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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 06 de outubro 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 dos vereadores Branco Manga, Drô Alfaia e 

Mara Nahum, suas ausências foram justificadas, o edil Drô Alfaia está se recuperando de 

uma cirurgia, o edil Branco Manga está a serviço do município e a edil Mara Nahum tem 

quinze minutos de tolerância. 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. Neste momento a senhora 

presidente registrou a presença da vereadora Mara Nahum. Logo após, a presidente 

submeteu a discussão e votação, a ata da sessão ordinária realizada no dia 29 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: Indicação nº 

003/2021/GVB/CMOP, de autoria do edil Barriga, o qual indica ao Poder Executivo que 

seja providenciado, observando a previsão orçamentária, a conclusão da reforma da 

Creche Municipal Pequeno Herói, nesta cidade, em benefício do alunado, corpo técnico, 

administrativo e docente. Requerimento nº 004/2021/GVMN/CMOP, de autoria da edil 

Mara Nahum, a qual requer que o Executivo Municipal reestabeleça o serviço de 

iluminação pública na “Pista de Pouso”, bairro Santa Maria, nesta cidade, em benefício 

de nossa população. Requerimento nº 005/2021/GVFA/CMOP, de autoria da edil 

Franciele Amaro, o qual requer ao Poder Executivo que seja providenciado, através da 

Secretaria de Infraestrutura, a limpeza e manutenção da Trav. Ayrton Senna, no bairro do 
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Marapira, nesta cidade, em benefício dos moradores locais 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. Posteriormente, 

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, aos servidores desta Casa, ao público presente, aos ouvintes das 

rádios. Agradeceu a Deus por poder estar mais uma vez nesta Casa de leis desenvolvendo 

trabalho em prol da população Dando continuidade ao seu discurso, o orador parabenizou 

a todos os prefeitos do Brasil pelo dia do prefeito, em especial a prefeita Gilma Ribeiro. 

Em seguida, ele fez a leitura e defesa da Indicação nº 003/2021/GVB/CMOP, de sua 

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

orçamentária, a conclusão da reforma da Creche Municipal Pequeno Herói, nesta cidade, 

em benefício do alunado, corpo técnico, administrativo e docente. Após, ele parabenizou 

ao ex-prefeito Dinaldo Aires pela reforma e construção de várias escolas na sua gestão. 

Além disso, ele falou que foi até a prefeitura pedir informações sobre a conclusão da obra 

da Creche Municipal Pequeno Herói, ele foi informado pelo novo pregoeiro que será feita 

uma carta convite para finalizar essa reforma, o orador também parabenizou ao atual 

corpo técnico da CPL pelo trabalho que estão realizando no município. Ele também falou 

sobre a realização de tomada de preços para finalizar a obra de outras escolas. Na 

sequência, ele falou sobre a troca da equipe da CPL, disse ainda que as melhorias 

acontecem com mudanças, ele também falou sobre a necessidade de a prefeita fazer uma 

avaliação dos Secretários no final do ano. Dando continuidade ao seu discurso ele falou 

de uma conversa que ele teve com os Secretários de Infraestrutura e Meio Ambiente sobre 

o lixão, ele falou que já estão trabalhando no local, disse ainda que a prefeita está fazendo 

tudo que é possível para amenizar este problema e, acabar com o sofrimento do povo que 

mora nas proximidades. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que acompanhou 

a limpeza da rua do Marapira, ele também agradeceu a todos os servidores da SEINFRA 

pelo empenho em ajudar o município. Além disso, ele convidou aos demais edis para irem 

até o lixão vê no que eles podem ajudar. Posteriormente, ele falou sobre uma conversa 
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que teve com Secretário Infraestrutura, nesta conversa ele pediu esclarecimentos em 

relação ao início das obras no Estádio Municipal, ele foi informado que esta semana os 

trabalhos iram começar no estádio. Neste momento, a vereadora Roberta Araújo pediu a 

