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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 10 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. 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 dia 03 de novembro 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 447/2021/GP/PMOP, de 09 de novembro de 2021, o qual 

reencaminha o Projeto de Lei nº 009/2021, que dispõe sobre “O Plano Plurianual – PPA 

para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”, para acurada análise desta Casa 

Legislativa. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício n° 019/2021-

COLEJURF-CMOP, que encaminha já com parecer conclusivo nº 009/2021, 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”. Parecer nº 009/2021-COLEJURF-CMOP, sobre o Projeto de 

Lei do Legislativo nº 002/2021, de 25 de outubro de 2021, de autoria do vereador Marcos 

Paulo Leitão – PDT. Ofício nº 109/2021-GP-CMOP, que encaminha a COLEJURF, os 

seguintes Projetos de Leis do Legislativo, para devidas análises e posterior parecer: 

Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2021, de 03 de novembro de 2021, de autoria do 

vereador Marcos Paulo Leitão – PDT, o qual “Fixa a obrigatoriedade de prioridade de 
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atendimento preferencial também às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

em todos os estabelecimentos do município de Oeiras do Pará.” Projeto de Lei do 

Legislativo nº 004/2021, de 08 de novembro de 2021, de autoria do vereador Edson 

Farias – PL, o qual “Dispõe sobre uma folga anual para todos os servidores públicos 

municipais do município de Oeiras do Pará, no dia de seu aniversário, na forma que 

menciona, e dá outras providências. Ofício nº 110/2021-GP-CMOP, que encaminha a 

Comissão de Finanças, Patrimônio, Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Projeto de 

Lei nº 009/2021, que dispõe sobre “O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022-

2025 e dá outras providências, para devidas análises e posterior parecer desta Comissão. 

Requerimento nº 006/2021/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum, o 

qual requer que o Executivo Municipal providencie o serviço de iluminação pública na 

rua Miguel Pantoja Aires, bairro Nova Oeiras, nesta cidade, em benefício de nossa 

população, em especial da Comunidade São Benedito. Indicação nº 010/2021-

GVMN/CMOP, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão, o qual indica que o poder 

executivo proceda com a criação de Lei Municipal que viabilize a implantação do 

Conselho Municipal do Idoso, em benefício da população e do fortalecimento de políticas 

públicas municipais para os idosos. 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 Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres 

edis, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das rádios, após, ele fez a leitura da 

Indicação nº 010/2021-GVMN/CMOP, de sua autoria. 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 agradecendo a Deus por 

poder estar mais uma vez nesta Casa de leis tratando de assuntos de interesse do 

município, após, ele desejou boa noite aos nobres edis, aos servidores desta Casa, aos 

ouvintes das rádios, a sua família. Além disso, ele falou que os vereadores têm feito o seu 

papel, que é fiscalizar, requerer e indicar. Na sequência, ele falou sobre as matérias em 

pauta. Após, ele parabenizou o edil Branco Manga pela passagem de seu aniversário, 
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disse ainda que espera que os projetos do vereador Branco Manga tanto na vida pessoal 

quanto na profissional se realizem. Neste momento, o vereador Branco Manga pediu a 

parte no discurso para agradecer o orador pela sua amizade e, para parabeniza-lo pelo seu 

brilhante trabalho enquanto vereador neste município. Logo após, o orador retomou ao 

seu discurso falando de suas visitas a BR422 e a PA379, além disso, ele falou sobre um 

evento que ele participou na Nova Colônia, ele disse ainda que encontrou com o vereador 

