurso, falou que no período de inverno as nossas ruas ficam alagadas devido as chuvas, 

mas que esse é o momento para o secretário de Infraestrutura demarcar os pontos que 

ficam intrafegáveis, para poder fazer manutenção nesses pontos quando chegar o verão. 

Disse ainda, que está à disposição como vereador a continuar batalhando pelas melhorias 

das pessoas de Oeiras do Pará. Que as opiniões adversas existem, sempre vão existir, pois 

cada um pensa de uma maneira diferente, mais que o objetivo de todos sejam a melhoria 

de todos, na saúde, na educação. Que a administração municipal sabe que todos estão 

juntos. Na sequência, comentou que ontem em conversa com a prefeita Gilma Ribeiro, 

ele se disponibilizou a ir junto com ela em busca de melhorias para nossa cidade. Além 

disso, comentou que ele e a vereadora Franciele fazem parte do mesmo partido do 

governador Helder Barbalho, que ele ainda não teve a oportunidade de conversar com o 

governador pessoalmente, mais que certamente vai ter. Independente, de quem é situação 

ou oposição todos devem continuar buscando melhorias para o nosso município. 

Finalizou seu discurso agradecendo a cada cidadão que ouve a sessão, pedindo a Deus 

que lhe dê forças para continuar batalhando pela nossa gente. Logo após, a palavra foi 

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

os presentes, também saudou a toda população oeirense que acompanha a sessão através 

das rádios Araticú FM e Cidade, falou que é muito satisfatório saber que a população 

acompanha o trabalho dos vereadores através das rádios. Continuando seu discurso, falou 
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sobre a sua frustação em relação a agricultura em nosso município, que a caçamba do 

PAC está recolhendo galhos de árvores nas ruas, quando deveria estar sendo utilizada 

para ajudar os agricultores, fato que configura desvio de função. Além disso, é um 

desrespeito com os nossos agricultores que mal conseguem sair das suas casas e vir para 

a cidade porquê os ramais estão intrafegáveis. Que essas máquinas deveriam passar por 

manutenção para que no verão tenha um plano de ação para atender o agricultor, pois, 

esse maquinário é da Secretaria de Agricultura. Ele disse ainda, que não sabe até quando 

o agricultor vai pagar o preço por não ter um gestor compromissado com a agricultura. O 

vereador também pediu ajuda de todos os agricultores para que seja cobrado um trabalho 

efetivo da Secretaria de Agricultura. Contudo, o orador falou que parabeniza a Secretaria 

de Agricultura por estar indo ao interior, fazendo diagnósticos, levantamentos. Porém, 

quando se chega até a casa dos agricultores eles falam que de promessa, eles já viveram 

muito, por isso, o que o vereador cobra hoje é ação. Na sequência, o vereador também 

parabenizou aos funcionários do posto de saúde do Uxi-Estrada, disse ainda, que teve a 

oportunidade de acompanhar o atendimento aos moradores, e nas casas por onde passou 

só ouviu falar bem dessas pessoas. Parabenizou ainda, aos demais funcionários da saúde, 

em especial ao agente de endemias da Estrada Baixa, a Secretária de Saúde Mônica Leal, 

pois, o que está bom tem que se parabenizar. Além disso, o vereador pediu a Secretária 

Mônica que possa ser realizado um trabalho mais abrangente da parte odontológica na 

trans-Cametá como um todo, uma vez que, ele ouviu vários relatos de moradores daquela 

localidade que estão precisando deste atendimento. Continuando seu discurso, o vereador 

falou que a Secretaria de Meio Ambiente fez aquisição de material de construção, com 

uma nota no valor de 13.668, outra no valor de 7.186,54 e outra nota no valor 14.341,99, 

o que diz no histórico é, aquisição de materiais de construção diversos para atender as 

demandas da Secretaria. Por isso, ele disse que vai esperar a prestação de contas para 

saber quem atestou essa nota e quem recebeu esse material, para onde ele foi destinado, 

onde a Secretaria de Meio Ambiente está construindo, que essa questão o deixou muito 

inquieto, que ele que vai investigar para saber o que está acontecendo. Mudando de 

assunto, o vereador falou que está aguardando um posicionamento da Secretaria de 

Educação em relação aos ônibus escolares, que até agora não passaram por manutenção 

e estão parados ao ar livre, pegando sol e chuva, que na sua opinião a Secretaria de 
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Educação tem condições de alugar um espaço para guardar esses ônibus. Continuando 

seu pronunciamento, o orador falou sobre o edital da merenda escolar, que já faz dois 

meses que foi publicado, que teve um erro e foi corrigido, até agora nada de encerrar o 

processo e sem previsão dessa merenda chegar para os alunos. Falou também das pessoas 

que estão passando fome e necessitando dessa ajuda. Disse ainda, que se a equipe de 

licitação não está dando conta, que sejam contratadas pessoas com mais experiência, que 

venham somar no governo. Quando o orador cobra é porque ele deseja que o dinheiro da 

merenda escolar e dos outros programas sejam empregados, isso só acontece através de 

licitação. Existem recursos que vão vir para o nosso município e vão ser devolvidos por 

não serem licitados e a prefeita não vai ter como gastar esse dinheiro, entre eles o dinheiro 

da COVID, do salário educação, do transporte escolar. Deste modo, o vereador disse que 

não está aqui para falar mal de ninguém, o que ele está cobrando é ação. Que a vida 

pessoal de qualquer político dentro desta Casa, da prefeita, do vice-prefeito e de qualquer 

vereador não pertence a ele, disse que não tem poder e não deve tecer qualquer comentário 

da vida de ninguém. Que os vereadores tanto da base quanto da oposição devem ter 

respeito com a vida pessoal das pessoas, e pediu que a vida de cada um seja preservada. 

Disse ainda, que se solidariza com pessoas que estão sendo atacadas por ter um 

posicionamento político. Na sequência, o vereador falou que não sabe porque esses 

processos licitatórios estão voltando, que a senhora prefeita paga 35 mil reais para uma 

consultoria jurídica, será que na montagem desses processos essa consultoria jurídica não 

emite um parecer? Que se paga 35 mil reais para uma consultoria, mais 7 mil para um 

advogado e mais 7 mil para um advogado concursado. Com isso, o vereador se pergunta, 

será que dentro do município não existe um advogado que possa fazer uma consultoria 

na Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Saúde com este advogado estando 

presencialmente no local? Que aquele governo que falava em respeitar o povo de Oeiras 

não faz isso, quando ele vai buscar gente lá fora, pagando um valor exorbitante. Que isso 

é dá um tapa na cara de quem sai daqui de Oeiras e, de certa forma come o pão que o 

diabo amassou para se formar e quando chega na sua terra não é valorizado. Continuando 

seu discurso, falou que os vereadores receberam um encarte, que falava sobre as funções 

de um vereador, entre elas a nomeação de secretários. Ele também falou que sabe que 

todo mundo tem interesse em ajudar a sua família, mais será que a emoção em ajudar vai 
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ser maior do que a razão? Será que não se deve analisar se esse meu familiar tem 

capacidade para ocupar este cargo? Por que a partir do momento que ele não tem 

capacidade, ele prejudica uma população toda. Na sequência, o orador falou sobre o 

dinheiro que veio para os músicos, que até agora a gestão não conseguiu repassar esse 

dinheiro a quem é de direito. Ele se pergunta cadê o compromisso dessa gestão com o 

povo que precisa? Que já são cinco meses de tentativa de governar, porque governar de 

fato ainda não conseguiram. Continuando seu discurso, falou sobre o edital da merenda 

escolar e do medicamento, que o dos medicamentos teve um problema e até agora não foi 

publicado novamente. Com isso, que está pagando o preço é a população, disse ainda, 

que as vezes é desestimulante vir para esta Casa as quartas-feiras e falar sobre os 

problemas e nada mudar. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos e 

agradecendo a Deus por mais uma vez está aqui nesta Casa. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Edson Farias, o qual iniciou seu discurso, saudando aos nobres 

pares, lamentando a ausência dos vereadores Osvaldo Alves e Barriga que hoje não 

puderam estar aqui, que Deus possa abençoar para que na próxima quarta-feira eles 

possam estar aqui. Saudou também a todos os funcionários desta Casa, aos ouvintes das 

rádios Cidade e Araticú FM. Continuando seu discurso, falou que recentemente esteve na 