parte no discurso para dar mais algumas explicações sobre o trabalho que será realizado 

no Estádio. Logo após, orador retomou ao seu discurso falando sobre uma conversa que 

teve com a Secretária de Educação, ele também destacou o trabalho que ela vem fazendo 

a frente desta, falou sobre o empenho da senhora Adelina e da prefeita para que a obra da 

escola do Melancial pudesse ser concluída, ele disse ainda que só falta fazer o trabalho 

da vicinal, mas, ele acredita que assim que for resolvida a situação do lixão, os trabalhos 

serão direcionados a manutenção das vicinais. Após, ele falou mais uma vez sobre a 

conclusão da reforma da Creche Municipal Pequeno Herói, sobre a necessidade de 

concluir as obras em algumas escolas, tendo em vista, que as aulas já iram retornar. 

Posteriormente, ela ressaltou a importância de buscar parcerias, de realizar ações que 

beneficiem a população. Finalizou seu discurso desejando boa noite e pedindo que Deus 

possa abençoar 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 pelo trabalho parlamentar, disse ainda que uma das funções 

dos parlamentares, entre outras, é legislar, parabenizou aos vereadores Barriga, Mara 

Nahum e Franciele Andrade pelas indicações e requerimentos apresentados nesta sessão, 

de antemão deixou seu voto favorável a esses pedidos. Posteriormente, ele falou que hoje 

se comemora o dia do prefeito, deste modo, ele parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro. Na 

sequência, ele falou sobre um vídeo que circula nas redes sociais, que denigre com 

veemência a sua pessoa, agradeceu a todos que se solidarizara-se com ele neste momento, 

disse ainda que irá processar a pessoa que fez este vídeo. Além disso, ele falou que não 

irá se calar diante deste tipo de intimidação. Após, ele falou sobre os ônibus amarelos que 

ficaram sucateados, as lanchas escolares, entre outras coisas. Ele deixou seu repudio e o 

aviso a quem está por trás de tudo isso, de que ele não irá se calar. Na sequência, ele 

parabenizou a Gestão, a Secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente pela operação que 
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começou hoje no lixão, ele também falou que esse problema se arrasta ao longo dos anos. 

Além disso, ele prestou alguns esclarecimentos de como está sendo realizado o trabalho. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou a respeito de uma reunião que 

aconteceu no dia 31 de agosto, com o senhor Jamir Macedo, diretor geral da Agência de 

Agropecuária do Pará (ADEPARÁ), a senhora Licíonila Pimentel, diretora de defesa de 

inspeção vegetal (ADEPARÁ) juntamente com o deputado federal Hélio Leite, onde eles 

solicitaram a vista de técnicos para diagnóstico da situação dos produtores e das áreas 

rurais do município de Oeiras do Pará. Como resultado desta reunião a equipe da 

ADEPARÁ esteve no município para tratar de ações de educação sanitária e treinamento 

prático para a emissão da Guia de Trânsito Vegetal (GTV) do açaí. Como resultado dessa 

ação hoje Oeiras do Pará é reconhecido como maior produtor de açaí da região. 

Posteriormente, ele falou sobre outro um evento realizado pela prefeitura de Oeiras do 

Pará, o FNO Itinerante. Disse ainda que o município tem potencial para a agricultura, o 

que falta é assistência técnica e financeira. Por isso, ele parabenizou a senhora prefeita 

por não medir esforços para buscar soluções para essa situação, principalmente dos 

pequenos agricultores. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre mais 

um evento promovido pela prefeitura municipal em parceria com a Associação e 

Cooperativa RESEX, o I Fórum de Manejo Florestal da Reserva Arioca Pruanã. Além 

destes assuntos, ele também falou sobre os debates que aconteceram sobre o PPA que 

hoje tramita nesta Casa Leis. Disse ainda, que foi a primeira vez que ele teve a 

oportunidade de discutir o PPA com a gestão municipal e, no estudo aprofundado que foi 