Marcos Paulo Leitão na comunidade de Pau D’arco em um evento, após, ele parabenizou 

o nobre colega pelo trabalho que ele vem fazendo neste município. Neste momento, o 

vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no discurso para agradecer o orador pelo 

reconhecimento, ele também destacou a importância do evento naquela localidade, disse 

ainda que eles puderam ouvir a comunidade. Além disso, ele fez um requerimento verbal 

pedindo que a gestão municipal, por meio da Secretária de Saúde ofereça o serviço 

odontológico para as pessoas que residem na região. Logo após, o orador retomou ao seu 

discurso falando que este assunto é muito cobrado por aquela comunidade, disse ainda 

que já procurou o executivo para pedir que este problema seja resolvido. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ele falou que o ex-prefeito Edivaldo Nabiça já 

respondeu o oficio da Comissão, referente a prestação de contas do ano de 2012, disse 

ainda que o ex-prefeito prestará alguns esclarecimentos a Comissão. Finalizou seu 

discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Branco 

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

presente, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das rádios, a sua família, após, ele falou 

sobre a qualidade da internet em Oeiras, posteriormente, ele agradeceu a Deus pela 

oportunidade de poder usar mais uma vez a tribuna deste poder. Dando continuidade ao 

seu discurso, ele parabenizou aos nobres edis que possuem requerimentos e indicações 

nesta sessão, ele disse ainda que os vereadores podem apenas indicar e requer, pois, não 

possuem orçamento para executar. Após, ele falou que já fez inúmeras indicações, dentre 

elas uma indicação que pede a reforma da Escola Dom Pedro I no Rio Mocajatuba. Em 

seguida, ele fez um requerimento verbal pedindo melhorias tanto na área da educação 

quanto na área da saúde para a comunidade do Rio Mocajatuba. Na sequência, ele falou 

que tem andado muito por este município, deste modo, ele agradeceu a todas as famílias 



 
 

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 
 
 

4 
 

pelo acolhimento em suas visitas. Dando continuidade ao seu discurso, ele agradeceu a 

todas as pessoas que lhe mandaram mensagens desejando feliz aniversário, a esta Câmara 

que lhe fez uma homenagem e a sua família. Na sequência, ele falou sobre as conversas 

que já teve com os deputados que apoia, ele disse ainda que no dia 20 de novembro a 

deputada Renilse Nicodemos estará em Oeiras e, ele irá aproveitar a oportunidade para 

mostrar a realidade de algumas locais da cidade para a deputada. Além disso, ele falou 

que espera conseguir melhorias para o município de Oeiras do Pará. Após, ele falou que 

ano que vem é ano eleitoral, deste modo, oportuno para cobrar melhorias para Oeiras do 

Pará, pois, de acordo com o vereador o estado também é responsável pelo município, ele 

citou como exemplo o asfalto. Além disso, ele convidou os nobres pares para se reunirem 

com os representantes da empresa para saber como será aplicado o asfalto na cidade. 

Posteriormente, ele falou que gostaria que os vereadores se unissem para conseguir 

marcar uma reunião com o governador. Na sequência, ele agradeceu a Mesa Diretora e 

direção desta Casa pelo apoio dado aos vereadores. Dando continuidade ao seu discurso 

ele falou que a Comissão da qual ele faz parte está aguardando o ex-prefeito Edivaldo 

Nabiça para prestar alguns esclarecimentos. Em seguida, ele falou que a programação que 

ele pretende fazer no dia 20 de novembro é beneficente, além disso ele agradeceu a todas 

as pessoas que estão o ajudando nesta ação. Após, ele falou que conversou com a 

Secretária de Infraestrutura, a senhora Cilene, ele disse ainda que repassou algumas 

demandas para ela, além disso, ele falou que sabe dos desafios que ele irá encontrar, pois, 

o inverno está chegando e, com isso, as ruas irão ficar intrafegáveis. Posteriormente, ele 

falou sobre uma conversa que teve com o Secretário Benedito em relação a pintura de 

algumas árvores próximas a Arena de Eventos. Na sequência, ele falou sobre as 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas que limpam as ruas de madrugada. Além disso, ele 

se colocou à disposição dos demais pares deste poder para somarem forças em busca de 

melhorias para Oeiras do Pará. Após, ele destacou a importância das ações realizadas pela 

gestão municipal, citou como exemplo o Outubro Rosa. Finalizou seu discurso 

agradecendo a Deus pela oportunidade. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Drô Alfaia, o qual iniciou o seu discurso desejando boa noite a todos os edis, a população 

de Oeiras do Pará, aos ouvintes das rádios, após, ele parabenizou o vereador Branco 
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Manga pela passagem de seu aniversário, posteriormente, ele justificou sua ausência na 

sessão anterior. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que se reuniu com o doutor 

