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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 29 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. 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 22 de setembro 2021, a qual 

foi aprovada por sete 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 004/2021/GVFA/CMOP, de 

autoria da edil Franciele Andrade, a qual requer 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. Indicação nº 002/2021/GVB/CMOP, de autoria do edil Barriga, o qual 

indica ao Poder Executivo que seja providenciado, observando a previsão orçamentária, 

a reforma do Posto de Saúde do Marapira, localizado no Bairro do Marapira, nesta cidade, 

em benefício de nossa população.  Indicação nº 002/2021/GVBM/CMOP, de autoria do 

edil Branco Manga, o qual indica ao Poder Executivo que seja providenciado, observando 

a previsão orçamentária, a limpeza e desobstrução dos igarapés Arirá e Cururu, que 

margeiam o rio Anauerá, zona rural deste município, beneficiando os moradores daquela 

região. Indicação nº 007/2021/GVMPL/CMOP, de autoria do edil Marcos Paulo Leitão, 

o qual indica ao Poder Executivo que seja providenciado, observando a previsão 
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orçamentária, a construção da ponte da comunidade Vila Tenório, no Rio Aracaeru, em 

benefício daquela população. Em seguida, passou-se para o PEQUENO 

EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para breves comunicações ou 

comentários, pelo prazo máximo de 5 minutos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Drô Alfaia, o qual iniciou seu discurso falando sobre uma ação que ele organizou 

em parceria com o doutor Galileu no último sábado no município de Oeiras do Pará.  Ele 

também agradeceu a direção do SINTEPP por ter cedido o espaço para este evento. De 

acordo com o vereador ele irá honrar cada cidadão que depositou sua confiança em sua 

pessoa, disse ainda que dias melhores virão. Posteriormente, a palavra foi facultada ao 

vereador Branco Manga, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos, 

parabenizou a vereadora Priscila Santa Maria pelo seu trabalho junto ao DETRAN neste 

município e ao vereador Drô Alfaia pela ação realizada no último dia 25 de setembro 

2021. Em seguida, 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 aos nobres edis, ao público presente, aos ouvintes das rádios. 

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

002/2021/GVB/CMOP, de sua autoria, o qual indica ao Poder Executivo que seja 

providenciado, observando a previsão orçamentária, a reforma do Posto de Saúde do 

Marapira, localizado no Bairro do Marapira, nesta cidade, em benefício de nossa 

população. Neste momento, a vereadora Priscila Santa Maria pediu a parte no discurso 

para parabenizar o nobre colega pela sua indicação e para dar sua contribuição sobre este 

assunto, além disso, ela pediu que a academia do idoso que fica localizada atrás deste 

posto possa voltar com suas atividades. Logo após, o orador retomou ao seu discurso 

parabenizando aos nobres edis Franciele Andrade, Branco Manga e Marcos Paulo Leitão 

pelos seus requerimentos e indicações. Além disso, ele parabenizou ao vereador Drô 

Alfaia pela ação realizada no munícipio, aos vereadores Franciele Andrade e Osvaldo 

Alves pela conquista dos cheques-moradia, a vereadora Priscila Santa Maria pelo seu 

trabalho em parceria com o DETRAN, ela também destacou a importância de buscar 
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melhorais para população. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos e pedindo 

que Deus possa abençoar a cada um de nós.  Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Branco Manga, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres edis, 

aos ouvintes das rádios, a sua família. Agradeceu a Deus pela oportunidade de poder 

participar de mais uma sessão ordinária. Após, ele justificou sua ausência na sessão 

ordinária anterior e também parabenizou sua irmã Ana Maria pela passagem de seu 

aniversário. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou sobre uma visita que ele fez 

ao Rio Pruanã e sobre um evento promovido pela Igreja Monte Hebron. Além disso, ele 

falou sobre suas ações em busca de melhorias para a comunidade do Rio Pruanã. Dentre 

elas, ele destacou a reforma e ampliação da escola desta localidade, falou ainda sobre o 

pedido que ele fez a prefeita Gilma Ribeiro para dar continuidade a obra do posto de 

saúde anexo a Escola João Paulo II. Tendo em vista, a importância desta obra para as 

pessoas que residem naquela localidade. Além disso, ele falou de seu desejo em promover 

