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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 27 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 pelos edis: Priscila Santa Maria (primeira secretária) e Franciele Andrade 

(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 Josiel Maciel, Mara Nahum e Marcos 

Paulo Leitão, suas ausências foram justificadas, o edil Josiel Maciel encontra-se em 

consulta médica, os edis Marcos Paulo Leitão e Mara Nahum estão a serviço do município 

na capital do estado. 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 20 de outubro 2021, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura da pauta da presente 

sessão: LEITURA DOS EXPEDIENTES: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

EXECUTIVO: OFÍCIO Nº 440/2021 -GP-PMOP, o qual encaminha a esta Egrégia 

Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 012/2021, o qual “ESTIMA A RECEITA E FIXA 

A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2022”, para análise. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

LEGISLATIVO: OFÍCIO N° 103/2021-GP-CMOP, que encaminha à Comissão de 

Leis, Justiça e Redação Final, o Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2021, de 25 de 

outubro de 2021, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão – PDT, o qual “Suspende 

os prazos dos Processos Administrativos Disciplinares no âmbito municipal entre os dias 

20 (vinte) de dezembro e 20 de janeiro e dá outras providências”, para devidas análises e 

posterior parecer. Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2021, de 25 de outubro de 2021, 

de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão – PDT, o qual “Suspende os prazos dos 
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Processos Administrativos Disciplinares no âmbito municipal entre os dias 20 (vinte) de 

dezembro e 20 de janeiro e dá outras providências”. OFÍCIO N° 102/2021-GP-CMOP, 

que encaminha à Comissão de Finanças, Patrimônio, Fiscalização Financeira e 

Orçamentária, o qual “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO 

DE OEIRAS DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022”. Projeto 

de Lei nº 012/2021, o qual “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 

MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 

2022”. Requerimento nº 002/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila 

Santa Maria, a qual requer que o Executivo providencie, através da Infraestrutura, a 

limpeza e manutenção do Ramal da Palmeira, junto a PA 379, Zona Rural deste 

município. Indicação nº 003/2021/GVDA/CMOP, de autoria do vereador Drô Alfaia, o 

qual indica que o Poder Executivo proceda a estudos e tome as legais e cabíveis 

providências, objetivando-se o envio de Projeto de Lei à Câmara Municipal, para que seja 

concedida a Revisão Geral dos salários dos Servidores Municipais, ou seja, a 

aplicação do índice inflacionário do período. Indicação nº 

004/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa Maria, a qual indica 

que o Poder Executivo Municipal, providencie, observando a previsão orçamentária, a 

reforma da ponte principal da Vila Monte das Oliveiras, no Rio Itaucu, Zona Rural deste 

município, em benefício dos moradores daquela comunidade. 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 desejando boa noite a todos 

os presentes, aos ouvintes das rádios, após, ele fez a defesa da Indicação nº 

003/2021/GVDA/CMOP, de sua autoria, o qual indica que o Poder Executivo proceda a 

estudos e tome as legais e cabíveis providências, objetivando-se o envio de Projeto de Lei 

à Câmara Municipal, para que seja concedida a Revisão Geral dos salários dos 

Servidores Municipais, ou seja, a aplicação do índice inflacionário do período. 

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 
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discurso agradecendo a Deus por poder estar mais uma vez nesta Casa de leis, após, ele 

desejou boa noite aos nobres edis, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das rádios, 

posteriormente, ele parabenizou sua avó Tereza pelos seus 88 anos. Dando continuidade 

ao seu discurso, o orador deu boas vindas a nova Secretária de Infraestrutura, a senhora 

Cilene, além disso, ele agradeceu ao ex-secretário Nildo pelo trabalho realizado no 

município. O orador também destacou que teve a oportunidade de acompanhar o primeiro 

dia de trabalho da senhora Cilene que aconteceu na rua João XXIII. Após, ele falou sobre 

as cobranças da população. Em seguida, ele agradeceu a senhora Cilene, a prefeitura 

municipal e ao Secretário de Meio Ambiente, Benedito, por terem atendido a sua 

indicação. Disse ainda que tem visto o empenho da gestão para que o município consiga 

madeira para fazer a manutenção de pontes, falou ainda que algumas ruas precisam de 

aterro, citou como exemplo a Rua Antônio Costa Magalhaes (Africana). Na sequência, 

ele falou a respeito da limpeza que está sendo realizada nas vias públicas do município. 

