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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 22 de setembro 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 pelas edis: Priscila Santa Maria (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 Branco Manga, sua ausência foi 

justificada, ele encontra-se doente. Neste momento a segunda secretária Franciele 

Andrade pediu licença para se retirar por não estar sentindo-se bem. Após, a presidente 

Roberta Araújo convidou a vereadora Mara Nahum para ocupar a segunda secretária. Em 

seguida, a senhora presidente convidou aos demais edis para fazer uma oração. Efetuada 

a chamada 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 a discussão e votação, a 

ata da sessão ordinária realizada no 15 de setembro 2021, a qual foi aprovada por quatro 

votos a favor e uma abstenção. Em seguida, foi realizada a leitura da pauta da presente 

sessão: LEITURA DOS EXPEDIENTES: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

LEGISLATIVO: Requerimento nº 001/2021/GVOA/CMOP, de autoria do edil 

Osvaldo Alves, o qual requer que o Executivo Municipal providencie, através da 

Secretaria competente, a limpeza e manutenção da orla de nossa cidade, no trecho 

compreendido entre os igarapés do Laranjalzinho e Marapira, em benefício de nossa 

população. Requerimento nº 003/2021/GVMN/CMOP, de autoria da edil Mara Nahum, 

o qual requer que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, a 

limpeza e manutenção da trav. Coronel Victor Bastos e da trav. Manoel Tavares, em toda 

a extensão destas vias da nossa cidade, em benefício dos moradores locais e transeuntes. 

Requerimento nº 004/2021/GVFA/CMOP, de autoria da edil Franciele Andrade, a qual 
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que o Executivo Municipal providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza 

e manutenção da rua Barroso, após a empresa Guasco, no bairro da Estrada, nesta cidade, 

em benefício dos moradores locais e transeuntes, este expediente foi retirado de pauta 

devido a vereadora Franciele Andrade ter se ausentado da sessão por motivos de saúde. 

Indicação nº 001/2021/GVB/CMOP, de autoria do vereador Barriga, o qual indica a 

ampliação da reforma e ampliação da Escola Municipal José Ribeiro da Costa, na BR-

422, KM 27, Vila do Uxi-Estrada, Zona Rural deste município, beneficiando a população 

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

Indicação nº 011/2021/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias, o qual 

indica que seja providenciado observando a previsão orçamentária, a reforma e 

reconstrução da Ponte do Macaco, localizada no bairro Liberdade, nesta cidade, em nome 

do atendimento do direito de locomoção e da preservação de integridade física dos 

moradores daquela comunidade e transeuntes. Em seguida, passou-se para o PEQUENO 

EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para breves comunicações ou 

comentários, pelo prazo máximo de 5 minutos. Após, passou-se para o GRANDE 

EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para se pronunciarem sobre a matéria 

em pauta pelo prazo máximo de 20 minutos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Barriga, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite a todos e, 

agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nesta Casa de Leis. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador fez a leitura e defesa da Indicação nº 

001/2021/GVB/CMOP, de sua autoria, o qual indica a ampliação da reforma e ampliação 

da Escola Municipal José Ribeiro da Costa, na BR-422, KM 27, Vila do Uxi-Estrada, 

Zona Rural deste município, beneficiando a população daquela comunidade, 

especialmente alunado e o corpo administrativo e docente. Na sequência, ele falou sobre 

uma ação que realizou na Vila do Uxí-Estrada no dia 18 de setembro, em parceria com a 

deputada Renilse Nicodemos e com apoio da prefeita Gilma Ribeiro, das Secretarias de 

Educação e Saúde. Além disso, ele agradeceu a todas as pessoas que o ajudaram para que 

este evento pudesse acontecer. Ele também falou sobre seu desejo de realizar mais ações 

como esta, da necessidade de aproveitar as eleições para deputados para ir em busca de 
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benefícios para o município. Em seguida, o vereador pediu ao Secretário de Infraestrutura 

para que ele possa providenciar a limpeza e o aterro de algumas ruas da Vila do Uxi-