Galileu quando esteve em Belém, além disso, ele falou que o deputado iria se reunir com 

a Secretária de Educação do Estado, deste modo, o orador fez um oficio pedindo a 

Secretária que seja implantada uma turma de Ensino Médio no Rio Murujucá, devido ao 

quantitativo populacional do local. Além deste assunto, o vereador também pediu ao 

deputado que falasse sobre a situação do transporte escolar do Ensino Médio, para que 

sejam tomadas as medidas cabíveis, tendo em vista, que a prefeitura municipal não vem 

cumprindo com o termo de responsabilidade que assinou, se responsabilizando pelo 

transporte dos alunos do Ensino Médio. Na sequência, ele falou que também se reuniu 

com a deputada Dilvanda Faro e, nesta reunião ele ainda falou sobre a necessidade de 

implantar uma turma de Ensino Médio no Rio Murujucá. Dando continuidade ao seu 

discurso, ele falou sobre uma visita que fez ao TCM, falou sobre uma conversa que teve 

com o senhor Diego, na ocasião o vereador relatou tudo o que a atual gestão vem fazendo 

no município, ele disse ainda que os vereadores são ficais e representantes do povo, além 

disso, ele falou que a população vem sendo penalizada por essa má administração. Em 

seguida, ele falou sobre uma viagem que fez a Tailândia, falou sobre uma praça de 

alimentação que existe no município e funciona 24 horas, após, ele falou que na próxima 

sessão irá entrar com uma indicação pedindo um estudo sobre um espaço onde possa ser 

implantado uma praça de alimentação em Oeiras do Pará. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o vereador falou que a senhora Alderiane representa este município, 

pois, ela luta para que as coisas sejam corretas, além disso, ele falou que prefeita 

municipal pediu a demissão da moça aos seus superiores, posteriormente, ele teceu alguns 

comentários em relação a prefeita municipal. Na sequência, ele falou sobre as lanchas 

escolares que estão sobre a vigilância de uma pessoa que não é servidor do município, 

além disso, de acordo com o vereador a gestão perdeu a verba do PINAT por não saber 

aplicar o dinheiro de forma correta. Ele disse ainda que os recursos só têm valor para a 

população se eles forem aplicados de maneira correta. Posteriormente, ele falou sobre os 

gastos com combustível nesta gestão. Em seguida, ele destacou que a pandemia não é a 

culpada pelas aulas ainda não terem retornado no município, mas, sim o abandono das 
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escolas. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o vereador pediu a Secretária de 

Infraestrutura que possa tomar providências em relação a Ponte do Galo. Posteriormente, 

o vereador falou que na próxima sessão irá trazer as notas fiscais dos gastos desta gestão 

com eventos, de acordo com o orador o dinheiro que está sendo gasto com esses eventos 

está fazendo falta. Após, ele falou sobre um fato que aconteceu no município, de acordo 

com o vereador um senhor foi transportado para o hospital em carroça. Na sequência, ele 

falou que após dois dias de chuva as ruas do município estão intrafegáveis. Além disso, 

ele falou que este governo não tem planejamento de suas ações. Em seguida, ele falou 

sobre o caminhão papa lixo que foi para manutenção a vários meses e até o momento não 

voltou para o município. Além deste assunto, ele também falou sobre a pá mecânica. 