Em seguida, ele falou que algumas Secretarias vêm se destacando, outras não. Neste 

momento, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso para falar que existem 

várias formas de cobrar e, que eles enquanto aliados do governo buscam a melhor maneira 

de cobrar as melhorias que a população precisa, ele também desejou sucesso a senhora 

Cilene, ao orador que também faz parte desta Secretaria. Logo após, o orador retomou 

aos seu discurso falando sobre os cursos que estão sendo ministrados no município, dentre 

eles: economia doméstica, formação de rede comunitária para reaproveitamento de 

resíduos sólidos, líquidos e orgânicos, oficinas de produção de sabão caseiro a partir do 

reaproveitamento do óleo de cozinha, compostagem doméstica e confecção de coletores 

de resíduos sólidos, uma parceria entre a Secretária de Estado de Meio Ambiente  

Sustentabilidade e a Secretária Municipal Meio Ambiente. Além disso, ele destacou a 

importância desses cursos para as pessoas de baixa renda, que de acordo com o vereador 

estão tendo a oportunidade de fazer um curso que pode ajudar a melhorar a sua renda 

familiar. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou ressaltou a importância de apoiar 

candidatos que já tenham trazido algum benefício para o município, citou como exemplo 

a ambulância que atende aos moradores da Vila do Uxí-Estrada, uma ação da deputada 

Renilce Nicodemos, além disso, ele destacou o bom relacionamento que tem com esta 
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deputada, ele também agradeceu a senhora Renilce Nicodemos pela parceria, após, ele 

falou sobre ação que foi realizada na Vila do Uxí-Estrada, disse ainda que está 

organizando um novo evento para fazer as entregas dos óculos na BR422, que a deputada 

estará em Oeiras no dia 20 de novembro. Posteriormente, ele falou sobre a emenda 

parlamentar destinada ao município através do deputado Hélio Leite. Em seguida, ele 

perguntou ao vereador Drô Alfaia, presidente da Comissão de Finanças, como está o 

andamento da apreciação da prestação de contas do ex-prefeito Edivaldo Nabiça? Neste 

momento, o vereador Drô Alfaia tomou a parte no discurso para falar que até o momento 

o ex-prefeito Edivaldo Nabiça ainda não foi encontrado, que ainda esta semana ele irá ser 

informado através de edital, para que não se perca o prazo do processo. Logo após, o 

orador finalizou seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade e desejando boa 

noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, o qual 

iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres edis, aos servidores desta Casa, aos 

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

participar de mais uma sessão ordinária. Dando continuidade ao seu discurso, ele se 

solidarizou com a família da senhora Naza que faleceu na última quarta-feira. Após, ele 

falou que enquanto vereador tem lutado pela comunidade do Rio Mocajatuba, falou sobre 

uma indicação que ele fez pedindo um posto de saúde para aquela localidade, falou sobre 

retornar com sua agenda de visitas as comunidades do interior até o final deste ano, afim 

de trazer as demandas dessas localidades a gestão municipal. Na sequência, ele falou 

sobre uma viagem que ele fez ao Rio Pruanã, falou sobre uma reunião entre a prefeita e 

as pessoas desta comunidade para tratar de assuntos relacionados a Ponte do Elzo, disse 

ainda que torce muito para que as coisas aconteçam. Em seguida, o vereador falou sobre 

o bom trabalho realizado pela equipe de saúde que atua no município de Oeiras do Pará, 

além disso, ele destacou a importância da parte estrutural e física para um bom 

desempenho do trabalho desses profissionais. Disse ainda que já tem algumas indicações 

referentes a este assunto, ele também falou sobre a necessidade de ter uma ambulancha 

maior a fim de transportar e resgatar os pacientes dos interiores, deste modo, pediu ao 

executivo que olhe esta situação com carinho, pois, apesar de os postos médicos dos 

interiores estarem funcionando, o povo ribeirinho precisa com frequência de resgates. 
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Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre o trabalho realizado pelos 