realizado foi possível observar que em alguns setores não havia recursos alocados e outros 

com recursos excessivos. Ele também parabenizou a equipe técnica deste poder e da 

prefeitura e destacou a importância da harmonia entre os poderes. Finalizou seu discurso 

agradecendo a Deus e desejando boa noite 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 tratando de assuntos de extrema 

importância para o município de Oeiras do Pará. Dando continuidade ao seu discurso, ela 

falou sobre os requerimentos e indicações dos edis Barriga, Mara Nahum, ela também 
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falou sobre as cobranças da população em relação as demandas do município, disse ainda 

que os vereadores são como para-choque, pois, são os primeiros a serem procurados em 

busca de resoluções para os problemas da comunidade. Após, ela falou que não iria fazer 

a leitura do seu requerimento, mas, pediu ao secretário de Infraestrutura que faça uma 

visita a rua Airton Sena para que possa na medida do possível executar o serviço na 

referida rua, para dar trafegabilidade aos moradores. Na sequência, a oradora falou que 

tem observado que os trabalhos estão acontecendo gradativamente, porém, o município é 

grande e são muitas ruas que precisam de melhorias. Disse ainda que como parlamentar 

tem feito seu papel, que é representar o povo e, espera parceria e compreensão dos 

secretários municipais para que eles possam atender aos pedidos da população. Dando 

continuidade ao seu discurso, ela falou sobre a ação de retirado do lixo do meio estrada. 

Na sequência, a vereadora falou sobre um evento da prefeitura municipal em parceria 

com o FNO Itinerante que aconteceu esta semana em Oeiras do Pará. Após, ela falou a 

respeito do cadastro GVT Açaí, disse ainda que o município atingiu o patamar de primeiro 

lugar em relação a produção de açaí. Posteriormente, a oradora falou a respeito das 

escolas que foram licitadas na gestão anterior, sobre as escolas que foram concluídas no 

ano passado e sobre as escolas que ficaram em fase de conclusão. Disse ainda que muita 

coisa já foi feita, mas, ainda há muito a se fazer. Neste momento, a vereadora Priscila 

Santa Maria pediu a parte no discurso para parabenizar a oradora pelo belo discurso, para 

dizer que o trabalho que a gestão anterior deixou foi de excelente qualidade e, acredita 

que os trabalhos que ficaram em andamento vão ser concluídos pela prefeita Gilma 

Ribeiro. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso parabenizando a todos os prefeitos 

que já passaram por Oeiras e deixaram sua parcela de contribuição ao município. Além 

disso, ela falou a respeito das dificuldades enfrentadas pelo ex-prefeito Dinaldo Aires na 

gestão anterior. Ela também teceu alguns comentários acerca de algumas pessoas que vem 

tentando denegrir a imagem do ex-prefeito Dinaldo. Disse ainda que a gestão é impessoal, 

que é necessário dar seguimento aos trabalhos, ela destacou que tem visto o esforço da 

prefeita em relação a isto. Na sequência, a vereadora fez a leitura de uma frase, após ela 

finalizou seu discurso agradecendo a todos os presentes e pedindo que Deus abençoe a 

todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, o qual iniciou ao seu 
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discurso desejando boa noite aos nobres edis, ao público presente, aos servidores desta 

Casa, aos ouvintes das rádios, desejou um feliz Círio a todos os paraenses. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, o orador solidarizou-se com a família Santana pela 

perda da senhora Ray e com a família do senhor Francisco. Na sequência, ele parabenizou 

a prefeita Gilma Ribeiro pelo dia do prefeito. Posteriormente, ele comentou um trecho do 

discurso da vereadora Franciele Andrade, onde ele defendeu a gestão anterior. Após, ele 

parabenizou aos senhores Zequinha, prefeito do município de Chaves, Guto Gouveia, 

prefeito do município de Soure, Elias Santiago, prefeito de Concordia, Roberto Pina, 

prefeito do município de Igarapé-Mirí pelo dia do prefeito. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o vereador falou sobre sua trajetória como agricultor e do incentivo dado 

pela atual gestão a agricultura no município de Oeiras do Pará, parabenizou a prefeita 