ações que promovam o bem comum da população. Posteriormente, ele falou sobre 

aproveitar o ano pré-eleitoral para buscar parcerias para o município. Dando continuidade 

ao seu discurso, ele falou sobre uma visita que ele irá fazer a comunidade São Sebastião 

para participar de um culto em ação de graças a saúde de sua irmã Ana Maria, ele também 

agradeceu o carinho das pessoas desta comunidade. Além disso, ele falou sobre a 

construção da ponte da escola daquela localidade, uma parceria da comunidade com ex-

prefeito Dinaldo Aires. Além deste assunto ele falou sobre uma indicação que ele fez 

pedindo a reforma e ampliação da escola. Após, ele falou sobre as indicações que ele fez 

pedindo a reforma da escola e a construção de um novo posto de saúde no Rio 

Mocajatuba. Em seguida, ele falou sobre os recursos capitalizados mensalmente pela 

Secretaria de Meio Ambiente, das limpezas de rios que esta Secretaria realizou na gestão 

anterior. Além disso, ele destacou a importância das parcerias entre a comunidade, o 

poder executivo e o legislativo. Posteriormente, ele fez a defesa da Indicação nº 

002/2021/GVBM/CMOP, de sua autoria, o qual indica ao Poder Executivo que seja 

providenciado, observando a previsão orçamentária, a limpeza e desobstrução dos 

igarapés Arirá e Cururu, que margeiam o rio Anauerá, zona rural deste município, 
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beneficiando os moradores daquela região. Além disso, ele destacou a importância de ter 

diálogo com o executivo e também buscar soluções para resolver os problemas do 

município. Finalizou seu discurso agradecendo a sua família e 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 todas as pessoas que o ajudaram na 

ação realizada no último sábado, em especial aos seus pais. Dando continuidade ao seu 

discurso, o orador falou sobre um vídeo postado pela senhora Mary Lopes. Além disso, 

ele falou sobre as promessas feitas pela atual gestão no período da campanha eleitoral. 

Após, ele teceu alguns comentários em relação a colônia Z50. Posteriormente, ele 

parabenizou a vereadora Priscila Santa Maria pela ação realizada em parceria com o 

DETRAN neste município. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre 

um termo de cooperação técnica firmado entre a gestão e a ADEPARÁ. Ele também falou 

sobre a necessidade de as ações da Secretaria de Agricultura começarem a acontecer. 

Além disso, ele falou sobre um trator desta mesma Secretaria que está parado devido à 

falta de um filtro. Falou ainda sobre a caçamba que deveria ser usada para ajudar os 

agricultores e está sendo utilizada para retirar lixo das ruas, sobre o carro do lixo que saiu 

do município a vários meses para manutenção e até hoje não voltou e sobre a 

retroescavadeira. Em seguida, ele falou sobre o centenário de Paulo Freire, de sua mãe, 

que muito contribuiu para a educação neste município, além disso, ele parabenizou e 

agradeceu a todos os professores por tudo o que eles têm feito pela educação em Oeiras. 

Após, ele teceu alguns comentários a respeito da educação em nosso município, falou 

ainda sobre medidas que deveriam ter sido tomadas pela gestão para o retorno das aulas. 

Na sequência, ele falou sobre um processo licitatório de mais de dois milhões de reais 

para a compra de lanches e marmitex. 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 agradeceu aos nobres edis 

pelos requerimentos e indicações apresentados nesta sessão, disse ainda, que uma das 
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funções dos vereadores é requerer e indicar que a gestão interceda em algum setor quando 

há necessidade. Em seguida, ele falou sobre as indicações e requerimentos dos edis 

Franciele Andrade, Barriga, Branco Manga e Marcos Paulo Leitão, disse ainda, que 

espera que a gestão reúna recursos para atender essas demandas. Após, ele teceu alguns 

comentários sobre o discurso do vereador que o antecedeu, disse ainda, que lamenta 

profundamente o que aconteceu com a senhora que caiu e teve uma lesão na cabeça, além 

disso, ele falou que também já sofreu com as mazelas das ruas de Oeiras. Ele ainda falou 

que a situação do município de Oeiras é difícil, que gostaria que a oposição fizesse críticas 

mas mostrasse como resolver. Posteriormente, ele falou sobre o impedimento que a 

prefeitura tem em assinar convênios, falou também que a única coisa que a prefeitura tem 

é o FPM, que o município deveria se manter com as arrecadações próprias do IPTU, 

licenciamentos, entre outros, porém, ninguém paga. Na sequência, ele falou que a gestão 

em um gesto responsável contratou um especialista para propor uma reforma na Lei de 

tributos do município, tendo em vista, que esta lei é incompatível com a nossa realidade. 