Dando continuidade ao seu discurso, o vereador falou que o ex-prefeito Dinaldo Aires 

deixou tudo pronto para a instalação das luminárias no canteiro da Rua Artêmio Araújo e 

até agora o trabalho não foi concluído, ele também falou sobre a carência de iluminação 

pública nas demais ruas do município. Na sequência, ele falou que está esperando sair a 

prestação de contas para fazer um cálculo de quantas lanchas o município poderia ter 

comprado com o que está sendo gasto com aluguel de lanchas. Ele disse ainda que o 

governo não teve a capacidade de concertar a rabada da ambulancha, ele também teceu 

alguns comentários em relação à lancha da administração. Além disso, de acordo com o 

vereador deixar essas lanchas abandonadas e sucateadas é intencional é, para favorecer 

alguém. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou mais uma vez sobre sua visita ao 

TCM, segundo o vereador a folha de pagamento do município ultrapassou os 70% com 

gastos de pessoal, além disso, de acordo com o vereador este é o pior governo da história 

do município. Finalizou seu discurso agradecendo a Deus, além disso, ele falou que na 

próxima sessão irá trazer provas. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson 

Farias, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres pares, aos servidores 

desta Casa, ao público presente, aos ouvintes das rádios, ele também parabenizou ao 

vereador Branco Manga pela passagem de seu aniversário. Dando continuidade ao seu 

discurso o vereador falou sobre as matérias em pauta nesta sessão, dentre elas: o Ofício 

n° 019/2021-COLEJURF-CMOP, que encaminha já com parecer conclusivo nº 

009/2021, o Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2021, de 25 de outubro de 2021, de 
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autoria do vereador Marcos Paulo Leitão, o Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2021, 

de 03 de novembro de 2021, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão, o 

Requerimento nº 006/2021/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum e a 

Indicação nº 010/2021-GVMN/CMOP,  também de autoria do vereador Marcos Paulo 

Leitão. Em seguida, o orador fez a leitura e defesa da Projeto de Lei do Legislativo nº 

004/2021, de 08 de novembro de 2021, de sua autoria, o qual “Dispõe sobre uma folga 

anual para todos os servidores públicos municipais do município de Oeiras do Pará, no 

dia de seu aniversário, na forma que menciona, e dá outras providências. Na sequência, 

ele parabenizou a comunidade da França pela aquisição da nova sessão eleitoral. 

Posteriormente, ele falou que o vereador que o antecedeu disse que Oeiras perdeu o 

PINAT, segundo o orador ele faltou com a verdade, pois, Oeiras não perdeu este recurso, 

o repasse foi suspenso por falta de movimentação na conta e, como não está havendo 

aulas presenciais não se pode pagar transporte escolar, tendo em vista, que o PINAT é 

para pagar o transporte escolar. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, 

a palavra foi facultada a vereadora Franciele Andrade, a qual iniciou seu discurso 

desejando boa noite aos nobres edis, aos ouvintes das rádios, posteriormente, ela falou 

sobre as matérias em pauta nesta sessão, dentre elas o Projeto de Lei do Legislativo nº 

002/2021, de 25 de outubro de 2021, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão, o 

Ofício nº 110/2021-GP-CMOP, o Requerimento nº 006/2021/GVMN/CMOP, de 

autoria da vereadora Mara Nahum e a Indicação nº 010/2021-GVMN/CMOP, de autoria 

do vereador Marcos Paulo Leitão. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre a 

carência de iluminação pública em algumas ruas da cidade, ela citou como exemplo a Rua 

Magalhães Barata, no trecho entre o Salão Paroquial e a Secretária de Saúde, deste modo, 

ela pediu a Secretária de Infraestrutura que faça um levantamento para verificar quais as 

ruas que precisam de iluminação, para que essas demandas possam ser sanadas. Na 

sequência, ele parabenizou o vereador Branco Manga pela passagem de seu aniversário. 

Após, ela falou que a empresa responsável pela implantação do asfalto em Oeiras irá dar 

continuidade ao trabalho. Em seguida, ela parabenizou a vereadora Priscila Santa Maria 

pela emenda parlamentar que ela conseguiu para o município, de acordo com a oradora 

este recurso será utilizado para compra de bloquetes. Além disso, ela falou sobre as ruas 
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da cidade que foram revestidas por bloquetes na gestão anterior. Após, ela falou que os 

vereadores têm feito a sua parte, deste modo, contribuem com o município na medida do 

possível. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela falou sobre a retomada nas 

obras da Ponte da Rua João XXIII. Em seguida, ela falou sobre a criação de uma nova 

sessão eleitoral na comunidade da França na BR422. Finalizou seu discurso agradecendo 

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

discurso saudando aos nobres pares, ao público presente, aos ouvintes das rádios. 