gestores anteriores no município, citou como exemplo os ex-prefeitos Dulcidio Pinheiro 

e Edivaldo Nabiça. Ele ainda falou que os mandatos são transitórios, porém, ele destacou 

o compromisso dos vereadores com a população de Oeiras do Pará. Após, ele agradeceu 

ao ex-prefeito Dinaldo Aires por tudo que ele fez no município, dos bens deixados por 

ele, dentre eles a UBS Fluvial. Além disso, ele prestou alguns esclarecimentos em relação 

a UBS Fluvial. Posteriormente, ele falou sobre o julgamento das contas dos prefeitos que 

passaram por este município. Na sequência, ele parabenizou a gestão municipal pelo seu 

empenho em sanar as demandas do município, disse ainda que nenhum gestor vai agradar 

a todos. Após, ele agradeceu a assessoria jurídica desta Casa e falou sobre um oficio que 

ele fez pedindo a gestão a retirada de alguns automóveis que estão parados a vários dias 

nas ruas do município, pois, segundo o vereador eles têm aumentado o risco de acidentes, 

principalmente à noite. Disse ainda que acredita na gestão, que esse é o momento de os 

vereadores somarem forças em busca de melhorias para o município. Posteriormente, ele 

falou que ficou muito feliz quando soube da emenda do deputado Hélio Leite. Finalizou 

seu discurso agradecendo a Mesa Diretora deste poder que tem dado suporte técnico para 

que os vereadores possam desenvolver seu trabalho, agradeceu a Deus e desejou 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, saudou aos nobres edis, aos ouvintes das rádios. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre uma visita que a vereadora 

Mara Nahum fez ao CETRAN, com o objetivo de levar as demandas da PA379 e, que 

futuramente virá uma empresa fazer o trabalho de manutenção de 35km da PA379. Além 

disso, ele agradeceu ao deputado Miro Sanova e a vereadora Mara Nahum pelo seu 

empenho. Em seguida, o orador falou sobre o processo de reforma da Escola Milhomem 

Tavares, que teve seu edital anulado no dia 26 de outubro 2021. Além deste assunto, ele 

também falou sobre o processo licitatório de gás, de acordo com o vereador documentos 

importantes não estão sendo exigidos no edital, deste modo, ele pediu a senhora Ednalva 

dos Santos Diniz, presidente da CPL, que possa analisar esta questão. Posteriormente, ele 

falou sobre a publicação do edital do transporte escolar, além disso, o orador teceu críticas 

à gestão em relação ao transporte escolar, ele também falou sobre a situação dos alunos 
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do Ensino Médio que lutam para conseguir chegar a sede do município para estudar. 

Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou que esta gestão está lesando os 

cofres público, além disso, ele falou sobre suas preocupações em relação a este assunto. 

Na sequência, ele falou sobre uma reunião que aconteceu nesta quarta-feira, onde estavam 

presentes os vereadores Drô Alfaia, Barriga e alguns membros do Conselho da Educação, 

falou sobre o pedido de ajuda que fez aos membros do Conselho para apurar alguns fatos 

que vem acontecendo no município, dentre eles: várias denúncias referentes a Escola José 

Ribeiro. Disse ainda que irá pedir que administração mande os documentos comprovando 

a escolaridade das pessoas contratadas, pois, segundo denúncias existem pessoas que não 

possuem nem o ensino fundamental completo e estão exercendo a função de secretário 

escolar. Posteriormente, ele falou que acredita que se o Secretário de Educação tiver 

autonomia ele irá fazer o que é correto. Em seguida, ele pediu a gestão que não esqueça 

da escola do Caracurú do Meio, o vereador pediu que ela seja reformada e possa ter um 

zelador. Além deste assunto, ele destacou a necessidade de limpeza do Rio Caracurú. Na 

sequência, ele parabenizou a Secretária de Saúde Mônica pelo seu trabalho. Após, ele 

falou que solicitou a gestão as notas dos combustíveis para saber onde foi gasto, porém, 

até o momento ainda não obteve resposta. Ele disse ainda que governo que esse esconde 

está fazendo coisa errada, que se presta contas com papel e não com programa de rádio. 