De acordo com o vereador ela foi copiada de uma lei de Florianópolis, município com 

uma renda per capita totalmente distante da nossa. Disse ainda, que espera que nós 

tenhamos uma lei aplicável, que o povo de Oeiras não seja penalizado. Neste momento, 

o vereador Josiel Maciel pediu a parte no discurso, para dar sua contribuição em relação 

a Lei de Tributos. Logo após, o orador retomou ao seu discurso fazendo mais alguns 

comentários sobre este assunto. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou a 

respeito da situação de inadimplência do município em vários órgãos do Estado e da 

União. Após, ele falou sobre a situação da UBS do bairro da Liberdade. Neste momento, 

o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no discurso para sua contribuição sobre 

este tema. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando sobre as dificuldades que 

a prefeita está encontrando, devido a forma como ela recebeu o município, disse ainda 

que ela não tem medido esforços para tentar solucionar esses problemas e retomar obras 

de suma importância para o município. Além deste assunto, ele falou que já tem um novo 

pregoeiro, que irá acontecer as licitações de material de expediente, entre outras coisas, 

disse ainda que confia muito na capacidade da gestão. Finalizou seu discurso pedindo que 
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o papai do céu abençoe a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Franciele 

Andrade, a qual iniciou seu pronunciamento desejando boa noite aos nobres edis, ao 

público presente, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar 

mais uma vez nesta Casa do povo. Dando continuidade ao seu discurso, ela justificou sua 

ausência na sessão anterior, falou sobre as dificuldades de estar vereadora. Após, ela falou 

sobre os requerimentos e indicações dos nobres edis Barriga, Branco Manga e Marcos 

Paulo Leitão. Dando ao seu pronunciamento, ela falou sobre uma viagem que ela fez a 

capital do Estado, de uma conversa que ela e o edil Osvaldo Alves tiveram com o 

deputado Wanderlan Quaresma em busca de uma emenda parlamentar para o município, 

para que a prefeita de acordo com a emenda recebida possa dar andamento em obras em 

benefício da população do município de Oeiras do Pará. Além disso, ela falou que este 

deputado tem atendido a população Oeirense com consultas, exames e médicos 

especialistas. Além deste assunto, ela falou sobre os 110 cheques moradias que o doutor 

Wanderlan Quaresma em parceria com o governo do estado concedeu a alguns moradores 

de Oeiras. Ela disse ainda, que ela e os demais edis tem feito sua parte, que está Câmara 

é atuante. Ela também parabenizou a ação da vereadora Priscila Santa Maria que trouxe 

a equipe do DETRAN para o município, do vereador Drô Alfaia que trouxe consultas 

oftalmológicas em parceria com o doutor Galileu para atender a povo Oeirense e ao 

vereador Barriga pela ação realizada na Vila do Uxi-Estrada em parceria coma deputada 

Renilse Nicodemos. Na sequência, ela teceu alguns comentários acerca do discurso do 

vereador Edson Farias em relação ao trecho onde ele falou sobre a gestão anterior. Além 

disso, ela falou que nenhum prefeito irá poder resolver todas os problemas do município, 

que o ex-prefeito Dinaldo Aires teve boa vontade em sanar as demandas do município, 

assim como a prefeita Gilma Ribeiro também tem. Na sequência, ela falou sobre as UBS 

que vieram da gestão do ex-prefeito Ely Batista, de acordo com a oradora quando o ex-

prefeito Dinaldo Aires assumiu a prefeitura não havia recursos nas contas para dar 

andamento nessas obras. Disse ainda, que torce para que a prefeita Gilma Ribeiro consiga 

dar continuidade nessas obras. Ela falou ainda sobre algumas situações que dificultam o 

trabalho da gestão, como débitos herdados de gestões anteriores, que infelizmente 
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impedem que o município possa fazer uma execução direta do Estado. Após, ela falou 

sobre os convênios herdados da gestão anterior. Posteriormente, a vereadora teceu alguns 

comentários a respeito da Lei de Tributos. Em seguida, ela fez a leitura e defesa do 