Posteriormente, ele justificou sua ausência nas duas sessões anteriores. Após, ele 

parabenizou o vereador Branco Manga pela passagem de seu aniversário. Dando 

continuidade ao seu discurso ele lamentou o que aconteceu com balsa do Grupo Aires. 

Na sequência, ele parabenizou aos nobres pares pelas suas indicações, requerimentos e 

projetos de lei, após, ele também parabenizou a gestão pelo encaminhamento do PPA 

para esta Casa. Em seguida, ele falou sobre os Projetos de Lei de autoria do vereador 

Marcos Paulo Leitão, sobre o Projeto de Lei de autoria do vereador Edson Farias, sobre 

o Requerimento da vereadora Mara Nahum e sobre a Indicação do Marcos Paulo Leitão. 

Na sequência, ele falou sobre o Novembro Azul, mês de alusão ao combate ao câncer de 

próstata, além disso, ele destacou a importância do tratamento precoce, ele também falou 

sobre a perda de um grande amigo para esta doença. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o vereador teceu alguns comentários em relação ao Presidente da 

República. Na sequência, o orador deixou seu repúdio a fala do vereador que falou coisas 

pesadas contra a gestão. De acordo com o orador a gestão municipal tem problemas, 

porém, ele acredita que as coisas iram encaminhar-se da melhor forma possível. Em 

seguida, ele falou que teve uma conversa com prefeito de Concordia, o senhor Elias 

Santiago, sobre o município de Oeiras do Pará, disse ainda que em breve o senhor Elias 

virá a Oeiras, pois, será candidato a deputado estadual. Ele também falou sobre uma 

conversa que teve com o deputado federal Celso Sabino e o vice-prefeito de Igarapé Mirí. 

Além disso, ele falou que visitou alguns órgãos do estado como o ITERPA, IML, SEFA 

em busca de parcerias para o desenvolvimento do município. Posteriormente, ele falou 

que está se preparando para uma cirurgia, mas, que pretende fazer em um período que 

não atrapalhe o trabalho no legislativo. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo 
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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 para mais uma sessão ordinária. Posteriormente, ela 

destacou a importância de a população acompanhar o trabalho dos vereadores. Dando 

continuidade ao seu discurso, ela falou que teve uma conversa com o diretor da empresa 

que ganhou a licitação para fazer a manutenção da PA379, além disso, ela falou que se 

sente muito feliz em poder contribuir com o município, ela ainda agradeceu a todas as 

pessoas que a acompanharam na visita até o CETRAN. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ela parabenizou a comunidade da França na BR422, por ter recebido 

uma zona eleitoral, além disso, ela destacou a luta dessa comunidade para conseguir esta 

zona eleitoral. Após, ela também parabenizou o presidente do PDT municipal, Jesus 

Nahum, ao senhor Camões e ao senhor Rodrigo, chefe do cartório eleitoral, ela disse ainda 

que quando a população uni forças consegue alcançar seus objetivos. Na sequência, ela 

falou sobre a representatividade feminina nos poderes executivo e legislativo do 

município de Oeiras do Pará. Além disso, ela falou que apesar da atual gestora ser uma 

mulher não se sente representada por ela. Após, a vereadora falou que não irá ser calar 

quando achar que algo está errado. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou que 

muito tem se falado nesta Casa o quanto o município precisa melhorar. Posteriormente, a 

vereadora falou sobre dois requerimentos que ela fez, um pedindo a manutenção da Ponte 

do Borroló e outro pedindo a manutenção da Ponte do Galo e, até o momento eles não 

foram atendidos. Além disso, ela falou que fez uma visita as Pontes do Borroló, do Galo 

e a Rua Raimundo Vieira na companhia dos Secretários Nildo e Benedito, a fim de 

mostrar a realidade desses locais para os Secretários. Na sequência, a vereadora fez alguns 

questionamentos em relação aos requerimentos que são atendidos pela Secretaria de 