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

o Secretário de Meio Ambiente, o vereador também fez questionamentos em relação a 

um trator esteira que foi cedido ao município por um madeireiro, falou sobre a extração 

de seixo ilegal na BR 422. Além disso, ele falou que no Igarapé Preto, Carará, está sendo 

feita a extração ilegal de árvores de castanheira, ele disse ainda que providencias devem 

ser tomadas em relação a estas problemáticas. Finalizou seu discurso desejando boa noite 

a todos e pedindo a Deus proteção. 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. Dando continuidade ao seu 

discurso, ele falou sobre um vídeo onde uma pessoa acusava o poder legislativo de ter 

abandonado o povo, ele disse ainda que não entende, se todas as quartas-feiras acontecem 

as sessões, todos os projetos de lei são votados em benefício da população, deste modo, 
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este poder funciona e mente quem tenta denegrir a imagem deste poder. Posteriormente, 

ele falou sobre os requerimentos, indicações, projetos de leis em pauta nesta sessão, disse 

ainda que esta é uma prova de que este parlamento funciona e está voltado para beneficiar 

a população, embora os vereadores não possam executar. Na sequência, ele falou a 

respeito de uma reclamação que recebeu de um morador da Rua Antônio Costa 

Magalhães. Após, ele parabenizou ao vereador Marcos Paulo Leitão pelo projeto de lei 

que vai beneficiar o povo, a vereadora Priscila Santa Maria pelo Requerimento, que 

requer que o Executivo providencie, através da Infraestrutura, a limpeza e manutenção do 

Ramal da Palmeira, junto a PA 379, Zona Rural deste município e pela indicação que 

pede a reforma da ponte principal da Vila Monte das Oliveiras, no Rio Itaucu, Zona Rural 

deste município e ao vereador Drô Alfaia pela indicação pedindo a Revisão Geral dos 

salários dos Servidores Municipais, ou seja, a aplicação do índice inflacionário do 

período. Na sequência, o vereador saudou a todos os servidores públicos, pelo dia do 

servidor público e, de antemão já deixou seu voto favorável aos requerimentos e 

indicações dos nobres edis. Disse ainda que espera que a gestão reúna recursos para 

atender as reivindicações feitas pelos vereadores, pois, são sempre em prol da população. 

Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que infelizmente os vereadores não 

possuem emenda impositiva para que eles pudessem indicar onde uma fatia do orçamento 

deveria ser gasto. Além disso, o orador teceu alguns comentários em relação ao Presidente 

da República. Além dos mais, ele falou sobre uma reunião que participou da 

Confederação Nacional dos Municípios realizada em Belém, na gestão do ex-prefeito Ely 

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

através das emendas parlamentares de deputados que os vereadores conseguem trazer 

benefícios para o município. Logo após, orador retomou ao seu discurso falando sobre o 

orçamento para o ano seguinte, disse ainda que é de suma importância que os vereadores 

tivessem suas emendas, além disso, de acordo com o orador não existe nenhuma lei que 

obrigue a gestão a cumprir os requerimentos e indicações dos vereadores. Ele ainda falou 

que espera que seus requerimentos e indicações sejam atendidos. Na sequência, ele 

desejou que Deus abençoe a nova Secretária Cilene, que ela possa desempenhar um bom 

serviço à frente da Secretaria de Infraestrutura, além disso, ele falou sobre ação de 
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limpeza que está sendo realizada nas vias públicas do município, tais como: roçagem, 

retirada de entulho e terraplanagem para que posteriormente seja realizado aterro. Após, 

ele falou sobre o mutirão de limpeza que será realizado no dia 30 de outubro no lixão. 

Além disso, ele falou que a Secretaria de Infraestrutura deveria divulgar o dia da coleta 

de entulhos das ruas da cidade, disse ainda que é responsabilidade do município recolher 

o entulho das ruas, de acordo com o vereador está coleta deveria ser feita pelo menos a 

cada 15 dias, porém, quem descartasse o entulho fora do prazo deveria ser multado. Deste 

modo, ele deixou como sugestão a nova Secretária que faça um calendário sobre a coleta 

de entulhos e divulgue para a população. De acordo com o vereador o lixo doméstico por 

ser perecível deveria ser recolhido todos os dias. Posteriormente, ele parabenizou a gestão 

pelo curso que está sendo ministrado no município pela Secretária de Meio Ambiente, ele 

também destacou a importância de trazer novos curso de capacitação para a população. 