Requerimento nº 004/2021/GVFA/CMOP, de sua autoria, a qual requer 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. Finalizou seu discurso agradecendo a 

Deus pela oportunidade. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, o 

qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite aos nobres edis, ao público presente, aos 

ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre um fato 

ocorrido em seu estabelecimento comercial, ele também agradeceu a todas as pessoas que 

o ajudaram neste momento difícil. Na sequência, ele falou sobre a PA379, disse ainda, 

que sabe do empenho e esforço da gestora Gilma Ribeiro em interligar a PA379 a BR422. 

Ele também pediu que o governo do Estado possa fazer com urgência reparos nesta PA 

que se encontra quase intrafegável. Além disso, ele pediu ao Secretário de Infraestrutura 

que possa tomar providencias em relação ao lixão. Posteriormente, ele falou sobre a 

respeito das pontes do município de Oeiras. Disse ainda, que tem visto boa vontade na 

gestão em buscar soluções para este assunto e espera que ela consiga sanar pelo menos 

em parte os problemas das pontes. Na sequência, ele falou que a gestão tem dado apoio 

para a agricultura no município, segundo o vereador qualquer município para 

desenvolver-se precisa incentivar a agricultura, além disso, ele teceu alguns comentários 

a respeito dos benefícios que a agricultura trás para uma cidade. Após, ele falou que vem 

observando que nos últimos anos o município de Oeiras estava ficando vazio nas zonas 

rurais, as pessoas estavam migrando do campo para a cidade, com isso, foram criados 

novos bairros em Oeiras, deste modo, a administração pública deve fornecer a essas 

pessoas serviços como: água, saneamento básico, iluminação pública, segurança, 

entretanto, de acordo com o vereador Oeiras do Pará não possui arrecadação, não tem 

industrias, fábricas que possam gerar riquezas para o município, além do serviço público, 

de alguns órgãos estaduais, a classe empresarial e a construção civil, o município não tem 
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outras fontes geradoras de emprego. Disse ainda que espera que a gestão continue lutando 

por melhorias para os munícipes. Além disso, ele falou sobre suas metas enquanto 

político. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre alguns comentários 

que fizeram a respeito de sua pessoa. Posteriormente, ele falou sobre o Festival 

Evangélico da Igreja Quadrangular. Em seguida, ele parabenizou a vereadora Priscila 

Santa Maria pelo empenho e esforço em trazer o DETRAN para o município de Oeiras 

do Pará, ao vereador Drô Alfaia pela ação realizada em parceria com o deputado Galileu. 

Falou ainda que os vereadores trabalham em prol da coletividade. Além disso, ele prestou 

alguns esclarecimentos sobre o papel do vereador. Dando continuidade ao seu discurso, 

ele falou sobre a pandemia da COVID 19, sobre o avanço na vacinação. Ele também teceu 

alguns comentários acerca do comportamento do Presidente da República Jair Bolsonaro.  

Em seguida, o vereador falou mais uma vez sobre os esforços da atual gestão em busca 

de melhorias para o município, sobre as dificuldades que a prefeita Gilma Ribeiro tem 

tido no decorrer de seu governo, ele citou como exemplo as licitações. Finalizou seu 

discurso desejando boa noite 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, agradeceu a população pelo carinho e se colocou à disposição para ajudar os 

munícipes. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre o crescimento do 

município de Oeiras do Pará e como a falta de planejamento das gestões influenciam na 

vida da sociedade. Ela citou como exemplo a carência de infraestrutura, energia elétrica 

e abastecimento de água. Posteriormente, ela falou sobre o bairro Nova Oeiras, destacou 

alguns problemas que a comunidade que vive neste bairro enfrenta. Como por exemplo a 

falta de um sistema de abastecimento de água, carência de iluminação pública, as ruas do 

bairro ainda não possuírem nome, a carência de limpeza regular das vias públicas, o 

aumento no número de furtos devido a vegetação está quase tomando conta das ruas. De 