Gilma pelas suas lutas em prol dos pescadores, dos produtores de açaí, dos agricultores, 

dos criadores de peixe. Além disso, ele falou sobre uma conversa que teve com a senhora 

prefeita onde ela lhe pediu apoio para desenvolver a piscicultura no município. Em 

seguida, o vereador falou sobre o crescimento do município de Oeiras do Pará, da criação 

de novos bairros, da vinda das pessoas do interior para a cidade, sobre a necessidade de 

fornecer para a população serviços básicos, sobre a carência de investimentos na 

agricultura. De acordo com o orador somente a atual gestão passou a fomentar a 

agricultura no município. Posteriormente, ele parabenizou a administração pelo início dos 

trabalhos na Rua Honório Bastos, que dá acesso ao lixão. Após, ele falou sobre um projeto 

da gestão municipal em parceria com o governo do estado para melhorar a trafegabilidade 

da PA379 e das vicinais. Na sequência, ele parabenizou aos vereadores Barriga, Mara 

Nahum e Franciele Andrade pelos seus requerimentos e indicações. Dando continuidade 

ao seu discurso, ele falou a respeito do trânsito no município. Finalizou seu discurso 

deixando um abraço e desejando um feliz Círio 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, parabenizou sua mãe pela passagem de seu aniversário, 

agradeceu a todas as pessoas que contribuíram para que ela pudesse estar aqui. Dando 

continuidade ao seu discurso, a oradora fez a defesa do Requerimento nº 

004/2021/GVMN/CMOP, de sua autoria, a qual requer que o Executivo Municipal 
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reestabeleça o serviço de iluminação pública na “Pista de Pouso”, bairro Santa Maria, 

nesta cidade, em benefício de nossa população. Posteriormente, ela fez um Requerimento 

verbal pedindo melhorias para a Rua Júlio Guedes. Na sequência, a vereadora falou sobre 

o dinheiro disponível em conta do FUNDEB, da necessidade de construir novas escolas, 

de reformar e ampliar aquelas que precisam de melhorias. Após, ela falou sobre uma 

conversa que teve com o engenheiro, o arquiteto e mais alguns membros da Secretaria, 

onde ela foi informada que existe um relatório com as demandas das escolas do 

município. Desse modo, ela falou que irá oficializar um documento pedindo este relatório. 

Além disso, ela teceu alguns comentários em relação a atual situação de algumas escolas 

municipais, sobre a carta convite que vai ser feita pela gestão para dar andamento a 

algumas obras que estão paradas. Em seguida, ela falou a respeito da volta as aulas na 

rede municipal de Oeiras do Pará. Disse ainda que irá oficializar um documento a 

Secretaria de Educação pedindo esclarecimentos sobre esse retorno. Ela ainda falou sobre 

os problemas que pandemia trouxe para a educação. Após, ela falou sobre a função do 

poder legislativo e ainda pediu que a gestora municipal faça seu trabalho. Posteriormente, 

ela falou sobre a necessidade de o poder executivo fazer o pagamento em dia dos 

servidores públicos municipais e sobre as obrigações do poder executivo com a 

população. Na sequência, a vereadora falou mais uma vez sobre as escolas municipais. 

Além disso, ela falou que todo gestor deve ter um plano de governo e da necessidade de 

dar prioridade para as demandas da sociedade.  Ela disse ainda que se sente revoltada com 

a atual gestão, pois, de acordo com a oradora só existe discurso, não tem ação, citou como 

exemplo os requerimentos e indicações que são aprovados nesta plenária, que em sua 

maioria não foram executados. Além disso, ela teceu alguns comentários em relação aos 

processos licitatórios que são iniciados e não são finalizados no município e, também 

destacou a importância da gestão analisar o curriculum antes de contratar um profissional. 