Estrada. Pois, de acordo com o vereador essas ruas passaram por manutenção no período 

de inverno, mas, infelizmente esse trabalho não foi realizado de maneira adequada, com 

isso, várias ruas estão quase intrafegáveis. Finalizou seu discurso desejando boa noite a 

todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, o qual iniciou ao seu 

discurso desejando boa noite a todos, agradeceu a Deus por estar mais uma vez nesta 

Casa. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que esteve em Belém alinhando a 

vinda do doutor Galileu ao município. Além disso, ele falou sobre trabalho deste médico 

no Projeto Amigos do Bem. Disse ainda, que ele estará dia 25 de setembro em Oeiras do 

Pará, atendendo aos munícipes no SINTEPP. Na sequência, ele citou algumas situações 

que na opinião do orador precisão ser solucionadas pela gestão como; a construção da 

Ponte do Galo, a retirada do lixo das ruas, dar trafegabilidade a população, iluminação 

pública, resolução para o lixão. Em seguida, ele fez questionamentos sobre o porquê as 

aulas no município ainda não voltaram. Além disso, ele teceu comentários acerca do 

evento Oeiras Exalta ao Senhor/Setembro Amarelo realizado pela gestão municipal na 

última sexta-feira. Ele disse ainda que gostaria de saber qual é o trabalho que a Secretaria 

de Assistência Social realiza no município e o que falta para a criação de um CAPS, além 

disso, ele elencou alguns pontos que de acordo com orador são importantes para quem 

está com depressão. Ele ainda falou, que realizar um evento e não apontar soluções é 

mascarar os problemas. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre uma 

licitação onde a Colônia dos Pescadores Z50 dá um atestado de capacidade técnica para 

uma empresa, de acordo com o vereador essa é uma forma grotesca de fraudar uma 

licitação. Além disso, segundo o vereador até hoje no site da Receita Federal a senhora 

Gilma Ribeiro continua como presidente da Colônia dos Pescadores Z50, deste modo, ele 

disse que irá investigar quem foi que assinou o atestado de capacidade técnica desta 

empresa. Disse ainda, que gostaria de saber como foi que eles conseguiram mudar a 

assinatura da certidão digital da Colônia. Em seguida, o vereador falou mais uma vez 

sobre a volta as aulas em Oeiras do Pará. Disse ainda, que é explicável porque as aulas 
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não vão voltar esse ano, pois, segundo o orador com nove meses de governo a má gestão 

municipal não consegue colocar as escolas em condições de volta as aulas. Além disso, 

ele teceu alguns comentários a respeito da merenda e do processo licitatório do transporte 

escolar. Ele ainda falou sobre a parceria da gestão municipal com o governo do estado, 

de acordo com o orador são inúmeros alunos da rede estadual que estão sem condições 

de vir estudar devido à falta de transporte escolar. Dando continuidade ao seu discurso, 

ele falou sobre a paralização nas obras da Ponte da Rua João XXIII. Disse ainda, que irá 

solicitar informações para saber o que já foi pago para esta empresa. Além disso, ele falou 

sobre sua insatisfação com a atual gestão. Na sequência, ele falou a respeito da carência 

de água em algumas ruas do município e da necessidade de tomar providencias para 

solucionar este problema. Além disso, ele teceu mais alguns comentários sobre a atual 

gestão municipal. Após, ele falou sobre a UBS Fluvial que até o momento ainda não está 

legalizada. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos. Logo após, a palavra foi 

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

nobres pares, aos funcionários desta Casa, ao público presente, aos ouvintes das rádios, 

agradeceu a Deus pela oportunidade de poder participar de mais uma sessão ordinária. 

Dando continuidade ao seu discurso, ele parabenizou aos nobres colegas Osvaldo Alves, 

Mara Nahum, Franciele Andrade, Barriga pelas suas indicações e requerimentos. Ele 

também parabenizou ao vereador Drô Alfaia pela ação que ele irá realizar em Oeiras, a 

gestão municipal pelo belíssimo evento realizado no dia 17 de setembro. Em seguida, ele 

fez a leitura e defesa da Indicação nº 011/2021/GVEF/CMOP, de sua autoria, a qual 

indica que seja providenciado observando a previsão orçamentária, a reforma e 

reconstrução da Ponte do Macaco, localizada no bairro Liberdade, nesta cidade, em nome 

do atendimento do direito de locomoção e da preservação de integridade física dos 

moradores daquela comunidade e transeuntes. Após, ele falou sobre a necessidade de o 

Secretário de Infraestrutura dar prioridade a algumas ruas que necessitam de manutenção. 