BR422, no São Bernardo, também falou da perda do seu Babá, uma pessoa muito querida 

por toda a comunidade, inclusive ele era conhecido como prefeito daquela localidade, 

porque era ele quem resolvia todos os problemas da comunidade. O orador deixou seus 

sentimentos a toda a família do seu Babá e aos seus amigos da BR422. Na sequência, o 

vereador falou da satisfação em ter recebido em sua residência o senhor Manoel  Lucio 

Cunha, mais conhecido como Galileu, comentou que este senhor de 95 anos ouve as 

sessões toda quarta-feira.  Disse ainda, que os políticos da gema de nosso Município estão 

partindo, entre eles o senhor Gildo Costa, Floracy Ribeiro, Dulcídio Pinheiro e tantos 

outros. Deixou como alerta para todos os políticos mandatários, que o poder emana do 

povo, ele é transitório, passageiro com data de vencimento certa e de validade certa. 

Porém, muitas vezes algumas pessoas que tem mandato acham que são os donos da 

situação, que são os donos da verdade, que sabem de tudo, que não precisam de ninguém, 

se hoje olharmos pelo retrovisor vamos ver em que situação alguns políticos do nosso 

passado encontram-se hoje. Disse ainda, que sempre que pode senta com algum político 
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antigo daqui de Oeiras, com o objetivo de procurar aprender cada vez mais. Falou também 

das dificuldades em conseguir o quarto mandato, mas que nunca deixou de ouvir seus 

parceiros, com uma visão periférica de terceiros, porque muitas vezes quem está na 

situação não tem a percepção do que está acontecendo, mais quem está fora tem essa 

percepção e consegue vê. Entretanto, não são todos que tem a sensibilidade de aceitar o 

que é o certo. Que é só vê a história recente de Oeiras, que o ex-prefeito Dinaldo Aires 

foi o mais votado da história de Oeiras, que ele como político tem que ter suas antenas 

ligadas, e se pergunta o que aconteceu? Porque um fenômeno em número de votos cai em 

50% de seus votos? Que isso deve ser tomado como exemplo pelos demais políticos como 

lição. Deixou seu abraço ao senhor Manoel Lúcio Cunha e a todos que se propuseram a 

lhe ensinar e a lhe ajudar. Continuando seu discurso, o vereador falou que na próxima 

sessão fará a sua última live, está será a última, porque ele foi alertado, que um hacker 

pode fazer a edição de suas lives, distorcer seu discurso, transforma-las em pequenos 

filmes e colocar nas redes sociais. Além disso, pediu a direção das duas rádios se houver 

a possibilidade, não fazer mais a transmissão de seu discurso via internet. Disse ainda, 

que seu discurso é público, que assume tudo que fala, o que lhe causa medo é se 

distorcerem o que ele está falando, pois, seu mandato vai ao limite do município de 

Oeiras. Que a Constituição diz que ele tem certas prerrogativas na sua fala, nos seus 

posicionamentos, no seu voto, em seu mandato dentro dos limites do município de Oeiras 

do Pará. Quando sai do município de Oeiras ele perde a sua tida imunidade, e pode ser 

penalizado severamente. Por este motivo o nobre vereador vai deixar de fazer suas lives, 

por preocupação, e que irá fazer um beckup de todas as suas lives e guardar para que no 

futuro sirva como garantia. Em seguida, parabenizou aos nobres colegas pelas suas 

indicações, em especial aos vereadores Marcos Paulos Leitão e Josiel Maciel pela 

Indicação nº 003/2021/GVMPL/GVJM/CMOP, a qual indica ao Executivo Municipal 

que proceda com a construção da estrutura em concreto da caixa d’água do sistema de 

abastecimento já existente na Comunidade do Rio Preto, localizada no rio Oeiras. E pela 

Indicação nº 004/2021/GVMPL/GVJM/CMOP,a qual indica ao Executivo Municipal 

que proceda com a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Ribeiro da 

Costa, localizada na Vila do Uxi-Estrada – BR-422. O orador também destacou a 

importância da reforma da Escola não só da Vila do Uxi-Estrada, como tantas outras 
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escolas. Que desde que entrou nesta Casa em 2009, ouve falar na reforma da escola do 

Rio Murujucá. Neste momento, o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no discurso 

falando que o orador teve uma indicação aprovada nesta Casa pedindo a conclusão da 

escola da obra da escola da Ilha do Caí, que nos últimos dias os vereadores receberam 

algumas reclamações sobre esta escola, pois ela ainda permanece sem a ponte, por causa 

desta situação os encartes pedagógicos não estão sendo entregues dentro da escola, os 

professores estão utilizando um baração. Por isso, o vereador Marcos Paulo pediu que a 

administração possa ver essa questão para poder dar uma resposta a população. Logo 

após, o orador retomou ao seu discurso falando que espera que a prefeita reúna condições 

para finalizar essa obra. Na sequência, o orador parabenizou a vereadora Priscila Santa 

Maria pela sua Indicação nº 003/2021/GVPSM/CMOP, que indica que o Executivo 

Municipal seja provocado a promover a recuperação, limpeza e manutenção da Rua Nova 

7, conhecida como “Rua da Vivo”, próximo à rua Mário Covas, bairro Marapira, nesta 

cidade, beneficiando a população oeirense, especialmente os moradores daquela 

comunidade. Falou também, que o nome da rua na indicação da nobre vereadora lhe 

chamou atenção, pois existem várias ruas em nossa cidade com a denominação de Rua 

Nova I, II, III, e pediu que a gestão chame para si essa responsabilidade, enumere as casas, 

coloque a sinalização com os nomes das ruas, bairro, número, pois, o nosso município 

cresceu. Continuando seu discurso, comentou sobre a fala da nobre colega Roberta 

Araújo, na última sessão, onde ela falou que conseguiu parte da grama do Mangueirão 

para o nosso município. Ele parabenizou a vereadora pela sua ação, pela sua atitude, pela 

sua luta, pela sua agarra. Disse ainda, que até agora não viu a vereadora se reclamando, 

se lamentando, o que ele tem visto até hoje é uma guerreira que vai atrás e consegue. 

Portanto, a grama é uma conquista para quem é desportista, ele também disse, que em um 

passado recente, teve um engajamento muito grande com o esporte em Oeiras, falou que 

sabe o quanto isso representa, mais que depois por falta de apoio teve que abandonar. 