Falou ainda que espera que a sociedade entenda que o município precisa de pessoas que 

saibam administrar e tenham compromisso. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. 

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, ele falou a respeito 
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dos julgamentos que são colocados nas redes sociais, das cobranças que tem sido feitas, 

falou sobre os prefeitos anteriores que responderam por improbidade administrativa, disse 

ainda que, esse momento é de esclarecimentos, falou que sabe que muita coisa precisa 

melhorar na gestão, mas, de acordo com o vereador ele vê um desejo muito forte da gestão 

em cumprir o que prevê a lei, de cumprir com transparência o que os dispositivos legais 

apresentam. Ele também falou que existe um atraso nos processos licitatórios, porém, ele 

ressaltou que o dinheiro continua em conta, que ele não foi roubado. Na sequência, ele 

falou a respeito de sua vida como parlamentar e como advogado, ele também pediu que 

a sociedade procure esclarecimentos. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele 

falou sobre o I Fórum de Manejo Florestal da Reserva Extrativista Ariocá Pruanã 

(RESEX) que aconteceu esta semana no município, sobre o plano de manejo que foi 

apresentado neste evento, falou sobre a dificuldade que o município tem em empregar 

todas as pessoas que precisam, ele também parabenizou as pessoas responsáveis pela 

cooperativa, falou que ela é uma porta emprego e de geração de renda para a comunidade 

local fora da prefeitura, falou ainda sobre o dever do município de fortalecer as 

associações. Após, ele citou uma ação realizada na Vila do Uxí-Estrada pelo vereador 

Barriga. Disse ainda que espera que as cooperativas do município possam crescer. 

Posteriormente, ele falou sobre a necessidade de criar uma cooperativa dos catadores de 

lixo de Oeiras, para que essas pessoas possam transformar o lixo em fonte de renda. Na 

sequência, o orador falou sobre uma vista que ele, o vereador Osvaldo Alves, o Secretário 

de Meio Ambiente e a prefeita fizeram ao lixão, falou sobre o início dos trabalhos na Rua 

Honório Bastos, falou a respeito das dificuldades em acabar com o lixão. Em seguida, ele 

falou a respeito das ações realizadas pela Secretaria de Infraestrutura, entretanto, ele disse 

que não pode deixar de fazer algumas cobranças em relação algumas ruas que precisam 

de manutenção. Dentre elas, a Rua Mário Covas, deste modo, ele pediu ao Secretário de 

Infraestrutura que possa fazer o aterro da rua. Além deste assunto, ele falou sobre a 

situação da água no município, sobre o crescimento no número hotéis, residenciais, 

construção civil, além disso, ele pediu que a gestão por meio do órgão competente possa 

fazer uma fiscalização em relação a esses lugares para saber como é feito esse 

fornecimento de água. Posteriormente, ele falou sobre as vistorias que foram feitas nas 
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tubulações do bairro do Marapira, sobre as taxas que serão cobradas no fornecimento de 

água. Após, ele fez cobranças ao poder público em relação a campanhas de 

conscientização de temas importantes como: coleta do lixo, transmissões de ISTS 

(Infecções sexualmente transmissíveis) e câncer. Finalizou seu discurso desejando um 

feliz Círio a todos. 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 este momento, parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro 

pelo dia do prefeito, deixou seus sentimentos a família Santana pela perda da senhora 

Ray. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou a respeito do trânsito do município 

de Oeiras, pediu a prefeita que tome providencias em relação a este assunto, disse ainda 

que existe nesta Casa um projeto de lei sobre o departamento de trânsito, só falta ser 