Entre elas a Rua Antônio Costa Magalhães. Disse ainda, que tem sido muito cobrado pela 

população, em relação a situação de algumas ruas. Além disso, pediu o voto favorável 

dos nobres edis para sua indicação. Falou ainda que tem visto o empenho e o esforço da 
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prefeita em conseguir benefícios para o município. Além disso, ele deixou seu apelo ao 

Secretário de Infraestrutura para que ele possa olhar com carinho para a Ponte do Macaco 

e para o final da Rua Antônio Costa Magalhães. Após, ele deixou seu apoio a prefeita 

Gilma Ribeiro. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade concedida. 

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

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

pediu a Deus que possa reestabelecer a saúde de sua irmã Marcela Maciel. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre uma conversa que teve com os 

prefeitos de Cametá e de Igarapé-Mirí. Além disso, ele falou sobre uma parceria firmada 

com o vereador do município de Cametá Bitinho. Após, ele falou sobre uma reunião com 

senhor Pedro Valmir, disse ainda, que teve a oportunidade de conversar com o Secretário 

de educação do município de Igarapé-Mirí, o senhor Janilson. Na sequência, ele 

parabenizou a gestão pelo evento realizado no dia 17 de setembro, de acordo com orador 

este evento veio fortalecer a parceria entre as religiões. Disse ainda, que espera que a 

prefeita Gilma Ribeiro possa promover outros eventos como este. Além disso, ele falou 

sobre o seu engajamento nos projetos sociais e sobre os partidos políticos que ele já foi 

filiado. Em seguida, ele falou sobre o Setembro Amarelo e sobre a perda da senhora 

Maria, ele também deixou seus sentimentos a toda a família. Dando continuidade ao seu 

discurso, o vereador falou sobre a entrega dos encartes pedagógicos aos alunos da rede 

municipal de ensino. Além disso, ele falou sobre a volta as aulas em Oeiras, sobre sua 

trajetória como servidor público deste município e do trabalho que a equipe da Escola 

Raimundo Arcanjo da Costa vem desenvolvendo. Posteriormente, ele parabenizou ao 

vereador Barriga pela ação que ele realizou na Vila do Uxí-Estrada com o apoio da 

deputada Renilse Nicodemos e pela sua Indicação. Após, ele parabenizou aos vereadores 

Osvaldo Alves, Mara Nahum e Edson Farias pelos seus requerimentos e indicações. Disse 

ainda, que sabe que Oeiras tem muitas mazelas, porém, ele disse que tem visto o empenho 

da administração em tentar sanar algumas situações. Além disso, ele falou que espera que 

a equipe que está à frente da CPL possa dar agilidade aos processos licitatórios. Pois, de 

acordo com o vereador uma administração só consegue desenvolver ações e melhorar a 
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vida da população se puder usar os recursos constantes nas contas. Na sequência, ele 

parabenizou a Secretária de Saúde Mônica pelo belíssimo trabalho realizado a frente 

dessa Secretária. Além disso, ele teceu mais alguns comentários em relação a saúde no 

município. Além deste assunto o orador destacou a carência de industrias em Oeiras, falou 

ainda que o município é pobre devido à baixa arrecadação de impostos, recebe apenas os 

repasses federais. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou sobre uma conversa que 

ele teve com a Secretária de Educação, disse ainda, que tem visto o esforço e o interesse 

da senhora Adelina em buscar melhorias para a educação do município. Na sequência, 

ele falou sobre a distribuição de pescado no Furo de Oeiras, promovida pela da Secretaria 

de Agricultura e Pesca. Ele também parabenizou ao engenheiro Junior pelo belíssimo 

trabalho desenvolvido nesta Secretaria. Além disso, o vereador falou sobre a produção de 

açaí no município. Após, ele pediu ao Governo do Estado que possa fazer as melhorias 

na PA379, para que os agricultores do município possam escoar a sua produção. Além 

destes assuntos ele também falou sobre a produção de peixe no município. Finalizou seu 

discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara 

Nahum, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite ao público presente, aos ouvintes 

das rádios, ela também agradeceu pelo convite para compor a Mesa Diretora. Dando 

continuidade ao seu discurso, a oradora falou sobre uma conversa que ela teve com os 