Lembrou também que nesse período ele seus amigos conseguiram trazer a seleção 

paraense de vôlei aqui, inclusive a Larissa, trazer jogadores do nível de Remo e Paysandu, 

e levar o nome de Oeiras a Portel, a Boa Vista, Tucuruí, Belém. Na sequência, o vereador 

parabenizou também, ao governo do Estado pela sua preocupação em mandar para os 

municípios a vacina para imunizar os profissionais da educação. Do mesmo modo, 
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parabenizou a gestão por ter trazido para a cidade de Oeiras a moto niveladora, que estava 

no Melancial. Finalizou seu discurso agradecendo a mesa pela sua paciência e desejando 

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

qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres edis e aos ouvintes das rádios, 

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

assuntos importantes para o nosso município. Continuando seu discurso, falou sobre as 

matérias em pauta nesta sessão ordinária, o Projeto de Lei complementar nº 001/2020, 

de autoria do Executivo Municipal, que “altera a Lei Municipal nº 466, de 08 de 

novembro de 2004, que “Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Oeiras do Pará e dá outras providências”, adequando-a as disposições da 

Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e dá outras providências, 

para análise e posterior parecer. Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2021, de 05 de 

abril de 2021, de autoria da vereadora Mara Nahum (PDT), o qual “Reconhece a prática 

da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do Município 

de Oeiras do Pará – Pa. Portaria nº 058/2021-GP-CMOP, DE 19 DE MAIO DE 2021, 

a qual “DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 

TRATAR DA REFORMA E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 

DE OEIRAS DO PARÁ E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE OEIRAS DO PARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. A oradora falou que este 

projeto é um projeto da Mesa Diretora, da qual ela faz parte, destacou a importância dessa 

atualização na Lei Orgânica do Município. Indicação nº 

003/2021/GVMPL/GVJM/CMOP, de autoria dos edis Marcos Paulo Leitão e Josiel 

Maciel, a qual indica ao Executivo Municipal que proceda com a construção da estrutura 

em concreto da caixa d’água do sistema de abastecimento já existente na Comunidade do 

Rio Preto, localizada no rio Oeiras. Indicação nº 004/2021/GVMPL/GVJM/CMOP, de 

autoria dos edis Marcos Paulo Leitão e Josiel Maciel, a qual indica ao Executivo 

Municipal que proceda com a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental José 

Ribeiro da Costa, localizada na Vila do Uxi-Estrada – BR-422. A oradora falou da 

importância desta obra, por essa escola ser uma escola de fronteira, lembrou também que 

na gestão anterior foi construído um muro nesta escola, pois, por ser beira de estrada as 

crianças ficavam muito vulneráveis.  Indicação nº 003/2021/GVPSM/CMOP, de autoria 
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da edil Priscila Santa Maria, que indica que o Executivo Municipal seja provocado a 

promover a recuperação, limpeza e manutenção da Rua Nova 7, conhecida como “Rua da 

Vivo”, próximo à rua Mário Covas, bairro Marapira, nesta cidade, beneficiando a 

população oeirense, especialmente os moradores daquela comunidade. A oradora falou 

que o município de Oeiras cresceu muito e as suas ruas necessitam de limpeza e 

manutenção. Em seguida, a vereadora agradeceu a Secretaria de Infraestrutura, na pessoa 

do senhor Neilson, ela disse ainda, que na sessão anterior deu entrada com um 

requerimento solicitando que o serviço de iluminação pública fosse reestabelecido na 

Trav. Jubileu de Ouro, antiga Intendente Costa, esse Requerimento foi atendido, isso 

demonstra o respeito do executivo municipal, na pessoa da prefeita Gilma Ribeiro, o 

respeito que ela está tendo com este poder. Agradeceu também, ao acolhimento que teve 

na Escola Raimundo Arcanjo da Costa, onde foi deixar o encarte pedagógico de seu filho, 

e teve a oportunidade de ver o trabalho daquela equipe de profissionais, o quanto elas 

estão se dedicando no trabalho. A vereadora, disse ainda que sabe das dificuldades, que 

os professores tiveram que se reinventar nesta pandemia, a escola teve que apreender a 

desenvolver novas metodologias de ensino, claro que com muito cuidado, respeitando as 

normas da saúde. Ela também destacou o número expressivo de alunos desta escola, são 

1.900 alunos, por isso, o trabalho é árduo e os professores estão se desdobrando para 

confeccionar os encartes pedagógicos e desenvolverem seu trabalho de maneira remota. 

Em seguida, a vereadora Franciele parabenizou a cada profissional da educação, pois, não 

é fácil lidar com esta situação. Contudo, a escola se reinventou, tem um bom suporte 

pedagógico, pensando na maioria dos alunos que não tem ajuda em casa dos seus pais, 

porque muitas vezes eles não sabem ler e nem escrever, ou de um professor particular, 

por este motivo a escola criou o horário pedagógico para atender essas crianças, com todo 

cuidado possível. Continuando seu discurso, comentou sobre uma publicação da 

vereadora Roberta Araújo e do vereador Marcos Paulo, que estavam acompanhado a 

entrega de encartes pedagógicos na zona rural do nosso município, destacou a importância 

desta ação, para saber como está sendo realizada a entrega desses encartes e outras 

funções inerentes a escola. Mudando de assunto, falou sobre a ação da saúde, enalteceu o 

trabalho do Governador Helder Barbalho pela distribuição das vacinas, falou ainda da, 

sua felicidade em ver cada pessoa que posta no facebook que já tomou a segunda dose da 
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vacina, que já está imunizado, que isso nos dá esperança.  A vereadora falou que também 

teve a oportunidade de ver o cronograma de vacinação dos profissionais da educação, 

inclusive alguns já foram vacinados, com isso, os professores vão poder trabalhar com 

mais tranquilidade. A vereadora disse ainda, que acredita que após a imunização de todos 

os professores as aulas poderão ter início. Ela disse que não sabe de que forma a Gestação 

está se planejando, se a Secretaria de Educação já tem um plano de ação de retomada das 

aulas. Além da imunização dos profissionais da educação, um outro ponto importante que 

a oradora destacou é se as escolas já estão adequadas para receber essa demanda? Além 

disso, a vereadora citou que existem algumas escolas que estão precisando de reformas, 

ampliação e outras construção. Neste momento, o vereador Marcos Paulo pediu a parte 

no discurso, para falar que essa também é uma preocupação dos demais vereadores, que 

existem algumas escolas de fronteira que são muito importantes, que o município acaba 

perdendo alunos e verba por causa dessa situação de precariedade dessas escolas. Ele 

disse ainda, que hoje preparou um oficio para enviar a SEMED, pedindo uma resposta 

para saber se existe algum cronograma de reforma dessas escolas, pois é necessário dar 

uma resposta em relação a isso, porque a situação de algumas escolas principalmente no 

interior é muito complicada. Neste momento, a vereadora Priscila Santa Maria, também 

pediu a parte no discurso, para falar que as escolas devem estar adequadas as normas do 

ministério da saúde, para poder receber esses alunos. Outra questão muito importante, é 

que apenas o corpo docente vai estar vacinado, os alunos não. Ela disse ainda, que a 

COVID em alguns jovens não causa muitos danos à saúde, mais esse jovem contaminado 

pode levar para dentro de casa o vírus e acabar contaminando seu pai, um tio ou seu avô, 

por isso, é necessário ter cuidado com esse retorno. Deste modo, é necessário que a 

maioria da população esteja vacinada para que esse retorno aconteça de maneira segura. 

Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando que a gestão anterior já deixou 

várias escolas construídas, entre elas a Escola do Carará, a Escola do Furo de Oeiras, a 

Escola da Nova Colônia, a Escola da Ponta da Ilha, e algumas escolas em obra como as 

escolas da Ilha do Caí, do Castanheiro, do Melancial. Também construiu mais uma Escola 

na comunidade do Muquem. Apesar do ex-prefeito Dinaldo Aires ter feito todas essas 

obras, ainda existe muito a se fazer. A oradora disse ainda que sabe do empenho da 

prefeita, da sua força de vontade, que ela está fazendo um bom trabalho, falou que 
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também percebe o esforço dos secretários, e acredita que a Secretaria de Educação está 

pensando em um plano de ação para essa possível retomada as aulas. Deste modo, torce 

para que dê tudo certo na gestão, para que nada atrapalhe o trabalho que está sendo 

realizado. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus por tudo que ele tem lhe 

proporcionado, pois, passou por momentos difíceis, mas que segue firme no propósito de 

seu trabalho. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, o qual iniciou 

seu discurso desejando boa noite a todos, agradeceu a Deus por estar participando da nona 

sessão ordinária, saudou aos ouvintes das rádios. Continuando seu discurso, falou que 

desde o início da sessão vem ouvindo algumas colocações, entre elas a da vereadora Mara 

Nahum, em relação a divulgação nas redes sociais. Disse ainda, que desde a primeira 

sessão acertou uma parceria, para gravar seu discurso e guardar em pen driver, justamente 

para evitar algum problema, e todos os seus discursos estão gravados, assim como todos 

os seus requerimentos e indicações estão arquivados, não só na Câmara Municipal, mais 

também em seu arquivo pessoal. Mudando de assunto, falou sobre educação, que é um 

direito essencial e primordial, através da educação se pode mudar a história de um 

município, de uma família, a nossa própria história, a história de um país. Comentou que 

em 1992 ele e sua família vieram para a cidade em busca de melhores condições de vida, 

que sua mãe na época tinha apenas a quarta série, falou que teve o privilégio de se formar 

junto com sua mãe na faculdade, o curso de pedagogia, e também de trilhar a vida de 

professor ao lado de sua mãe. Que todas as conquistas vieram através da educação, da 

coragem de seus pais em busca de melhorias para seus filhos. Continuando seu discurso, 

falou que os encartes pedagógicos estão sendo entregues nas creches, nas escolas do 

fundamental menor, nas escolas de fundamental maior e também nas escolas do interior. 

Na sequência, falou sobre a Escola da Ilha do Caí que ainda não possui ponte, só tem um 

banheiro, a Escola da Ponta da Ilha que também não tem ponte e só possui um banheiro, 

do mesmo modo, a Escola do Furo de Oeiras que só tem um banheiro e não tem ponte, 

obras da gestão anterior. Que deveria ter olhado com carinho o projeto, que deveriam ser 

construídos dois ou mais banheiros, pois, nas escolas estudam meninos, meninas e 

também tem os funcionários, além disso, ainda faltou construir as pontes. Continuando 

seu pronunciamento, falou sobre o brilhante trabalho dos professores na confecção, na 

entrega dos encartes pedagógicos e nas orientações aos alunos. Na sequência, o orador 
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comentou que o diretor Alexandre entrou em contato com os funcionários da Escola 

Raimundo Arcanjo para falar de uma família em situação de vulnerabilidade social, 

dentro de minutos a equipe da escola se mobilizou e consegui arrecadar vários objetos 

para essa família, por isso, o vereador parabenizou a todos que ajudaram. Na sequência, 

o orador falou sobre o empenho e dedicação da Secretária de Saúde, Mônica Leal, em 

buscar melhorias para a saúde da população do município de Oeiras do Pará. Falou ainda, 

sobre o trabalho dos agentes de endemias que fazem um brilhante trabalho e, lembrou que 

o nosso município já enfrentou vários picos de malária, graças a Deus e ao excelente 

trabalho desta equipe o município vem controlando essa situação. Também externou seus 

agradecimentos ao Governo do Estado e ao empenho da atual administração municipal, 

por estar vacinando todas as faixas etárias, pessoas acima de 60 anos, pessoas com 

comorbidades, em breve os professores das creches, depois do fundamental menor e 

posteriormente todos os profissionais da educação. Porém, na opinião do nobre vereador 

todas as pessoas do município, sem exceção deveriam ser vacinadas, para que ninguém 

mais no nosso município venha perder nenhum ente querido para a COVID 19. Disse 

ainda, que também está acontecendo simultaneamente a vacinação contra a gripe. Na 

sequência,  o vereador falou sobre uma conversa que teve por telefone com o secretário 

de Obras, o senhor Neilson, que lhe informou que a secretaria está montando uma equipe, 

e está iniciando o trabalho de limpeza e organização da cidade. Com isso, o vereador falou 

que espera que esse trabalho venha embelezar nossa cidade e que todos possam passar 

pelas ruas sem problemas, sem buracos e poças de lamas. Continuando seu discurso, o 

orador falou sobre uma conversa que teve com a prefeita Gilma Ribeiro e com o 

engenheiro de pesca Junior, onde ele foi informado que está em desenvolvimento um 

projeto para levar a criação de peixes para a região das ilhas, de maneira legal, com tudo 

licenciado, também virá o peixe, a ração. Deste modo, o orador espera que este projeto 

do Departamento de Pesca dê certo para que possa levar melhorias para o interior. Em 

seguida, falou que novamente foi convidado pela prefeita a participar do trabalho do 

CRAS Volante, porém, devido a compromissos pessoais não pode se fazer presente na 

comunidade do Melancial, deixou seu agradecimento pelo convite e falou que espera que 

o trabalho tenha ocorrido de maneira brilhante nesse itinerário de levar melhorias as 

comunidades do interior. Na sequência, o orador falou que ele e seu colega Marcos Paulo 
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organizaram a Indicação nº 003/2021/GVMPL/GVJM/CMOP, a qual indica ao 

Executivo Municipal que proceda com a construção da estrutura em concreto da caixa 

d’água do sistema de abastecimento já existente na Comunidade do Rio Preto, localizada 

no rio Oeiras. Ele disse ainda, que está comunidade foi agraciada com um sistema de 

abastecimento de água do governo federal, porém, a estrutura da caixa d’água foi 

construída de madeira, com o passar dos anos esse material se deteriorou, por isso, 

tiveram que retirar a caixa d’água e hoje a comunidade vem sofrendo com o sistema de 

abastecimento. Continuando seu discurso, o vereador parabenizou aos nobres colegas por 

suas indicações, entre elas a Indicação nº 003/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da edil 

Priscila Santa Maria, que indica que o Executivo Municipal seja provocado a promover a 

recuperação, limpeza e manutenção da Rua Nova 7, o Projeto de Lei do Legislativo nº 

001/2021, de 05 de abril de 2021, de autoria da vereadora Mara Nahum (PDT), o qual 

“Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a 

população do Município de Oeiras do Pará – Pa. Em seguida, o orador fez a leitura da 

Indicação nº 003/2021/GVMPL/GVJM/CMOP, e na sequência o vereador pediu o voto 

dos nobres colegas e pediu que a prefeita Gilma Ribeiro que possa contemplar esta 

comunidade com uma estrutura em concreto. Continuando seu discurso, falou que espera 

em Deus que a pandemia da COVID 19 acabe, pois, já estão falando em uma terceira 

onda, devido as várias mutações do vírus, estão surgindo novas variantes em várias 

regiões do mundo. Disse ainda, que espera que logo todos estejam vacinados, para que 

ninguém perca mais nenhum amigo, que Deus nos abençoe. Finalizou seu discurso 

agradecendo a todos e pedindo mais uma vez o voto dos nobres edis para todas as 

indicações apresentadas, e que todos no parlamento possam desenvolver um trabalho de 

maneira brilhante, que cada vez mais cada um possa contribuir para o desenvolvimento 

do município de Oeiras. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, a 

qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos, falou que é com imensa felicidade 

está mais vez aqui nesta Casa de Leis representando o povo, agradeceu a Deus pela 

oportunidade. Continuando seu discurso falou que hoje tem como indicação um Projeto 

de Lei, o qual que “Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como 

essenciais”, ela disse ainda que inúmeros motivos a fizeram trazer este Projeto de Lei, 

não apenas para representar uma classe de profissionais, mas também, por poder falar 
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sobre alguns benefícios que as atividades físicas geram no corpo, além de dar a 

oportunidade de emprego aos proprietários de academias e outros profissionais. Em 

seguida, a vereadora fez a leitura de alguns benefícios das práticas de atividades físicas 

para o ser humano descritas em seu projeto. Na sequência, ela falou que como vereadora 

