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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 03 de novembro 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 Branco Manga, Drô Alfaia, Josiel Maciel 

e Osvaldo Alves, suas ausências foram justificadas, o edil Branco Manga está fora do 

município a trabalho, o edil Drô Alfaia está em tratamento médico, o edil Osvaldo Alves 

está no interior do município em reunião e o edil Josiel Maciel está viajando a serviço do 

município. 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 27 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 

LEGISLATIVO: Indicação nº 012/2021/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson 

Farias, o qual indica que o Poder Executivo Municipal, que providencie, observando a 

previsão orçamentária, a reforma dos anexos da Escola Municipal Novo Edem, 

localizados na comunidade Bailique e comunidade Combucão, na BR-422, Zona Rural 

deste município, beneficiando a população daquelas comunidades, especialmente alunado 

e o corpo administrativo e docente. 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 
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facultada ao vereador Barriga, o qual iniciou ao seu 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, a sua família, além disso, ele destacou 

a importância de a população acompanhar o trabalho dos vereadores, disse ainda que os 

11 vereadores têm ido em busca de melhorias para o município e realizado ações através 

de seus deputados. De acordo com o vereador independente de partido político, tudo que 

vir de bom para o município será lembrado tanto pelos vereadores quanto pela população 

oeirense. Após, ele agradeceu a todos as pessoas que o ajudam em sua caminhada como 

vereador. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador falou sobre um evento 

que aconteceu na quadra da Escola Raimundo Arcanjo da Costa, uma parceria da 

prefeitura municipal com o BANPARÁ, onde foi disponibilizado para moto-taxistas, 

vendedores de açaí, de bombons, dentre outros o Crede Cidadão e o Microcrédito. 

Posteriormente, ele falou sobre as celebrações do Outubro Rosa, um evento organizado 

pela prefeitura com o apoio das Secretárias municipais, onde também estavam presentes 

alguns vereadores, além disso, ele destacou a importância deste tipo de ação para o 

município. Após, ele parabenizou ao edil Edson Farias pela sua indicação, além do mais, 

segundo o orador o papel dos vereadores é requerer e indicar pedindo melhorias para o 

município. Ele disse ainda que os vereadores têm andado pelo município e trazido para 

esta Casa as cobranças da população. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou a 

respeito das ações de limpeza que estão acontecendo em Oeiras, falou também da 

necessidade de conscientizar a população em relação ao lixo nas ruas para possamos ter 

uma cidade mais limpa e bonita. Além deste assunto, ele também agradeceu a prefeita 

Gilma Ribeiro pelas lutas em prol do município, ele falou ainda sobre as entregas de 

cestas básicas para os quilombolas do Igarapé Arirá. Na sequência, ele pediu que Deus 

possa abençoar o nosso município. 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. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou sobre as visitas 

que fez a algumas localidades dentre elas: a BR422, a da Estrada Baixa, Nova Colônia, 

nesta visita o vereador falou que teve a oportunidade de visitar a escola que foi construída 
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na Nova Colônia, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sandra Maria Rodrigues 

Balieiro, o orador disse ainda que na próxima sessão irá entrar com um requerimento 

pedindo que perfure um poço, pois, não foi feito um sistema de abastecimento de água 

para atender a demanda da escola, água está sendo captada no Rio Caracurú e fica distante 

da escola. Além disso, ele irá pedir a limpeza da frente da escola. Posteriormente, o 

vereador falou a respeito de algumas críticas que vem recebendo, segundo ele de pessoas 

que não conhecem o seu trabalho. Além disso, ele destacou que já fez 12° indicações e 5 

requerimentos no decorrer deste mandato. Dando continuidade ao seu discurso, o 

vereador parabenizou a gestão pelo grandioso evento do Outubro Rosa. Após, ele falou 

que não pode estar presente neste evento, pois, estava em um mutirão de limpeza no 

Igarapé do Macaco, além disso, ele também agradeceu a todas as pessoas que o ajudaram 

nesta ação. Na sequência, o orador falou sobre uma conversa que teve com o gerente 

regional do BANPARÁ, o senhor Luiz Flexa. O vereador também destacou que com o 

intuito de fortalecer o empreendedorismo e fomentar a economia local foi destinado para 

vários segmentos da sociedade microcrédito. Deste modo, ele parabenizou a gestão 

municipal por esta se empenhando em prol da população. Dando continuidade ao seu 

discurso, ele falou sobre uma reunião que foi convidado a participar na prefeitura 

municipal, onde o senhor Homero estava explicando como melhorar o fornecimento de 