Secretários de Meio Ambiente e de Infraestrutura em relação as medidas que estão sendo 

tomadas para sanar a questão do lixo no município, falou ainda sobre a necessidade de 

criar um aterro sanitário em Oeiras do Pará. Além disso, ela destacou a importância de 

melhorar a trafegabilidade das vias públicas do município, principalmente a da Rua 

Honório Bastos que dá acesso ao lixão. Porém, de acordo com a vereadora o Secretário 

de Infraestrutura falou que o município possui duas Patrois, mas uma fica na BR422 e a 

outra que fica na sede do município está com defeito. Com isso, a oradora destacou a 

importância de o executivo mandar fazer a manutenção desta máquina. Além deste 

assunto, ela falou que a SEINFRA não realiza o serviço de coleta de lixo e limpeza das 

ruas diariamente na BR422, além do mais, ela destacou que hoje a BR422 é o segundo 

maior colégio eleitoral de Oeiras, entretanto, os moradores desta localidade não usufruem 
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dos mesmos benefícios que os moradores da sede do município. Na sequência, ela falou 

que pediu esclarecimentos ao Secretário Nildo acerca dos ofícios, das indicações e 

requerimentos que são aprovados nesta Casa, porém, segundo a vereadora infelizmente 

em sua maioria não são executados, ela citou como exemplo a indicação pedindo a 

manutenção da Ponte do Borroló, que até hoje não foi atendida. Ela disse ainda, que ela 

e os Secretários Nildo e Benedito visitaram a Ponte do Borroló na Travessa João XXIII, 

a Rua Raimundo Vieira e a Ponte do Galo, além disso, ela falou sobre as reivindicações 

da população, da necessidade de os Secretários saírem do gabinete para conhecer a 

realidade do município. Posteriormente, ela agradeceu aos Secretários de Infraestrutura e 

Meio Ambiente por terem se disponibilizado a acompanha-la nesta visita. Ela disse ainda, 

que se hoje o município não disponibilizasse de verba e mão de obra disponível ela 

entenderia, porém, de acordo com a oradora não é o caso. Deste modo, ela pediu ao 

executivo que tome providencias em relação as reivindicações da população. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, a vereadora teceu comentários acerca da merenda 

escolar. Além disso, ela falou que pediu a Secretária de Educação que lhe enviasse cópias 

das notas ficais de compra da merenda escolar e o saldo disponível em conta. De acordo 

com a oradora o dinheiro disponível em conta é suficiente para atender todos os alunos e 

o processo licitatório foi realizado, deste modo, ela falou que não entende o que está 

acontecendo, disse ainda, que espera que a gestora municipal e a secretária de educação 

apresentem uma justificativa para a população. Na sequência, a vereadora teceu alguns 

comentários acerca de alguns problemas relacionados a saúde no município de Oeiras. 

Após, ela falou mais uma vez sobre a necessidade de organizar as escolas para o retorno 

das aulas presenciais.  Em seguida, ela falou sobre o evento realizado pela gestão, ela 

disse ainda, que espera que a prefeita tenha o mesmo empenho que teve com este evento 

na realização dos serviços essenciais. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso saudando a todos os nobres pares, aos 

servidores desta Casa, ao público presente, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade 

ao seu pronunciamento, o orador falou sobre sua felicidade em poder contribuir com as 

igrejas e as comunidades deste município. Além disso, ele falou de seu desejo em criar 
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um projeto que leve o cinema até as comunidades. Após, ele falou sobre o convite para 

participar do Festival do Açaí no Rio Aracaerú. Dando continuidade ao seu discurso, o 

vereador falou sobre o evento Oeiras Exalta ao Senhor/ Setembro Amarelo. Além disso, 

ele destacou a importância deste tipo de evento para o município. Posteriormente, ele 