Finalizou seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade 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 pares, ao público presente, aos 

ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre assuntos em 

pauta: Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2021, de 25 de outubro de 2021, de autoria 

do vereador Marcos Paulo Leitão, o qual “Suspende os prazos dos Processos 

Administrativos Disciplinares no âmbito municipal entre os dias 20 (vinte) de dezembro 

e 20 de janeiro e dá outras providências”. Requerimento nº 002/2021/GVPSM/CMOP, 

de autoria da vereadora Priscila Santa Maria, a qual requer que o Executivo providencie, 

através da Infraestrutura, a limpeza e manutenção do Ramal da Palmeira, junto a PA 379, 

Zona Rural deste município. Indicação nº 003/2021/GVDA/CMOP, de autoria do 

vereador Drô Alfaia, o qual indica que o Poder Executivo proceda a estudos e tome as 

legais e cabíveis providências, objetivando-se o envio de Projeto de Lei à Câmara 

Municipal, para que seja concedida a Revisão Geral dos salários dos Servidores 

Municipais, ou seja, a aplicação do índice inflacionário do período e a Indicação nº 

004/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa Maria, a qual indica 

que o Poder Executivo Municipal, providencie, observando a previsão orçamentária, a 

reforma da ponte principal da Vila Monte das Oliveiras, no Rio Itaucu, Zona Rural deste 
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município, em benefício dos moradores daquela comunidade. Posteriormente, ela 

parabenizou a todos os servidores públicos, agradeceu a Deus pela oportunidade de poder 

participar de mais uma sessão para tratar de assuntos importantes, de antemão ela deixou 

seu voto favorável a todos os requerimentos e indicações dos nobres edis. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, a vereadora falou a respeito de uma visita que fez 

ao Secretário de Educação, para tratar de assuntos referentes as escolas, projetos e planos 

de ação para retomada das aulas, além disso, ela também parabenizou o senhor Sidnei por 

estar organizando tudo que é necessário para que o retorno das aulas presenciais no dia 

01 de fevereiro aconteça de maneira segura. Após, ela destacou a importância da pasta da 

educação devido ao número de servidores. Na sequência, ela falou sobre uma visita que 

fez a Escola Heloise Fernanda, sobre uma conversa que teve com diretora da escola. Em 

seguida, ele falou a respeito das ações referentes ao Outubro Rosa realizadas pela 

Secretária Municipal de Saúde, além disso, ela destacou a importância do diagnóstico 

precoce para obter a cura do câncer de mama. Posteriormente, a vereadora desejou 

sucesso a nova Secretária de Infraestrutura. Após, ela agradeceu por ter uma parte do 

requerimento que pedia a limpeza da Rua Barroso atendido, faltando apenas o aterro. 

Disse ainda que deseja que tudo dê certo no município. Dando continuidade ao seu 

discurso, ela falou a respeito de uma emenda parlamentar do deputado Hélio Leite, 

destinada para a compra de um aparelho de Raio X digital. Depois, ela falou a respeito da 

ação oftalmológica que está acontecendo no município, ela também agradeceu a parceria 

do deputado Wanderlan Quaresma, do vereador Osvaldo Alves e do doutor Orlando. Em 

seguida, a vereadora falou sobre os cursos que estão sendo ofertados no município pela 