acordo com a oradora os vereadores são o para-choque do povo e tem como dever 

fiscalizar e fazer indicações pedindo soluções para as demandas do povo. Deste modo, a 

oradora pediu que a gestão olhe pelos bairros Nova Oeiras e Santa Maria.  Em seguida, 

ele falou sobre a atual situação do lixão municipal, sobre a necessidade de construir o 
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mais rápido possível um novo local para depositar o lixo do município, sobre uma 

conversa que ela teve com os Secretários de Infraestrutura e de Meio Ambiente sobre a 

questão do lixo e sobre o projeto de resíduos sólidos. Após, ela falou sobre a rua Honório 

Bastos, sobre o carro do lixo que foi para manutenção há três meses e ainda não voltou, 

sobre a caçamba que está recolhendo lixo, sobre os bairros que não tem todas as suas ruas 

atendidas com coleta de lixo, deste modo, a vereadora pediu aos Secretários e a gestora 

municipal que olhem com carinho para essas situações, que façam planejamento. Disse 

ainda, que espera que a prefeita deixe seu legado, além disso, ele teceu alguns comentários 

a respeito das obrigações da gestora municipal. Posteriormente, ela destacou a 

importância das redes sociais como o mecanismo usado pela população para mostrar os 

problemas existentes no município, além disso, ela disse que espera que a sociedade 

continue fazendo cobranças e buscando seus direitos. Em seguida, a vereadora falou sobre 

os recursos que existem em contas para serem aplicados no município, sobre a 

necessidade de fazer a manutenção das ruas antes de chegar o período de inverno. Ela 

também destacou que os vereadores vêm fazendo seu trabalho, porém, por não terem o 

poder de executar, eles ficam embargados em palavras. Após, ela falou que espera que a 

gestora municipal olhe com carinho para Oeiras do Pará, pela infraestrutura, pela 

educação, pela saúde. Além disso, ela falou que ainda não viu nenhuma obra entregue 

pela atual gestão, inclusive as obras que ficaram da gestão anterior ainda não foram 

finalizadas, ela citou como exemplo as obras de algumas escolas. Neste momento, o 

vereador Drô Alfaia pediu a parte no discurso para falar que compartilha da mesma 

dedicação da oradora em brigar pela educação. Logo após, a oradora retomou ao seu 

discurso falando que suas reclamações não são em benefício pessoal e sim em prol da 

população. Além disso, ela falou sobre os motivos pelos quais ela entrou na vida pública, 

sobre as dificuldades que enfrentou quando foi estudar em Belém. Finalizou seu discurso 

agradecendo a Deus, aos ouvintes das rádios, parabenizou aos vereadores Drô Alfaia e 

Priscila Santa Maria pelas ações realizados no município. 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. 
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Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador falou sobre os requerimentos e 

indicações dos vereadores Franciele Andrade, Branco Manga e Barriga que estão em 

pauta nesta sessão. Na sequência, ele falou sobre o Primeiro Fest Açaí Gospel realizado 

no último final de semana pela Igreja do Evangelho Quadrangular na Rio Aracaerú, Vila 

Tenório. Após, ele destacou a importância de viajar pelo município e ter proximidade 

com povo.  Disse ainda, que nesta visita a Vila Tenório pode identificar que aquela 

comunidade necessita de uma nova ponte para melhorara o trafego de pessoas. Em 

seguida, ele fez a leitura e defesa da Indicação nº 007/2021/GVMPL/CMOP, de sua 

autoria, o qual indica ao Poder Executivo que seja providenciado, observando a previsão 

orçamentária, a construção da ponte da comunidade Vila Tenório, no Rio Aracaeru, em 

benefício daquela população. Posteriormente, ele contou como era o bairro do Marapira 

a 24 anos atrás, um bairro longe do centro, sem água encanada, poucas casas nas ruas, 

sem iluminação pública, com mato alto, deste modo, ela falou que não está procurando 

justificar os problemas, porém, de acordo com o vereador esse é um fenômeno que 

acontece em todo lugar, quanto mais o bairro é afastado do centro, a tendência é que os 

serviços públicos sejam menores. Além disso, ele destacou o problema de terras que 

existe no município, de algumas áreas irregulares que estão em processos judiciais, fatos 

que impedem que o poder público possa agir nesses locais. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ele falou sobre uma visita que ele fez ao bairro Nova Oeiras, sobre as 

reivindicações daquela comunidade, sobre seu bom relacionamento com Secretário de 