não poderia deixar de apresentar os anseios da sociedade, falou também que espera que 

os nobres pares levem em consideração que não se está falando apenas no direito ao 

trabalho, sim do direito que cada pessoa tem de conseguir colocar alimento dentro de sua 

casa. Além disso, espera que todos levem essa situação em consideração, porque hoje 

independente de qualquer situação todo mês o dinheiro dos vereadores cai na conta. Com 

isso, a oradora pergunta como fica a situação desses profissionais que não tem esse direito 

garantido? Será que é justo que os parlamentares simplesmente digam não, ou até mesmo 

se recusem a ouvir? Por isso, hoje a vereadora vem representar essa classe, que deseja 

pelo menos ser ouvida, que deseja trabalhar. Citou como exemplo, se os vereadores 

ficassem um mês sem trabalhar e no final deste mês não recebessem seu salário?  Na 

opinião da oradora todos iriam querer voltar ao trabalho. Se não existisse hoje uma lei 

que os ampara, do mesmo modo, esses profissionais querem uma lei que lhes ampare e 

lhes dê direito a trabalhar. A vereadora disse ainda, que sabe dos riscos, mais que se deve 

levar em consideração as consequências, e estas consequências estão se agravando cada 

vez mais. Se hoje fizermos uma análise, a questão do índice de mortalidade em relação 

ao ano passado, esse ano tivemos mais mortes no Brasil, a diferença é que hoje se mexeu 

no bolso do cidadão, na mesa do cidadão. Por isso, muitos empreendedores estão voltando 

a trabalhar hoje porque não tem condições financeiras de arcar com suas despesas. Disse 

ainda, que espera que a Mesa Diretora entenda a importância do projeto, que também 

gostaria de expor qual a importância deste projeto. Também destacou que nem todas as 

pessoas tem o privilégio que a vereadora tem, que é ter vinte minutos na tribuna para falar 

sobre os anseios da sociedade. Deste modo, a oradora falou que se sente muito honrada 

em ouvir das pessoas, que estão gostando do seu posicionamento, que gostam da sua 

verdade. Continuando seu discurso, a vereadora lembrou que na sessão anterior a saúde 

em nosso município, ainda tem muito a melhorar, que se dependesse dela gostaria de ter 

o melhor atendimento possível. Mais infelizmente a oradora ouviu de uma parlamentar a 

seguinte expressão “é engraçado vereador querer o melhor atendimento”, ela disse que 
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pode estar sendo sonhadora, mais que o Brasil precisa de políticos que almejam o melhor 

para o nosso município, por que, se não a gente sempre vai botar a culpa no político, que 

não faz nada, não fala dos anseios da sociedade. E que, como vereadora assumiu o 

compromisso, de durante esses quatro anos falar dos anseios da sociedade e, que se 

consegue muito com reivindicações. Na opinião da oradora, quanto mais a sociedade 

reivindica, de fato é mais assistido, disse ainda, que deseja assistir a população de Oeiras 

da melhor forma possível, pois quer fazer jus ao cargo que hoje ocupa no parlamento. E 

cada reivindicação que traz para a plenária, não é em benefício próprio, é o desejo de 

algum morador, que de alguma forma não foi assistido e precisa desse assistencialismo. 

Comentou também, que muitas pessoas falam que ela cobra porque é oposição, na opinião 

da vereadora, a expressão correta é fazer o trabalho de vereador, que é fiscalizar. Finalizou 

seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, disse ainda, que como 

vereadora deste parlamento, vai fazer tudo que puder para representar a sociedade 

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

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

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

aconteçam, saudou aos ouvintes das rádios. Continuando seu discurso, o orador falou que 

nesta última quinta-feira viajou para a estrada, na companhia da vereadora Roberta 

Araújo, a Secretária de Educação, a professora Adelina, a professora Netinha e Dil 

Pinheiro, servidor da SEMED, disse que foi uma visita de rotina em algumas escolas, 

para ver a situação do PROINFO, que é um programa que dá acesso à internet as escolas 

do interior. Disse ainda, que foi questionado por alguns professores porque que não 

avisaram que iriam até as escolas. Deste modo, o orador falou que seu papel como 

vereador não é de avisar e sim de ir até os lugares e saber se as coisas estão caminhando. 

Falou que foi uma viagem muito satisfatória, que a primeira parada foi na comunidade do 

São Bernardo, lá eles visitaram a escola Novo Éden, e de cara logo puderam ver o 

excelente trabalho que está sendo realizado pelos professores daquela escola, apesar desta 

escola estar precisando de uma reforma na sua infraestrutura, o que mais lhe chamou a 

atenção é que os encartes pedagógicos estão sendo entregues de maneira correta. Disse 

ainda, que o que tem ajudado na região é o fato de a escola está situada em região de 

quilombo, por isso, muitos professores, funcionários e até jovens já foram vacinados. Em 
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seguida, o vereador e sua equipe visitaram a comunidade do Igarapé Preto, e lá tiveram a 

notícia de que os casos de COVID naquela localidade estão sendo controlados. Além da 

Escola Novo Éden, eles também visitaram a Escola Zumbi dos Palmares, localizada no 

Igarapé Preto, a Escola Maria Elibete Tenório Leão, na comunidade Pau de Rosa e 

também a Escola José Ribeiro da Costa, na comunidade do Uxi-Estrada. Na sequência, o 

vereador falou que a questão da estrutura dos prédios de algumas escolas tem lhe causado 

preocupação, falou que não é a primeira vez que este assunto é trazido a esta Casa. E 

questionou, como é que está sendo feita a análise dos prédios públicos, para saber se 

realmente esses prédios estão preparados para o retorno das aulas. Que hoje o sistema que 

está sendo utilizado é o sistema remoto, em alguns lugares o sistema hibrido, onde os pais 

não só vão à escola para buscar as atividades, mas também para tirar as dúvidas com os 

professores. Inclusive, na Escola Novo Éden, o sistema hibrido tem funcionado, por isso 

os servidores desta escola estão de parabéns. Continuando seu discurso, falou que fez um 

oficio que ainda falta protocolar, onde ele pede a SEMED, que apresente, se é que existe, 

um cronograma de reforma dessas escolas. Disse ainda, que sabe que isso não é tão 

simples, porém, existem escolas que possuem erros estruturais, entre elas a Escola do Caí, 

a Escola do Rio Murujucá, muitas destas escolas possuem apenas um banheiro, não 

possuem ponte, isso tem causado preocupação ao nobre vereador. Ainda falando sobre a 

viagem, o que lhe chamou muito a atenção foi a condições em que se encontra a Escola 

José Ribeiro, localizada na Vila do Uxi-Estrada, segundo dados da direção hoje essa 

escola tem 496 alunos, matriculados, é uma escola de fronteira, importantíssima para o 

nosso município, fica localizada na divisa do município de Oeiras e Cametá. Por isso, 

nada mais justo que esses lugares sejam olhados com carinho. Na sequência, o vereador 

também falou que é muito crítico em relação a atuação da gestão no interior, porque ou 

você tem um posto de saúde ou você tem uma escola, não se vê um asfalto, não se vê rede 

de esgoto, a escola e o posto são o mínimo. Deste modo, ele pediu que a administração 

se esforce para cumprir esses compromissos com essas localidades que tanto necessitam. 