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

para falar que seja feita uma indicação ao executivo para que seja realizada uma semana 

de atenção ao trânsito para conscientizar a população. Logo após, o orador retomou ao 

seu discurso falando que comunga da mesma ideia do vereador Marcos Paulo quando ele 

falou que a gestão não pode atropelar as leis, ele também citou os prefeitos anteriores que 

respondem por não terem feito as coisas corretamente, disse ainda que tem visto a 

preocupação da prefeita Gilma Ribeiro em fazer tudo corretamente. Posteriormente, ele 

falou sobre uma visita que ele fez ao lixão, após, ele parabenizou as Secretarias de Meio 

Ambiente e Infraestrutura pelo trabalho em conjunto para limpeza do lixão, disse ainda 

que essa problemática não é de hoje, já se arrasta por anos. Ele também parabenizou a 

prefeita Gilma Ribeiro por ter levado toda a sua equipe técnica para procurar soluções 

para esta problemática. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre dois 

eventos que aconteceram esta semana no município, o primeiro com a Associação 

Comunitária da Reserva Arioca Pruanã, o segundo evento com a equipe do FNO 

Itinerante. Além disso, ele falou que nunca tinha visto o governo do estado tão presente 

no município. Posteriormente, ele parabenizou aos demais edis pelos seus requerimentos 

e indicações. Em seguida, ele pediu ao Secretário de Infraestrutura que ele possa olhar 

com carinho para algumas ruas do município, em especial a Júlio Guedes. Finalizou seu 

discurso agradecendo a Deus por este momento e desejando boa noite a todos. Logo após, 
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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 o Outubro Rosa, que 

trabalha a prevenção do câncer de mama, disse ainda que luta em favor das mulheres, que 

é contra o abuso sexual, o assédio feminino. Após, ela falou do abuso sexual de crianças 

no município, da sua tristeza diante dessa situação, agradeceu aos psicólogos pelo 

trabalho realizado com as crianças que sofrem algum tipo de abuso em Oeiras. Pediu aos 

pais que tenham mais cuidado com seus filhos, pois, é muito dolorido para uma família e 

principalmente para a criança que passa por esse tipo de situação. Além do mais, ela pediu 

que o município possa abraçar esta causa com mais força e garra, ela também falou que 

tem acompanhado o trabalho realizado pela equipe do CREAS e do CRAS, falou sobre o 

levantamento que pediu aos órgãos competentes em relação ao número de abusos sexuais 

de crianças e adolescentes no município. Em seguida, ela pediu a esta Casa que possa 

tomar providências em relação a esta situação.  Na sequência, ela falou sobre o estado de 

saúde de uma moça, agradeceu a Secretária de Saúde, Mônica Leal pelo seu empenho em 

ajudar, pelo seu coração generoso. Posteriormente, ela falou a respeito de uma visita que 

fez ao hospital municipal na semana passada, falou do excelente trabalho que o doutor 

Vicente tem feito no município. Agradeceu a gestão por ter atendido o pedido para que 

fosse realizada a mudança de médico. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre 

uma visita que fez ao Tapará. Disse ainda que vai se esforçar ao máximo para trazer 

melhorias para este município, que irá continuar lutando pelas crianças, mulheres, que irá 

fazer a diferença neste parlamento como mãe e mulher. Agradeceu a população de Oeiras 

por estar atuante nas suas cobranças. Após, ela parabenizou aos prefeitos que passaram 

por esta cidade e a atual prefeita, em nome de seu avô Pedro Santa Maria. Posteriormente, 

ela falou das lutas da prefeita em prol da população. Disse ainda que não importa se é 

situação ou oposição, que vereador do povo é quem trabalha e faz a diferença. Finalizou 

seu discurso pedindo que todos tenham uma semana abençoada, de muitas conquistas, 

que Oeiras do Pará seja reconhecida pelos grandes feitos do senhor. Logo após, a palavra 

foi facultada a vereadora Roberta Araújo, a qual iniciou seu discurso desejando boa 
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noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, 