Infraestrutura, sobre uma ligação que recebeu de uma moradora do bairro do Marapira 

reivindicando água. Na sequência, ele pediu mais uma vez o voto favorável dos demais 

edis para aprovação de sua indicação, além disso, ele falou que gostaria de dividir sua 

indicação com a vereadora Roberta Araújo, que por questões regimentais não pode 

apresentar indicações. Finalizou seu discurso agradecendo pela oportunidade de poder 

estar mais uma vez nesta Casa tratando de assuntos de interesse público. Logo após, a 

palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual iniciou seu discurso desejando 

boa noite aos nobres edis, ao público presente, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus 

por ter está nesta Casa prestando contas de seu trabalho ao povo. Dando continuidade ao 
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seu discurso, ele parabenizou aos vereadores Priscila Santa Maria pela ação realizada em 

parceria com DETRAN, Drô Alfaia pelas consultas oftalmológicas oferecidas a 

população e aos demais edis pelos requerimentos e indicações. Posteriormente, ele falou 

sobre sua viagem a capital do estado, sobre uma conversa que o orador, a vereadora 

Franciele Andrade e o conselheiro Valdinei tiveram com o deputado Wanderlam 

Quaresma, em busca de emendas parlamentares que venham beneficiar o povo que tanto 

precisa. Disse ainda, que acredita neste governo e torce para que ele dê certo, pois, de 

acordo com o vereador a prefeita Gilma Ribeiro tem buscado juntamente com a Câmara 

Municipal o que o povo tem de direito. Dando continuidade ao seu discurso ele falou 

sobre algumas ações da gestão estão acontecendo no município de Oeiras e outras que 

ainda irão acontecer, como o FNO Itinerante Banco da Amazônia, GTV Açaí (Guia de 

Trânsito Vegetal), Projeto Jovem Empreendedor do Marajó, vinda do Barco do INSS para 

atender os munícipes de Oeiras do Pará. Disse ainda, que é comum as gestões receberem 

as prefeituras com vários problemas, dentre eles, máquinas, ambulâncias e pontes 

quebradas, porém, segundo o orador a prefeita Gilma Ribeiro tem feito o que é possível 

para solucionar esses problemas. Neste momento, a vereadora Franciele Andrade pediu a 

parte no discurso para dar alguns esclarecimentos em relação as máquinas que ficaram da 

gestão anterior. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando mais uma vez que 

acredita no trabalho da gestora. Em seguida, o vereador fez a leitura de uma mensagem, 

finalizou seu discurso desejando boa noite a todos. 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, agradeceu a Deus por poder 

participar de mais uma sessão. Em seguida, a oradora fez a leitura de um versículo da 

Bíblia. Posteriormente, ela falou sobre a primeira fase do DETRAN Itinerante no 

município de Oeiras do Pará, agradeceu a esta Casa, na pessoa da presidente Roberta 

Araújo por ter cedido o espaço nesta Câmara, ao diretor Alex Alfaia por ter cedido uma 

sala na escola Therezinha de Moraes Gueiros, a senhora Joliane por ter atendido seu 

pedido para que o DETRAN pudesse vir ao município e aos nobres edis pelo apoio. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela parabenizou ao vereador Drô Alfaia pela 



 
 

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 

 
 
 

12 
 

ação que ele realizou em parceria com o doutor Galileu no município de Oeiras do Pará, 

a vereadora Roberta Araújo pela ação de limpeza do rio Urubuena, ela disse ainda, que 

fica muito feliz e gosta de ver os demais edis crescendo, pois, essas ações são benefícios 

para o município. Em seguida, ela falou sobre uma visita que fez ao Hospital Municipal. 