água em Oeiras do Pará. Segundo o vereador o projeto do senhor Homero tem um custo, 

apesar de o município receber dinheiro todos os meses do Governo Federal, este dinheiro 

é carimbado, mesmo a questão da água sendo uma necessidade pública a prefeita não 

pode usar estes recursos sob a pena de ser acusada de improbidade administrativa. Além 

disso, o orador prestou mais alguns esclarecimentos em relação aos recursos recebidos 

pela gestão. Posteriormente, ele deu mais algumas explicações sobre o projeto do senhor 

Homero. Após, ele falou que está torcendo que a gestão consiga recursos para continuar 

o trabalho de perfuração no quarto poço para que melhore o fornecimento de água na 

cidade. Em seguida, o vereador falou que conversou com o senhor Jairo, o pregoeiro, ele 

disse que o pregão eletrônico para o transporte escolar irá ocorrer no dia 05. De acordo 

com o vereador isso demonstra o trabalho da nova equipe da CPL e, também está em 

andamento o pregão da merenda escolar. O orador disse ainda que espera que os certames 
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licitatórios possam avançar. Dando continuidade ao seu discurso, o orador fez a defesa da 

Indicação nº 012/2021/GVEF/CMOP, de sua autoria, a qual indica que o Poder 

Executivo Municipal, providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma dos 

anexos da Escola Municipal Novo Edem, localizados na comunidade Bailique e 

comunidade Combucão, na BR-422, Zona Rural deste município, beneficiando a 

população daquelas comunidades, especialmente alunado e o corpo administrativo e 

docente. Após, o vereador pediu a Deus que a gestão consiga reunir recursos para atender 

as demandas da população. Finalizou seu discurso 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, aos ouvintes das rádios, agradeceu 

a Deus pela oportunidade de poder participar de mais uma sessão para tratar de assuntos 

de interesse da população. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre a 

Indicação nº 012/2021/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias. Após, ela 

falou que espera que a gestão possa atender a esses pedidos, tendo em vista, que as aulas 

presenciais iram retornar em fevereiro. Na sequência, ela falou que os 2km de asfalto 

destinados ao município na gestão anterior já foram liberados, deste modo, a empresa 

responsável pela obra irá dar continuidade aos trabalhos. De acordo com a vereadora isso 

prova o compromisso do governador Helder Barbalho com a população. Neste momento, 

o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para destacar que na reunião que 

aconteceu em Breves o governador se comprometeu a implantar 7km de asfalto no 

município. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando que fica muito feliz 

com cada conquista do município, que muita coisa boa ainda irá chegar. Ela disse ainda 

que tem visto o governo do estado muito presente em Oeiras, tanto que vários cursos de 

capacitação foram trazidos para o município em parceria com o governo do estado. Após, 

ela agradeceu ao governador Helder Barbalho pela parceria firmada com o município. 

Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre a iluminação das vias 

públicas do município, além disso, ela fez um requerimento verbal pedindo a Secretária 

de Infraestrutura e a empresa responsável pela manutenção das lâmpadas que possam 

verificar as ruas que precisam de iluminação pública. Na sequência, ela falou sobre a 

limpeza que está sendo realizada nas ruas do município, além disso, ela destacou o esforço 
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e a dedicação da nova Secretária de Infraestrutura. Disse ainda que observou que as ruas 

do município estão ficando mais limpas, porém, a vereadora destacou a importância de a 

população também fazer a sua parte, deste modo, contribuindo para que a cidade fique 

mais limpa e bonita. Posteriormente, ela falou sobre uma reunião que aconteceu no dia 

29 de outubro para falar sobre o microcrédito e o crédito rural com alguns seguimentos 

da sociedade, uma parceria entre a gestão municipal e o BANPARÁ. Dando continuidade 

ao seu pronunciamento, ele falou sobre as ações realizadas pela gestão municipal em 

alusão ao Outubro Rosa. Além disso, ela destacou a importância destas ações para as 

mulheres de Oeiras do Pará, ela também falou sobre a necessidade do tratamento precoce 

do câncer de mama. Na sequência, ela falou sobre a entrega de cestas básicas para a 

comunidade quilombola do Igarapé Arirá, ela ainda parabenizou a gestão por este feito e, 

também falou sobre a importância deste tipo de ação devido a pandemia do COVID 19. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela falou sobre o programa do Ministério da 

Educação Aluno Conectado. Em seguida, ela falou sobre o projeto criado pelo senhor 