Continuando seu discurso, o orador lembrou que o vereador Barriga já apresentou uma 

indicação pedindo a reforma da Escola José Ribeiro, também pediu iluminação pública e 

limpeza para Vila do Uxi-Estrada. Em seguida, ele fez a leitura da Indicação nº 

004/2021/GVMPL/GVJM/CMOP, de autoria dos edis Marcos Paulo Leitão e Josiel 
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Maciel, a qual indica ao Executivo Municipal que proceda com a reforma da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental José Ribeiro da Costa, localizada na Vila do Uxi-

Estrada – BR-422. Pediu o voto dos nobres pares para a aprovação desta indicação, falou 

também da importância da gestão em se fazer presente nessas localidades. Disse ainda, 

que hoje muitas comunidades se organizam em forma de associações com o objetivo de 

ter uma sobrevida, por que muitas vezes essas comunidades são esquecidas pelo poder 

público. Na sequência, o vereador falou que hoje a gestão avançou quando ela trouxe o 

trabalho do CRAS do Volante, que hoje muitas pessoas que vivem nessa região de 

fronteira se sentem mais contempladas por uma política pública que foi feita para 

beneficiar essa população. Porém, ainda falta olhar para a questão estrutural das nossas 

vilas, dos nossos ramais, das nossas escolas e dos nossos postos. Continuando seu 

discurso, lembrou da fala do vereador Drô sobre a questão do consultório odontológico, 

falou que ele particularmente não sabe se existe algum consultório odontológico na região 

da estrada, disse ainda, que foi informado que existia um consultório odontológico móvel, 

que foi contemplado na gestão do ex-prefeito Ely Batista, salve engano este consultório 

está com problemas, fato que inviabiliza seu uso. Neste momento, o vereador Edson 

Farias, pediu a parte no discurso para falar que esse consultório volante citado pelo orador 

era do Programa Brasil Sorriso, que Oeiras ganhou uma van toda equipada, mais 

infelizmente algumas gestões não deram a importância necessária e salve engano este 

equipamento está se acabando ao lado do hospital. Logo após, o orador retomou ao seu 

discurso falando de uma questão muito importante que é o cuidado com a coisa pública, 

destacou que quando há uma troca de gestão muitas coisas dos prédios públicos são 

depredadas, as vezes se perde lâmpadas, se perde computador, se perde documentos e 

isso é algo muito grave, de certo modo, isso acaba criando uma série de entraves para a 

administração. Por isso, ele deixou seu apelo para que essas situações sejam investigadas, 

por que é um dinheiro que é público, nada mais justo que todos tenham zelo com essa 

questão do público. Na sequência, o vereador falou sobre a vacinação dos professores, na 

importância de o município priorizar a vacinação dos professores, já que, existe a 

pretensão de voltar o mais rápido possível as aulas presenciais. Hoje pelo que o vereador 

soube essa vacinação começou, alguns professores da Creche Rosa Maria já foram 

vacinados com a primeira dose da vacina. Neste momento, o vereador Josiel Maciel pediu 



 

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 

 

22 
 

a parte no discurso para falar que é de suma importância que os profissionais da educação 

sejam vacinados, parabenizou a atual administração pelo empenho, também falou da 

importância de se vacinar os garris, por serem pessoas que são expostas todos os dias, 

pois, fazem a coleta do lixo das residências, e muitas vezes não utilizam equipamentos de 

proteção adequadamente. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando mais uma 

vez da situação das nossas ruas, que muito se fala que nós estamos no inverno, que ainda 

não foi feita licitação, que há problema com combustível. Porém, algumas ruas estão 

intrafegáveis, e espera que a administração juntamente com a Secretaria de Infraestrutura 

realmente monte um cronograma de trabalho, para que possa amenizar essa situação. 

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

importante que se cobre a questão de um cronograma, se sabe também que a gestão não 

vai conseguir resolver o problema do dia para a noite, que com um cronograma vai ser 

possível acompanhar os planos da gestão e cobrar pela aplicação desse cronograma. Logo 

após, o orador retomou ao seu discurso falando que faz suas cobranças mais com 

responsabilidade, disse ainda, que vai oficiar a Secretaria de Infraestrutura pedindo 

resposta a respeito desta questão formalmente e vai esperar uma resposta, para que se 

possa resolver esta situação. Finalizou seu discurso, desejando boa noite a todos e 

desejando melhoras aos nobres colegas Osvaldo e Barriga. Logo após, a palavra foi 

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

noite aos nobres edis, aos funcionários desta Casa, aos ouvintes das rádios, falou que é 

um prazer estar mais uma vez nesta Casa, fazendo o trabalho ao qual foi destinada, eleita 

pelo povo. Continuando seu discurso, falou que esteve na Escola de Governança do 

Estado, onde participou de uma reunião com o doutor Helbert Pitorra, membro da 

Secretaria de Direitos Humanos. Ela disse ainda, que participou de uma palestra sobre o 

SINAPI, onde ela aprendeu como cadastrar o município, como fazer ata, as 

documentações necessárias. Também estavam presentes nesta palestra pessoas da 

Secretaria de Estado, da parte de direitos humanos, porque o SINAPI é uma instituição 

que defende o direito das pessoas negras, dos ciganos, dos índios. Que infelizmente em 

pleno século XXI muitas pessoas ainda sofrem preconceito, por serem negros ou por 

terem sangue negro. Que na realidade todos nós somos mestiços, fazemos parte desta 

história, pois nós viemos dessa mistura, temos sangue desses ancestrais, aos quais nós 
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devemos muito respeito. E o SINAPI é voltado a Implementação de Políticas e Serviços 

Destinados a Superar as Desigualdades. Que o município escrito no SINAPI tem como 

buscar mais recursos através do Governo Federal, a oradora disse ainda, que o slogan da 

Secretaria de Direitos Humanos lhe chamou muito a atenção, por ser “mais Brasil e 

Menos Brasília”. Que a região norte foi a primeira região do Brasil a receber um 

integrante da Secretaria de Direitos Humanos, o doutor Pitorra. Além disso, todos os 

municípios do Estado do Pará vão poder se inscrever no SINAPI, e com isso, os 

municípios vão receber mais demandas. Agradeceu ainda a gestão municipal pelo 

convite, disse também, que aproveitou o momento em que estava com o doutor Pitorra, 

para falar das demandas do nosso município, o quanto nós sofremos, o quanto as nossas 

crianças sofrem, por nós sermos de um município que é rico em muitas coisas, mais é 

pobre em outras. Na sequência, a vereadora falou que está escrevendo um projeto 

juntamente com seu cunhado, onde ele mostra para a criança a importância do corpo, o 

quanto seu cabelo é lindo, pois existem muitas crianças principalmente na BR422, que 

tem o cabelo cacheado, tem um corpo bonito e as vezes são vistos com outros olhos, e 

muitas vezes são até molestadas. Que as vezes meninas de 13, 14 anos por as vezes se 

achar inferior, acabam se sujeitando a ter uma relação em troca de alguma coisa. Por isso, 

o SINAPI, traz essas políticas de mudança para a sociedade, através de palestras, de 

recursos. Disse ainda, que também falou para o doutor Pitorra o quanto tem lutado para 

que Oeiras seja incluído no Abraça Marajó, que apesar de o nosso município, não fazer 

parte territorialmente do Marajó também sofre com as mesmas mazelas dos municípios 

pertencentes a Ilha do Marajó. Também falou que espera que através do SINAPI seu 

município seja conhecido no Estado do Pará, seja reconhecido diante do ministério. A 

vereadora ainda falou, que o senhor Pitorra disse que irá conversar com a Ministra 

Damares para que o município de Oeiras do Pará seja incluído no Abraça Marajó. Na 

opinião da oradora o slogan “mais Brasil e menos Brasília” é excelente, porque o Estado 

nunca recebeu um professor e doutor como o doutor Pitorra, que luta pelos direitos 

daqueles que sofrem alguma forma de preconceito, pois, na nossa região nós temos muitos 

quilombos, muitos indígenas. Na sequência, a vereadora falou que uma turma de 

geografia da UFPA fez um estudo e um documentário sobre o racismo no nosso 

município, neste documentário várias pessoas deram seu depoimento falando que 
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sofreram racismo, em um dos casos o senhor relatou que o seu patrão jogou talco nele e 

falou olha como o branco se destaca na tua cor. Continuando seu discurso, parabenizou a 

equipe do CRAS Volante, que tem ido as comunidades ribeirinhas cadastrar, tirar 

documentos, parabenizou ainda a gestão, que tem se empenhado nesse trabalho. Em 

seguida, a vereadora falou sobre a sua Indicação que pede a limpeza e a manutenção da 

Rua da Torre da Vivo, ela disse ainda, que conversou com o secretário e pediu a limpeza 

da rua, que ele mandou passar uma máquina na rua, mas quando choveu ela virou um rio. 