destacou a importância de fazer parcerias com os municípios vizinhos. Além deste 

assunto, ele falou a respeito de uma visita a comunidade Pau D’arco e das reivindicações 

das pessoas daquela localidade. Em seguida, ele parabenizou ao vereador Barriga pela 

ação realizada na Vila do Uxí-Estrada. Do mesmo modo, ele ressaltou a importância 

dessas ações para a população. Tendo em vista, que é muito comum nas comunidades 

ribeirinhas e na região da estrada pessoas sem documentos, como carteira de identidade, 

título de eleitor e até certidão de nascimento. Dando continuidade ao seu pronunciamento, 

ele falou que 80% dos requerimentos e indicações desta Casa versam sobre infraestrutura. 

Além disso, ele falou a respeito das demandas do bairro do Marapira, sobre o 

requerimento pedindo a manutenção de algumas ruas deste bairro que foi atendido, ele 

também agradeceu a todas as pessoas que estão trabalhando nesta ação. Ele disse ainda, 

que espera que todos os bairros do município possam ser contemplados com essas 

melhorias. Dando continuidade ao seu discurso ele falou sobre uma reunião que aconteceu 

na Escola Raimundo Arcanjo da Costa para tratar sobre o retorno das aulas no município. 

Além disso, ele falou sobre a necessidade de reformas e a construção de novas escolas. 

Disse ainda, que no dia 18 de outubro as aulas vão retornar de forma presencial e 

escalonada para as séries de transição, ele também destacou a necessidade de as escolas 

estarem adequadas para que esse retorno gradual possa acontecer. Além disso, ele falou 

sobre a merenda escolar. Neste momento, a vereadora Roberta Araújo pediu a parte no 

discurso para dar mais alguns esclarecimentos sobre este assunto. Logo após, o orador 

retomou ao seu discurso, tecendo mais alguns comentários sobre este assunto e pedindo 

aos demais vereadores que possam participar do plano de retorno das aulas. Em seguida, 

ele falou sobre o transporte escolar. Finalizou seu discurso agradecendo pela 

oportunidade de poder participar de mais uma sessão. Logo após, a palavra foi facultada 

ao vereador Osvaldo Alves, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a mesa 
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constituída, ao público presentes, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus por ter 

reestabelecido sua saúde e a todas as pessoas que lhe enviaram mensagens de apoio. 

Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre o evento Oeiras Exalta ao 

Senhor/ Setembro Amarelo realizado pela gestão no último final de semana. Além disso, 

ele parabenizou a todos os envolvidos neste evento. Ele também deixou seus pêsames a 

família da senhora Maria. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador falou 

sobre as dificuldades que um gestor passa no seu primeiro ano de mandato. Falou ainda 

sobre o empenho da prefeita Gilma em busca de melhorias para o município. Após, ele 

parabenizou ao vereador Barriga pela ação realizada na Vila do Uxí-Estrada. Em seguida, 

ele fez a leitura e defesa do Requerimento nº 001/2021/GVOA/CMOP, de sua autoria, 

o qual requer que o Executivo Municipal providencie, através da Secretaria competente, 

a limpeza e manutenção da orla de nossa cidade, no trecho compreendido entre os 

igarapés do Laranjalzinho e Marapira, em benefício de nossa população. Ele também 

parabenizou aos nobres edis pelos seus requerimentos e indicações. Posteriormente, ele 

falou sobre uma conversa que teve com os Secretários de Educação, Administração, 

Infraestrutura e Meio Ambiente, onde o orador cobrou algumas reivindicações da 

população. Dando continuidade ao seu discurso, ele teceu comentários acerca das trocas 

na equipe da CPL. Na sequência, o orador falou que apesar de a ambulancha está 

quebrada, em nenhum momento a pasta da saúde deixou de atender a população. 