Homero e por alguns filhos de Oeiras em relação a água. Além disso, ela teceu mais 

alguns comentários em relação a água. Finalizou seu discurso agradecendo e pedindo que 

Deus possa abençoar a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara 

Nahum, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos presentes, aos ouvintes das 

rádios, falou que é uma honra estar mais uma vez nesta Casa de Leis. Posteriormente, ela 

falou que não pôde participar da sessão anterior, pois, estava em busca de melhorias para 

o município na capital do estado. Após, ela falou sobre uma visita que fez no dia 27 de 

outubro ao CETRAN a fim de levar as demandas da PA379, de acordo com a vereadora 

antes do inverno a PA 379 irá passar por manutenção, além disso, ela agradeceu as 

pessoas que estavam lhe acompanhando nesta visita, Miro Sanova, Marcos Baixim, Jesus 

Nahum, Marcio e Manuel (moradores da PA379). Após, ela falou sobre as dificuldades 

de trazer os maquinários para esta obra, devido a questão do transporte. Dando 

continuidade ao seu discurso ela falou sobre uma visita que fez a Equatorial, segundo a 

vereadora a Equatorial já fez um levantamento nos bairros do município em relação a 

questão de porteamento, ela também falou sobre os déficits existentes no município, como 

iluminação pública, água, saneamento básico, coleta de lixo. Além disso, segundo a 
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oradora a Equatorial possui um mapeamento dos bairros que iram ser contemplados com 

porteamento em 2022, dentre eles, Nova Oeiras, Santa Maria, Centro e Liberdade. Ela 

ainda falou que outra questão muito debatida nesta reunião foi a carência de iluminação 

pública em algumas ruas do município, de acordo com a vereadora a arrecadação com 

este serviço é baixa no município em relação ao que se gasta para manter o serviço. Deste 

modo, ela falou que irá fazer um oficio solicitando para a Equatorial os dados para saber 

o quanto está sendo gasto com este serviço. A vereadora inda falou que a Equatorial é 

responsável apenas pelo porteamento e transmissão de energia, a questão da iluminação 

pública é de exclusividade da prefeitura municipal. Além disso, ela falou que foi pedido 

o reestabelecimento de iluminação pública em algumas ruas, mais infelizmente este 

pedido ainda não foi atendido. Na sequência, ela pediu a gestão municipal e a Secretária 

de Infraestrutura que avaliem quais as possibilidades de melhorar a iluminação pública 

no município. Além disso, ela desejou boa sorte a nova Secretária de Infraestrutura e 

autonomia para desenvolver um bom trabalho. Após, ela parabenizou a Secretária de 

Infraestrutura pela execução do requerimento dos vereadores Barriga e Marcos Paulo 

Leitão, o qual pedia a manutenção da Rua Raimundo Vieira. Depois, ela pediu à 

população que continue cobrando melhorias para o município. Além disso, ela falou de 

sua felicidade em poder representar a população, ela disse ainda que esta Casa vem 

apresentando muito trabalho, porém, infelizmente muitas coisas não dependem dos 

vereadores, algumas vezes eles ficam apenas em palavras. Dando continuidade ao seu 

discurso, ela falou que viu no portal da transparência que será feita a aquisição de 

materiais de construção para a manutenção de algumas escolas, além disso, ela falou sobre 

o processo licitatório do transporte escolar, ela também destacou que tem muitas coisas 

para serem feitas antes do retorno das aulas presenciais no dia 01 de fevereiro de 2021. 

Ela disse ainda que espera que gestão continue melhorando, pois, com isso todos só têm 

a ganhar. Após, ela falou sobre os desafios de administrar o município, de dar prioridades 

a algumas demandas, entra elas: limpeza de ruas, iluminação pública, escola, saúde. 

Posteriormente, ela pediu a prefeita e aos secretários que o trabalho continue, para o 

desenvolvimento e crescimento do município. Na sequência, ela desejou boa sorte a 

todos, um bom trabalho aos Secretários, aos servidores. Finalizou seu discurso desejando 
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boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo Leitão, 

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

servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes rádios. Posteriormente, ele justificou sua 

ausência nas sessões anteriores, falou que na semana retrasada ele, a vereadora Roberta 

Araújo e a prefeita Gilma Ribeiro estavam em uma agenda em Belém visitando alguns 

órgãos, dentre eles, a FUNASA, afim de discutir projetos relacionados a água. Após, ele 

falou que tem visto os posicionamentos e colocações do senhor Homero no facebook, 

disse ainda que admira sua capacidade e suas boas intenções com o município. Na 

sequência, ela falou que na semana passada teve um compromisso na quinta-feira pela 

manhã, fato que o impossibilitou de participar da sessão. Em seguida, ele falou sobre o 

Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2021, de 25 de outubro de 2021, de sua autoria, 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. Posteriormente, ele falou a respeito Projeto de 

Lei do Legislativo nº 003/2021, de 03 de novembro de 2021, de sua autoria, o qual “ 

Fixa a obrigatoriedade de prioridade e atendimento preferencial também as pessoas com 

transtornos do expecto autista em todos os estabelecimentos do município de Oeiras do 

Pará”.  Além disso, ele destacou o trabalho da Comissão de Leis, Justiça e Redação Final, 

da qual ele faz parte. O orador também falou sobre a necessidade de atualizar a legislação 

municipal, pois, segundo o vereador existem algumas lacunas, matérias que precisam de 

regulamentação no município. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou sobre o dia 

de finados, falou sobre suas preocupações com o cemitério municipal, devido ao fato de 

não ter mais espaço para sepultamentos, além disso, ele pediu ao executivo que pense em 

uma solução para sanar este problema. Disse ainda que existem vários terrenos no 

município que estão ociosos, que é necessário dar uma função social para a terra. Deste 

modo, ele pediu que estas situações possam ser analisadas pela prefeitura e, para os casos 

onde essas propriedades não estejam cumprindo sua função social, que seja aplicado 

algum tipo de penalização e que esses lugares sejam utilizados para fins de interesse 

público. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre o evento realizado 

no último final de semana pela gestão municipal em alusão ao Outubro Rosa, além disso, 
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ele parabenizou a todos os envolvidos na realização deste evento e, também destacou a 

importância de o município investir neste tipo de política pública. Depois, ele lembrou 

das campanhas Novembro Azul e Dezembro Vermelho. Em seguida, o vereador teceu 

alguns comentários em relação a iluminação pública no município. Na sequência, ele 

falou sobre a situação da água do município, disse ainda que os vereadores têm procurado 

os órgãos que são responsáveis por estas pastas para tentar conseguir um micro 

abastecimento, disse ainda que tem pedido ao executivo para que sejam concluídas as 

obras no sistema de abastecimento de água, para que essa problemática possa ser 

resolvida. Posteriormente, ele falou sobre o requerimento que foi atendido, em relação a 

Ponte da Raimundo Vieira. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre 

a indicação do vereador Edson Farias. Neste momento, o vereador Edson Farias pediu a 

parte no discurso para falar sobre suas viagens ao interior do município, disse ainda que 

a maioria da população faz reivindicações para o coletivo, eles pedem escolas, ramal, 

estrada, iluminação. Logo após o orador 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 servidores desta 

Casa, aos ouvintes das rádios. Em seguida, a oradora falou sobre o evento realizado pela 

gestão municipal em alusão ao Outubro Rosa, falou sobre os atendimento que foram 

realizados na UBS Fluvial, falou sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer 

de mama, após, ela parabenizou a gestão municipal por este grande evento. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ela falou sobre o curso para moto-taxistas que será 

ministrado no município pelo DETRAN, ela também destacou a importância deste curso, 

disse ainda que as carteiras de habilitação das pessoas que renovaram já estão prontas e 

que ela fará um evento para a entrega das mesmas e, em janeiro finaliza a segunda fase 

do DETRAN por todo o Pará. Posteriormente, ele agradeceu a prefeitura e a Câmara 

municipal pelo apoio, além disso, ela falou sobre as orientações de trânsito que uma 

equipe do DETRAN fará no município. Na sequência, ela falou sobre os rótulos que 

algumas pessoas colocam nos vereadores, segundo a vereadora o rótulo de vereador do 

povo não existe, tendo em vista, que todos os vereadores legislam para a população. Na 

sequência, ela falou que esta Câmara tem sido muito atuante no município. Em seguida, 
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ela falou sobre a emenda parlamentar do deputado Eder Mauro, disse ainda que o projeto 

para esta emenda foi aprovado, depois, ela parabenizou a equipe da prefeitura que se 

empenhou para colocar o projeto na plataforma. Além disso, ela falou que fica muito feliz 

em poder contribuir com o município e, agradeceu ao deputado Eder Mauro pelo seu 

empenho em ajudar o município de Oeiras do Pará, após, ela agradeceu ao seu amigo 