Secretaria de Meio Ambiente, além disso, ela falou sobre os outros cursos que foram 

trazidos pela gestão para o município, ela também destacou a importância desses cursos 

para geração de renda em Oeiras do Pará, deste modo, melhorar a qualidade de vida da 

população. Finalizou seu discurso pedindo que Deus abençoe 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. Após, ele 

parabenizou aos nobres colegas pelos seus requerimentos e indicações. Disse ainda que 

este poder funciona e que os vereadores têm feito seu papel. Dando continuidade ao seu 
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pronunciamento, ele agradeceu ao senhor Nildo pelos serviços prestados ao município 

quando estava à frente da pasta da Infraestrutura. Posteriormente, ele deu boas vindas e 

desejou sucesso a nova Secretária Cilene, além do mais, ele falou sobre os comentários 

que ouviu devido a nova Secretária ser uma mulher. Após, ele também desejou boas 

vindas ao novo Secretário de Educação, o senhor Sidnei. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ele falou sobre a ação oftalmológica que está em andamento no 

município, agradeceu ao deputado Wanderlan Quaresma, ao ex-prefeito Dinaldo Aires, a 

vereadora Franciele Andrade, a prefeita Gilma Ribeiro. Neste momento, a vereadora 

Franciele Andrade pediu a parte no discurso para agradecer aos senhores Valdinei, Flávio, 

Najara, Suzi, o ex-prefeito Dinaldo Aires e a prefeita Gilma Ribeiro pela parceria para 

que esta ação pudesse acontecer. Logo após, o orador retomou ao seu discurso, falando 

mais um pouco sobre esta ação. Em seguida, o vereador falou a respeito dos feitos 

deixados pelas gestões anteriores no município, além disso, ele parabenizou a prefeita 

Gilma Ribeiro, que de acordo com o vereador vem contribuindo para a melhoria do 

município. Posteriormente, o orador teceu alguns comentários em relação ao discurso do 

vereador que o antecedeu, no trecho onde ele criticou a atual gestão. Na sequência, ele 

falou sobre os gastos com combustível, sobre os resgates que são realizados diariamente 

pela Secretária de Saúde, segundo o orador este fato justifica o elevado gasto com 

combustível citado pelo vereador que o antecedeu.  Dando continuidade ao seu discurso, 

o vereador falou sobre o Rio Mocajatuba, disse ainda que sabe das dificuldades desta 

comunidade na área da saúde, educação, infraestrutura, entretanto, ele destacou que este 

governo tem olhado com carinho para esta e outras comunidades do interior. Finalizou 

seu discurso agradecendo a Deus por este momento e desejando boa noite a todos. Logo 

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

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

Em seguida, a oradora fez a leitura de um versículo da Bíblia. Posteriormente, ela 

convidou a todos para participarem do Desperta Marapira que irá acontecer nos dias 04, 

05 e 06 de Novembro, na Congregação Rosa de Sharon. Após, a vereadora parabenizou 

a todos os servidores pelo dia do servidor público. Em seguida, a vereadora fez a defesa 

da Indicação nº 004/2021/GVPSM/CMOP, de sua autoria, a qual indica que o Poder 
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Executivo Municipal, providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma da 

ponte principal da Vila Monte das Oliveiras, no Rio Itaucu, Zona Rural deste município, 

em benefício dos moradores daquela comunidade. Depois, ela fez a defesa do 

Requerimento nº 002/2021/GVPSM/CMOP, de sua autoria o qual requer que o 

Executivo providencie, através da Infraestrutura, a limpeza e manutenção do Ramal da 

Palmeira, junto a PA 379, Zona Rural deste município. Dando continuidade ao seu 

discurso, ela falou sobre o curso para moto-taxistas que acontecerá no município do dia 

01 ao dia 13 de novembro, ela também destacou a importância deste curso para o trânsito 

do município. 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 pares, ao público presente, aos ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu discurso, a oradora justificou sua ausência na sessão anterior. 

Posteriormente, ela falou sobre uma visita que fez ao TCM, (um órgão que fiscaliza as 

informações públicas e é aplicável aos três poderes: a união: aos estados, ao distrito 

federal e aos municípios), na companhia da diretora desta Câmara e de representantes da 

CR2 (empresa responsável em colocar as informações repassadas pelos servidores da 

Câmara no portal da transparência). Além disso, ela falou que como vereadora e 

presidente desta Casa preza muito pela transparência, que irá buscar a aprovação das 

contas desta Câmara. Após, ela falou que esta Casa tem um portal da transparência, que 