Infelizmente nós estamos com a maioria das nossas ruas quase intrafegáveis, e precisam 

ser olhadas com muito carinho. Pediu encarecidamente que essa demanda seja vista, que 

em alguns locais na nossa cidade que estão esburacados possam ser aterrados com seixo. 

Continuando seu discurso, parabenizou aos nobres colegas Josiel Maciel e Marcos Paulo 

Leitão por suas indicações, também falou do projeto da vereadora Mara Nahum. Na 

sequência, falou que todo trabalho é essencial, porque ele mata a fome de quem está 

precisando, de um pai de família que as vezes não tem de onde tirar. Mais que a lógica 

quando a oradora ouviu o discurso da vereadora Mara Nahum não é pelo salário e sim 

pelo que beneficia a vida. A oradora disse ainda, que ficou com muito medo na última 

vez que sua família pegou a COVID, pois no mesmo período que sua família estava com 

COVID, nós perdemos várias pessoas da família do pastor Pompeu, isso caiu como um 

furação dentro de sua casa. Deste modo, a oradora falou que é essencial o ganha pão, mas 

que a sua preocupação, é se o que está pesando na balança é essencial, não é o recurso 

financeiro, mas sim o projeto. Citou como exemplo a igreja, que é um projeto essencial, 

mas que é restrita a regras. Caso este projeto seja aprovado, será que o município vai ter 

autonomia para determinar a quantidade de pessoas, como acontece com as igrejas que o 

governo federal colocou como essencial, mais deu autonomia aos municípios e estados 

para determinar o número de pessoas. Neste momento, o vereador Josiel Maciel pediu a 

parte no discurso para falar que entende que neste momento de pandemia muitos setores 

da economia foram prejudicados e pediu para nós torcemos para que a pandemia chegue 

ao fim, para que não seja necessário ficar escolhendo toda semana o que é essencial. Logo 

após, a oradora retomou ao seu discurso, falando que o Comitê de Crise tem tido um olhar 

carinhoso, com as pequenas empresas do município, com os trabalhadores informais, que 

estão podendo trabalhar. Por isso, a oradora falou que fica muito feliz por Oeiras do Pará 
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ter sido uma cidade que foi muito cautelosa em relação ao COVID, parabenizou ainda a 

Secretária Mônica pele excelente trabalho. Falou também, que ainda não decidiu seu voto 

sobre o projeto, que acha de suma importância levar o pão para a mesa, mais que também 

é de suma importância ter cuidado em relação a tudo. Finalizou seu discurso desejando 

boa noite a todos, falando que esta sessão foi muito produtiva, com requerimentos, 

indicações, com projetos. Que o parlamento é feito de discussões de ideias, de assuntos 

relevantes ao nosso município. 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, parabenizou aos seus colegas pelas suas indicações, a 

vereadora Mara Nahum pelo projeto apresentado, que vai ser apreciado pelos nobres 

colegas para votação. Continuando seu discurso, falou que fica muito feliz em ver esta 

Casa atuante, pois, os vereadores estão saindo, visitando, ouvindo a população, estão indo 

em lócus para saber o que está acontecendo em nosso município. Continuando seu 

discurso, a  vereadora falou que ela particularmente conhecia muito a região das ilhas, no 

decorrer da campanha para vereadora teve a oportunidade de conhecer melhor a BR422, 

disse ainda, que é um lugar muito bonito, rico pela sua agricultura, pelas belezas naturais 

e ao mesmo tempo pobre devido a situação de precariedade que algumas famílias vivem. 

Por isso, a oradora falou que fica muito feliz em ver a preocupação e o cuidado de todos 

os nobres com a BR422. Que antigamente a BR422 era tida como um lugar abandonado 

pelo município de Oeiras, os moradores daquela localidade se sentiam mais acolhidos por 

outros municípios, até mesmo por Cametá para levar a sua produção da pimenta. Na 

sequência, a vereadora pediu que ficasse registrado que a prefeitura municipal, em nome 

da prefeita Gilma, se comprometeu em trazer para o nome de Oeiras do Pará essa 

produção de pimenta, que é do nosso município, mais que infelizmente é outro município 

que leva a fama. Continuando seu discurso, a oradora falou que esteve na BR422 essa 

semana, juntamente com o vereador Marcos Paulo, a professora Netinha, a Secretária 

Adelina, disse ainda, que esta visita foi muito produtiva, pois a educação é muito 

importante. Em meio a esse momento complicado que nós estamos vivendo é bom visitar 

as escolas para saber o que está acontecendo. Comentou que o vereador Marcos Paulo já 

falou em seu discurso como foram essas visitas, mas a oradora disse que gostaria de dar 

destaque a uma Escola em relação a entregados dos encartes pedagógicos. Além disso, 
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nessa escola o modo de ensino hibrido vem dando certo, que além de receber esses 

encartes, os pais desses alunos recebem orientação dos professores sobre as atividades. A 

vereadora falou que também achou muito interessante, que eles tem um grupo de 

WhatsApp para receber as vídeos aulas, que os alunos que não possuem WhatsApp para 

receber material, rebem o material em um pen driver para que o aluno possa assistir as 

vídeos aulas na sua casa na televisão, e aquele aluno que não consegue assistir essas 

vídeos aulas, os professore deixam um notebook disponível na escola para que esse aluno 

possa vir assistir essa aula. Por isso, estão de parabéns, porém, a oradora disse que não 

pode deixar de observar a falta de estrutura. Disse ainda, que essa é uma preocupação de 

todos, que apesar dos professores estarem vacinados, será que a vereadora como mãe vai 

ter coragem de mandar seu filho para a escola?. Na opinião da oradora em breve as aulas 

vão voltar, mas para que isso aconteça é necessário um cronograma, pensar em como 

essas crianças vão ser recebidas e também pensar nessa estrutura. Continuando seu 

discurso, parabenizou aos vereadores Marcos Paulo Leitão e Josiel Maciel pelas suas 

indicações. Além disso, a oradora falou sobre a estrutura da caixa d’ da escola do Uxi-

Estada que está inativa, que o diretor desta escola comentou que hoje eles estão utilizando 

o sistema de água da Vila, deste modo, quando dá algum problema no sistema a escola 

fica sem água. Quando as aulas tiverem retorno, se acontecer algum problema no sistema 

de água, as aulas irão parar, porque, não haverá água para os estudantes. Por isso, pediu 

a administração que possa olhar com carinho a todas as escolas de todas as regiões, 

principalmente as escolas da estrada, principalmente esta que e de fronteira, para que os 

alunos do nosso município fiquem dentro das nossas escolas. Em seguida, falou sobre a 

Agência Flutuante do INSS, que irá chegar ao nosso município, que além de todos os 

serviços já prestados, como salário maternidade, também virá um médico perito e uma 

assistente social. Desta vez a equipe está vindo completa para fazer o atendimento no 

nosso município. Para aquelas pessoas que estão precisando dar entrada no auxilio 

doença, que tem dificuldade financeira ou até mesmo de se deslocar para Cametá ou para 