Rony por estar lhe ajudando com o projeto de uma casa de apoio. Além do mais, ela 

destacou a importância de fazer parcerias. Disse ainda que irá na FUNASA a fim de 

conseguir um novo abastecimento de água para o município, que juntos os vereadores são 

mais fortes. Finalizou seu discurso agradecendo e pedindo que todos tenham uma semana 

abençoada. 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, após, ela falou que todos os vereadores trabalham e tem buscado o melhor para 

Oeiras do Pará. Dando continuidade ao seu discurso, a oradora destacou a importância de 

viajar pelo município e ter contato com o povo. Posteriormente, ela falou sobre uma 

viagem que fez aos Rios Sacajós, Urubuí, depois, ela ressaltou a importância do posto de 

saúde do Rio Aracaerú, devido ele atender toda a extensão do Rio Aracaerú, Urubuena e 

as proximidades do Rio Sacajós. Além disso, ela falou que os vereadores deveriam lutar 

para que o Sacajós tivesse um posto de saúde. De acordo com a vereadora nessas viagens 

eles ouvem o clamor da população e, estes são trazidos para esta tribuna através de 

requerimentos e indicações. Além destes assuntos, ela falou sobre uma lancha que passou 

em alta velocidade no Rio Aracaerú, causando vários danos nas embarcações locais. Com 

isso, a vereadora falou que irá fazer um oficio pedindo que embarcações de grande porte 

reduzam a velocidade quando passarem em rios pequenos. Neste momento, o vereador 

Edson Farias pediu a parte no discurso para falar que este assunto é de suma importância 

para a coletividade, que o problema não está somente na destruição das embarcações, 

mas, também no risco de causar acidentes. Em seguida, o vereador Marcos Paulo Leitão 

pediu a parte no discurso para falar que esta é uma matéria que pode ser legislada pelos 

vereadores e, que poderia ser criada uma lei sobre este assunto. Logo após, a oradora 

retomou ao seu discurso pedindo que olhem com carinho pela Ponte do Macaco, pois, ela 

está intrafegável. Na sequência, ela convidou o senhor Homero para fazer uma visita a 
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Ponte do Macaco, pois, além do problema de trafegabilidade, também existe a carência 

de água e de energia. Além disso, ela destacou a importância dos esclarecimentos trazidos 

pela vereadora Mara Nahum em relação a energia, uma vez que, que algumas cobranças 

que são feitas a prefeitura municipal são de responsabilidade da Equatorial. 

Posteriormente, ela falou que as Ruas Júlio Guedes e Mário Covas foram aterradas, disse 

ainda que espera que esse aterro chegue ao final da Rua Antônio Costa Magalhães. Após, 

ela falou sobre as ruas que foram limpas esta semana. Além disso, ela destacou a 

importância de a população fazer a sua parte em relação ao lixo. Na sequência ela falou 

que irá fazer um oficio pedindo iluminação pública para a Rua Coronel Vitor Bastos, 

entre a Veiga Cabral e a Intendente Costa. Depois, além disso, a vereadora falou que irá 

pedir a Mesa Diretora um levantamento dos requerimentos e indicações relacionados a 

iluminação pública, a fim de fazer um mapeamento das ruas que carecem deste serviço, 

para repassar essas demandas para a Secretária de Infraestrutura. Dando continuidade ao 

seu discurso, ela parabenizou ao vereador Edson Farias pelo seu requerimento, disse ainda 

que espera que todas as escolas possam ter os reparos necessários. Além disso, ela falou 

que espera que a prefeita Gilma Ribeiro olhe com carinho para as escolas para que 

finalmente as aulas presenciais possam retornar em fevereiro. Após, ela parabenizou ao 

vereador Marcos Paulo Leitão pelo seu posicionamento em relação ao cemitério, disse 

ainda que o vereador Edson Farias já fez um requerimento sobre este assunto e, ela disse 

ainda que irá encaminhar o requerimento novamente para a Secretária de Infraestrutura 

para que esta situação possa estar sendo verificada. Na sequência, ela falou sobre a 

entrega das cestas básicas a comunidade quilombola do Igarapé Arirá. Ela também pediu 

o voto favorável dos nobres edis para a indicação do vereador Edson Farias e para os 

projetos do vereador Marcos Paulo que iram entrar em pauta na próxima sessão. Disse 

ainda que a ouvidoria desta Casa está funcionando, que as pessoas podem mandar 

mensagem WhatsApp com as demandas da sua rua. 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 

012/2021/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias. A qual foi aprovada por 

unanimidade. A senhora presidente observando que não havia mais nada a ser tratado, 
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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, 03 de novembro de 2021 
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