é fiscalizado pelo TCM, deste modo, ela convidou a todos os munícipes a visitarem o 

portal. Posteriormente, ela falou que ficou muito feliz em saber que portal da 

transparência da Câmara de Oeiras do Pará é usado como portal modelo por outras 

Câmaras. Em seguida, ela parabenizou a todos os servidores públicos, na pessoa da 

senhora Elisangela Araújo. Na sequência, a oradora falou sobre outras visitas que ela, o 

vereador Marcos Paulo Leitão e a prefeita Gilma Ribeiro fizeram a alguns órgãos do 

estado, dentre eles: a CONAB, onde foram retiradas as cestas básicas que serão 

direcionadas a BR422. Em seguida, ela falou sobre a visita que eles fizeram a FUNASA, 

para abordar o problema da água no município, além disso, ela falou que a equipe da 

FUNASA está indo a Brasília para saber quando o portal irá abrir para que possam ser 

encaminhados os nossos projetos, ela disse ainda que ao contrário do que muitos dizem 



 
 

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 
 

não existe recursos sobrando para que Oeiras possa fazer novos poços, entretanto, existem 

profissionais capacitados no município que podem encaminhar seus projetos. A vereadora 

também destacou que apesar deste assunto ser urgente, ele não pode ser feito de qualquer 

maneira. Posteriormente, a oradora falou sobre a visita que eles fizeram a SESPA, onde 

também estava presente Secretária de Saúde Mônica Leal, falou sobre a conversa que eles 

tiveram com o Secretário Adjunto, o senhor Cipriano sobre as problemáticas de Oeiras 

do Pará, além disso, a vereadora falou que algumas demandas relacionadas a saúde 

puderam ser resolvidas. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela falou sobre as 

visitas que fez a alguns lugares no município, dentre elas; a Nova Oeiras. Posteriormente, 

ela desejou boas vindas a nova Secretária, a senhora Cilene, disse ainda que está se sentido 

representada por ela. Após, ela destacou o trabalho que a nova Secretária de Infraestrutura 

está desenvolvendo no município. Na sequência, ela falou a respeito de um vídeo que viu 

nas redes sociais que a deixou triste, após, a oradora prestou alguns esclarecimentos em 

relação ao trabalho que foi realizado no Ramal do Caba. Na sequência, a vereadora pediu 

aos Secretário de Meio Ambiente e de Infraestrutura que mandem cortar algumas árvores 

e também aterrar o Ramal do Caba. Dando continuidade ao seu discurso, ela parabenizou 

ao Secretário de Educação, pois, de acordo com a vereadora ele já está mandando fazer a 

sondagem para que seja feita a ponte de concreto da Escola do Aracaerú. Além disso, a 

vereadora falou que acredita que dia 02 de fevereiro as aulas vão poder retornar de 

maneira presencial. Na sequência, ela destacou que é muito bom ter cuidado com o que 

se fala nesta tribuna, pois, segundo a vereadora, para acusar uma pessoa de corrupto e 

ladrão, é necessário ter provas, ela disse ainda que apesar de os poderes serem 

independentes ela preza pelo respeito, que as denúncias devem ser baseadas em fatos 

concretos e não em achismos. Além disso, a oradora falou que os vereadores têm feito 

seu trabalho e lutado em busca de melhorias para a população. Após, ela falou que a 

ouvidoria desta Casa está funcionando, que a população pode entrar em contato. Depois, 

ela falou sobre uma visita que fez a Ponte do Macaco, ela também pediu a Secretária de 

Infraestrutura que olhe com carinho para os moradores daquela localidade. Neste 

momento, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para falar que está 

mobilizando os moradores do local, para que nesta sexta-feira seja realizada uma limpeza 
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na entrada do Igarapé do Macaco. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando 

mais um pouco sobre as demandas daquela comunidade. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, a vereadora prestou alguns esclarecimentos em relação as cestas básicas 

que foram disponibilizadas para os pescadores e entregues pela Colônia Z50. 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 do Requerimento nº 002/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora 

Priscila Santa Maria. Votação da Indicação nº 003/2021/GVDA/CMOP, de autoria do 

vereador Drô Alfaia. Votação da Indicação nº 004/2021/GVPSM/CMOP, de autoria da 

vereadora Priscila Santa Maria. Todos 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 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, 27 de outubro de 2021 
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