Após, ela falou sobre uma visita ao Posto de Saúde do bairro do Marituba e da necessidade 

de reforma deste posto. Na sequência, ela falou sobre a emenda parlamentar de quase um 

milhão de reais que foi concedida ao município de Oeiras do Pará através do deputado 

Eder Mauro, além disso, ela agradeceu a senhora Jose Drago por ter feito e enviado o 

projeto para análise, para que seja instalado um quilometro de bloquetes em Oeiras, 

através desta emenda. Agradeceu ao deputado Eder Mauro pela parceria. Disse ainda, que 

o deputado vai estar no município fazendo a doação de quase cinco mil cestas básicas 

através da Colônia Z50 e dos Sindicatos. Na sequência, ela falou que irá conversar com 

o Secretário de Infraestrutura para ver o pode ser feito em relação a Ponte da Rua Mário 

Covas e na Rua Tiradentes. Após, ela falou de sua felicidade pelo reconhecimento de seu 

trabalho. Finalizou seu discurso pedindo que Deus nos abençoe e desejando boa noite 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 servidores desta 

Casa, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora 

parabenizou aos demais vereadores pelos requerimentos e indicações, em especial ao 

vereador Marcos Paulo Leitão pela parceria e por estar em busca de melhorias para a 

comunidade da Vila Tenório. Após, ela falou sobre uma visita que ela e o edil Marcos 

Paulo Leitão fizeram a Vila Tenório, ela também agradeceu a pastora Verilene e seu 

esposo pelo convite para participar do Primeiro Fest Açaí Gospel, ela disse ainda, que 

neste evento a prefeita Gilma Ribeiro também estava presente. A vereadora também falou 

sobre sua visita a comunidade Saracá, onde estava acontecendo o evento da Rainha da 

Paz. Em seguida, a oradora falou sobre a vinda do barco do INSS ao município de 10 a 

15 de outubro. Na sequência, ela parabenizou mais uma vez a prefeita Gilma Ribeiro 

juntamente com a ADEPARÁ pelo cadastramento dos apanhadores de açaí do município 

através do cadastro GTV Açaí (Guia de Trânsito Vegetal). Além disso, ela teceu 
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comentários a respeito do açaí Oeirense. Disse ainda, que quanto maior o número de 

apanhadores de açaí cadastrados, maior o crescimento de Oeiras do Pará neste setor. 

Posteriormente, ela falou sobre um grande evento que irá acontecer na Igreja Católica do 

munícipio de Oeiras do Pará, que é a Ordenação Sacerdotal de um filho desta terra, Javé 

de Oliveira Silva, ela também falou que se sente feliz por este momento histórico na 

cidade, parabenizou ao diácono Javé pela sua jornada e pediu que ele seja sempre 

abençoado por Deus. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela falou sobre a ação 

de limpeza do Rio Urubuena, agradeceu aos Secretários de Infraestrutura e Meio 

Ambiente, por terem deslocado servidores para esta ação, aos moradores locais, ao seu 

pai Roberto Araújo, a sua mãe Simone Alfaia, a sua madastra Eliete Serrão. 

Posteriormente, ela falou sobre as embarcações que passam em alta velocidade nos rios e 

da necessidade de conscientizar essas pessoas. Em seguida, ela falou sobre o crescimento 

do município de maneira desordenado, falou sobre o acidente que aconteceu com a dona 

Joana, falou sobre uma visita que ela fez até o final da Ponte do macaco, sobre as 

demandas das pessoas que moram nessa localidade. Disse ainda que enviou um oficio 

pedindo ao Secretário de Infraestrutura a manutenção da Ponte do Macaco. A vereadora 

também falou que já conversou com a prefeita sobre essa situação e tem certeza que ela 

irá olhar com carinho para esta comunidade. Na sequência, ela falou sobre uma conversa 

que teve com Secretário Nildo sobre o lixão e ela foi informada que amanhã será realizado 

um mutirão de limpeza. Finalizou seu discurso desejando boa noite todos. 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 004/2021/GVFA/CMOP, 

de autoria da edil Franciele Andrade. Votação da Indicação nº 002/2021/GVB/CMOP, 

de autoria do edil Barriga.  Votação da Indicação nº 002/2021/GVBM/CMOP, de 

autoria do edil Branco Manga. Votação da Indicação nº 007/2021/GVMPL/CMOP, de 

autoria do edil Marcos Paulo Leitão.Todas os requerimentos e indicações 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 
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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, 29 de setembro de 2021 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 

Primeiro secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 