Finalizou seu discurso agradecendo a Deus. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora 

Priscila Santa Maria, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres edis, 

ao público presente, aos ouvintes das rádios. Em seguida, a oradora fez a leitura de um 

versículo da Bíblia. Posteriormente, ela falou sobre um convite que recebeu da Igreja 

Quadrangular para participar do 16° Festival Quadrangular. Dando continuidade ao seu 

discurso, ela parabenizou a Igreja Assembleia de Deus pela realização do 20° Festival 

Evangélico. Na sequência, ela falou sobre a vinda da equipe itinerante do DETRAN ao 

município de Oeiras do Pará. Ela falou ainda sobre os ataques que ela e a vereadora 

Roberta Araújo vem sofrendo de uma autoescola do município de Cametá. Além disso, 

ela prestou alguns esclarecimentos em relação a escolha da autoescola que irá trabalhar 
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em parceria com o DETRAN em Oeiras. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela 

falou sobre um denuncia que recebeu em relação ao Posto de Saúde do Marapira, além 

disso, ela falou que este posto necessita de uma reforma urgente, por isso, ela irá fazer 

uma indicação na próxima sessão ordinária pedindo melhorias para o Posto de Saúde do 

Marapira . Posteriormente, ela disse que gostaria de pedir mais uma vez ao Secretário de 

Infraestrutura que tome providencias em relação ao lixão municipal e que mande fazer a 

limpeza da PA379. Em seguida, ela falou sobre a inauguração do Instituto Cristão 

Joaseles Santa Maria. Finalizou seu discurso pedindo que Deus abençoe a todos. Logo 

após, a palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, a qual iniciou seu discurso 

desejando boa noite aos nobres edis, ao público presente, aos ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre uma visita que ela fez a rua 

Raimundo Vieira, próximo à praça Floracy Ribeiro, ela destacou a situação precária desta 

rua, por isso, ela preparou um oficio pedindo a limpeza e a manutenção do local. Neste 

momento, o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no discurso para falar sobre a 

Rua 20 de Janeiro que fica localizada atrás da escola Mario Arcanjo. Em seguida, o 

vereador Josiel Maciel também pediu a parte no discurso para falar que já fez um 

requerimento pedindo a manutenção da rua que fica próxima à praça Floracy Ribeiro.  

Logo após, a oradora retomou ao seu discurso dizendo que pediu para a diretoria desta 

Casa fazer um levantamento de todos os requerimentos e indicações aprovados para que 

seja visto o que já foi atendido e, o que não foi seja levado novamente ao executivo. Além 

disso, ela pediu ao poder executivo que olhe com carinho para a rua Raimundo Vieira. 

Após, ela falou que por questões regimentais não pode apresentar requerimentos e 

indicações, porém, de acordo com a oradora isso não impede que ela faça visitas, faça seu 

trabalho e oficialize as secretarias para que possam tomar providencias afim de melhorar 

a vida da população. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a oradora falou sobre 

uma visita que ela fez a Ponte do Macaco, na companhia dos Secretários de Meio 

Ambiente e Infraestrutura, nesta visita ela falou que pode identificar três problemas 

gravíssimos, um é a estrutura da ponte, energia elétrica e a falta de água.  Além disso, ela 

agradeceu aos secretários pela disponibilidade em acompanha-la nesta visita e, ao senhor 
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Silvestre Sá pelo trabalho prestado ao município, ela também pediu à população que possa 

avisar aos responsáveis quando identificarem vazamentos de água. Não foi possível 

registrar o restante do discurso da vereadora Roberta Araújo devido a problemas técnicos. 

Logo após, a vereadora Roberta Araújo reassumiu a presidência da Mesa e, em seguida, 

passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Votação do Requerimento nº 

001/2021/GVOA/CMOP, de autoria do edil Osvaldo Alves. Votação do Requerimento 

nº 003/2021/GVMN/CMOP, de autoria da edil Mara Nahum. Votação da Indicação nº 

001/2021/GVB/CMOP, de autoria do vereador Barriga. Votação da Indicação nº 

011/2021/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias. Todas as indicações  

requerimentos foram aprovados por unanimidade. A senhora presidente observando que 

não havia mais nada a ser tratado, encerrou o expediente desta sessão ordinária, da qual 

eu, _______________________, Renilk Julie Costa de Andrade, lavrei a presente ata, 

que após ser lida e aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. O CD 

desta sessão encontra-se guardado no arquivo desta Casa Legislativa, em que constam os 

discursos na integra de todos os vereadores que se pronunciaram durante a sessão. 

Oeiras do Pará, 22 de setembro de 2021 
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