a oradora disse que sabe que o município tem problemas, mas, acredita que todos que 

foram eleitos, tem o intuito de cuidar e ajudar o município a crescer, mesmo diante dos 

problemas. Além disso, ela falou sobre as dificuldades de estar vereadora e presidente 

desta Casa. Além do mais, ela pediu aos nobres edis que tenham cuidado com o que irão 

falar em seus discursos. Ela também destacou que os vereadores estão fazendo seu 

trabalho através de requerimentos e indicações. Dando continuidade ao seu discurso, ela 

falou sobre uma reunião que aconteceu segunda-feira para falar sobre RESEX Arioca-

Pruanã, ela também destacou a importância deste momento para esclarecer como 

funciona esse trabalho e principalmente sobre a sua legalidade. Ela também falou da 

possibilidade de essa cooperativa fornecer madeira legalizada para o município de Oeiras 

do Pará, ela disse ainda que foi informada que eles trabalham através de contratos, que 

no próximo contrato virá uma clausula onde eles poderão vender madeira de forma legal 

para o município. Desse modo, vai ser possível fazer a reforma das pontes do município. 

Disse ainda que acredita que a gestora municipal quer fazer tudo de forma correta. Ela 

ainda parabenizou a todos os envolvidos na RESEX Arioca-Pruanã. Posteriormente, ela 

falou sobre uma reunião que aconteceu com o BASA em Oeiras do Pará, ela destacou a 

importância desta parceria para os produtores rurais do município, além disso, ela falou 

que espera que aconteça com os produtores de pimenta do reino e abacaxi, o mesmo que 

aconteceu com os produtores de açaí, hoje Oeiras do Pará através da ADEPARÁ é 

reconhecido como maior produtor de açaí do estado. A vereadora também falou que 

apesar de todos saberem disso, era necessária uma política pública, que mostrasse de 

forma concreta isso para o estado. Na sequência, ela falou sobre uma visita que fez ao 

Ramal do Caba, após, ela pediu a Secretária de Infraestrutura que possa fazer uma limpeza 

no Ramal do Caba e trocar as lâmpadas. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela 

falou sobre uma moção de viabilidade para o hospital regional, apresentado pelo deputado 

Orlando Lobato. Em seguida, a vereadora explicou como essa viabilidade irá acontecer. 

Além disso, ela parabenizou ao deputado e agradeceu pela parceria. Posteriormente, a 

oradora falou sobre uma viagem que ela e alguns edis fizeram a São Sebastião da Boa 

Vista para falar a respeito da implantação de um hospital regional para esta região. Disse 
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ainda que os vereadores estão aqui para fiscalizar e trazer melhorias para o município. 

Além destes assuntos, ela também falou que oficializou a Secretaria de Cultura e 

Desportos em relação ao início das obras no campo municipal, de acordo com a vereadora 

sábado os trabalhos iniciaram no local. Disse ainda que Oeiras do Pará tem muitos 

talentos, que acredita que essa obra vai ajudar a desenvolver o esporte dentro do 

município. Em seguida, ele falou sobre o dia do agente de saúde, comemorado no dia 04 

de outubro, parabenizou a todos na pessoa da sua cunhada Jose Rodriguês pelo trabalho 

realizado. Ela também parabenizou a todos os prefeitos que passaram por Oeiras do Pará 

pelo dia do prefeito, em especial a prefeita Gilma Ribeiro. Finalizou seu discurso 

desejando boa noite a todos. Logo após, a vereadora Roberta Araújo reassumiu a 

presidência da Mesa e, em seguida, passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Votação da 

Indicação nº 003/2021/GVB/CMOP, de autoria do edil Barriga. Requerimento nº 

004/2021/GVMN/CMOP, de autoria da edil Mara Nahum. Requerimento nº 

005/2021/GVFA/CMOP, de autoria da edil Franciele Amaro. Todas As indicações e 

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, 06 de outubro de 2021 
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