Belém para fazer a perícia médica, a Agência Flutuante do INSS, estará aqui do dia 31 de 

maio até o dia 04 de junho com sua equipe completa. Continuando seu discurso, falou 

que viu na rede social de um deputado, que alguns municípios foram contemplados com 

uma Agência da Caixa Econômica Federal. Por isso, a vereadora pediu aos nobre pares 
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que eles viagem até Brasília e onde for necessário para falar um pouco da nossa realidade 

para que os vereadores possam pedir uma Agência da Caixa Econômica para o nosso 

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

que tem alguns empresários em Oeiras que já procuraram a Caixa Econômica para abrir 

postos do Caixa Aqui e encontraram dificuldades, ele disse ainda, que um banco seria 

essencial e especial para o município, uma maneira de tentar ajudar seria entrar em 

contato com a Caixa e tentar interceder por esses empresários para que eles possam abrir 

postos do Caixa Aqui. Neste momento, o vereador Edson Farias também pediu a parte no 

discurso para falar que as colocações da oradora são importantes, em relação aos 

vereadores irem atrás da solução dos nossos problemas em Brasília, disse ainda, que viu 

em um canal de notícias que o governo disponibilizou várias agências salve engano para 

o Estado do Pará, e vai para onde houver o maior número de pedidos, por isso, é 

necessário que todos se unam para ir atrás deste benefício, parabenizou a oradora pela 

iniciativa em formar uma comissão para ir atrás de melhorias para o nosso município. 

Logo após, a oradora retomou ao seu discurso, falando que de acordo com a postagem do 

deputado seis municípios paraenses receberam este benefício. Falou também, que 

anteriormente, enquanto ainda era presidente da Colônia, atual  prefeita Gilma Ribeiro já 

tinha ido até Brasília fazer esse pedido, na opinião da oradora o pedido dos vereadores 

iria reforçar, pois, como o vereador Edson falou, quem sabe eles nos olham com mais 

atenção. A oradora destacou ainda, as dificuldades que as pessoas passam para receber 

seu seguro defeso, pois, as pessoas tem que se deslocar para Cametá  ou para Belém para 

receber, e grande parte do dinheiro recebido já fica lá, com isso, esse recurso deixa de 

girar dentro do nosso município. Por isso, uma Agência da Caixa é de estrema 

importância para o nosso município, não só para as pessoas que recebem seguro defeso, 

mas também para os beneficiários do bolsa família, para as pessoas que possuem conta 

na caixa e para os aposentados. Neste momento, o vereador Edson Farias pediu mais uma 

vez a parte no discurso para falar a oradora se ela já pensou em pegar todos esses pedidos 

feitos anteriormente, e todos irem até Brasília falar com deputados, senadores, para tentar 

conseguir essa Agência. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso, falando sobre o 

trabalho do CRAS volante que retornou hoje, que foi visto que iniciou e não parou, que 

está sendo dado prosseguimento, por isso, a oradora parabenizou mais uma vez a 
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Secretaria de Assistência Social, a administração, a prefeita Gilma Ribeiro. Mudando de 

assunto, falou que esteve conversando com a Secretária de Saúde, Mônica Leal sobre o 

posto de saúde do Rio Aracaerú, e foi informada que é necessário fazer a reforma da ponte 

da frente do posto, e em visita a escola que fica ao lado do posto constatou que realmente 

está precisando de reforma para poder reabrir o posto, pediu que a gestão que olhe com 

carinho para essa questão, inclusive algumas pessoas até já caíram lá e aquela localidade 

está precisando muito daquele posto, já tem um técnico para assumir o posto de saúde, 

mais infelizmente, por causa da estrutura da ponte não foi possível essa reabertura. 

Continuando seu discurso, pediu a Secretária de Meio Ambiente que possa fazer uma 

limpeza no Rio Urubuena, pois está muito perigoso principalmente para quem trafega de 

rabudo, pois o rio está muito estreito, está quase fechando, a oradora disse ainda, que pode 

conferir essa situação em três lugares diferentes, onde o aturiá está quase encostando na 

outra margem. Na sequência, a vereadora falou que muito tem se falado nas últimas 

sessões desta Casa sobre a iluminação pública, muitos dos nobres edis tem feito esse 

pedido, inclusive a vereadora  Franciele fez um requerimento sobre este assunto e foi 

atendida. Disse ainda, que os vereadores estão fazendo a sua parte, que tem certeza que o 

executivo com planejamento está fazendo. Que também tem se falando muito nesta Casa 

sobre a função de vereador, que eles não podem executar, mais estão aqui para receber as 

demandas da população, vendo, ouvindo. Que realmente existem ruas escuras, mas os 

vereadores estão fazendo esses pedidos e verificando a situação de cada rua. A oradora 

falou que sabe que é difícil pedir paciência, pois, só quem convive com essa realidade 

sabe do perigo, sabe o quanto é ruim, mas a iluminação vai chegar nas ruas que estão 

precisando de iluminação pública. Falou que também vai procurar saber se está sendo 

feito um cronograma para atender mais rapidamente todas essas demandas. Continuando 

seu discurso, falou que além da grama do mangueirão também conseguiu 50 cadeiras 

cativas, que já repassou essas demandas para o Secretário de Cultura juntamente com o 

Secretário de Esporte, e  acredita que eles já estão fazendo o projeto para que essa grama 

seja implantada no campo, que as cadeiras vão ser usadas como banco de reserva. Que 

todos os vereadores possam se unir para ir atrás de políticas públicas para o esporte, pois, 

no nosso município temos muito talento, quando essa pandemia passar todos vão poder 

se reunir. Finalizou seu discurso estimando melhoras ao vereador Barriga que se encontra 
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doente, desejando que o vereador Osvaldo Alves também possa participar da próxima 

sessão, agradeceu a todos os ouvintes, falou que é muito importante saber que as pessoas 

acompanham o trabalho dos vereadores, e pediu que Deus abençoe a cada um de nós. 

Deixou ainda, seus sentimentos a servidora desta Casa Amanda que perdeu seu tio ontem, 

pediu a Deus que possa confortar seu coração. ORDEM DO DIA: Votação da Indicação 

nº 003/2021/GVMPL/GVJM/CMOP, de autoria dos edis Marcos Paulo Leitão e Josiel 

Maciel, a qual indica ao Executivo Municipal que proceda com a construção da estrutura 

em concreto da caixa d’água do sistema de abastecimento já existente na Comunidade do 

Rio Preto, localizada no rio Oeiras. Votação da Indicação nº 

004/2021/GVMPL/GVJM/CMOP, de autoria dos edis Marcos Paulo Leitão e Josiel 

Maciel, a qual indica ao Executivo Municipal que proceda com a reforma da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental José Ribeiro da Costa, localizada na Vila do Uxi-

Estrada – BR-422. Votação da Indicação nº 003/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da 

edil Priscila Santa Maria, que indica que o Executivo Municipal seja provocado a 

promover a recuperação, limpeza e manutenção da Rua Nova 7, conhecida como “Rua da 

Vivo”, próximo à rua Mário Covas, bairro Marapira, nesta cidade, beneficiando a 

população oeirense, especialmente os moradores daquela comunidade. Todas as 

indicações foram aprovadas por unanimidade. Neste momento a presidenta Roberta 

Araújo, concedeu a palavra ao vereador Edson Farias para fazer a defesa do Parecer nº 

003/2021-COLEJURF.  Em seguida, foi realizada a Votação do Parecer nº 003/2021-

COLEJURF, sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2021, de 05 de abril de 2021, 

de autoria da vereadora Mara Nahum (PDT). De acordo com o artigo 191 do Regimento 

Interno Desta Casa, os pareceres das Comissões que concluírem pela rejeição do Projeto 

quando aprovados importaram na refutação do mesmo que será arquivado. Com seis 

votos a favor e dois contra o parecer foi aprovado. 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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