Infraestrutura, pois, segundo a oradora o requerimento pedindo a manutenção da Rua 

Raimundo Vieira foi oficializado depois e, já foi atendido. Além disso, a vereadora falou 

que estas atitudes prejudicam a comunidade, ela disse ainda que essas comunidades têm 

em sua maioria pescadores, classe que a prefeita tanto defende. Após, ela falou que as 

obras na Ponte do Galo iniciaram a quase dois meses e não foram concluídas, fato que 

dificultou o acesso daquela comunidade. Posteriormente, a vereadora falou que espera 
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uma resposta da Secretária de Infraestrutura e do Executivo do porque seus ofícios, 

requerimentos e indicações não são atendidos. Além disso, ela falou que não pede nada 

para si, mas, sim para a sociedade oeirense. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou 

sobre a situação das ruas da cidade após dois dias de chuva, ela ainda perguntou de quem 

é a responsabilidade de fazer a manutenção das ruas agora, tendo em vista que 

anteriormente se colocava a culpa no ex-prefeito Dinaldo Aires, entretanto, já se passaram 

dez meses de governo e segundo a vereadora até agora nada foi feito. Na sequência, ela 

falou sobre o caminhão papa lixo que foi para a manutenção a cinco meses e até agora 

não retornou, além disso, ela falou sobre a situação do lixo na feira livre municipal e sobre 

a coleta de lixo nas residências dos munícipes. Após, ela falou sobre os pedidos que tem 

recebido da população pedindo manutenção nas ruas. Dando continuidade ao seu 

discurso, ela falou sobre uma ligação que recebeu deu um pai pedindo ajuda com 

transporte para que seu filho possa ir para a escola. Após, ela falou sobre o dinheiro do 

PINAT, sobre o dinheiro que foi gasto com combustível mesmo não havendo aulas 

presenciais. Em seguida, ela teceu alguns comentários em relação a gestão municipal. 

Após, ela falou que a dignidade do povo oeirense está sendo roubada. Na sequência, ela 

falou sobre a merenda escolar. Além disso, ela falou que o povo está sofrendo pela má 

administração da gestora municipal. Depois, a vereadora falou sobre as constantes trocas 

de Secretários neste governo. Em seguida, ela falou sobre o caso do senhor que foi 

transportado em uma carroça para o hospital. Além disso, ela deixou seu repúdio pela 

maneira como este cidadão foi tratado. Ela ainda se colocou à disposição para ajudar a 

população. Finalizou seu discurso desejando 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 parabenizou o vereador Branco Manga pela passagem de seu 

aniversário, após, ele saudou a todos os moradores do bairro do Marapira, em especial a 

todos os membros da Comunidade Cristã Nossa Senhora de Nazaré que até o dia 14 de 

novembro estará realizando a festividade em honra a Nossa Senhora, além disso, ele 

destacou a importância dessas comunidades para o município. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ele falou sobre a situação das ruas da cidade, ele também falou sobre as 
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cobranças dos moradores da Passagem Alegria por melhorias no local, deste modo, ele 

pediu a Secretária de Infraestrutura que mande fazer um trabalho no local, além disso, ele 

falou que a população do bairro do Marituba carece de infraestrutura no bairro. Após, ele 

falou sobre o requerimento pedindo a manutenção da Rua 20 de Janeiro que foi atendido, 

ele disse ainda que não importa quem faz as indicações, o importante é que elas sejam 

atendidas, pois, quem ganha com isso é a população. Na sequência, ele falou que este ano 

foi de muito aprendizado, disse ainda que torce para que essa gestão consiga atender as 

demandas da população. Posteriormente, ele falou que espera que a Secretaria de 

Infraestrutura apresente um plano de execução dos trabalhos, que os reparos possam ser 

feitos a fim de amenizar a situação das vias públicas da cidade. Dando continuidade ao 

seu discurso, ele fez a defesa do Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2021, de 25 de 

outubro de 2021, de sua autoria. Na sequência, ele falou sobre o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 003/2021, de 03 de novembro de 2021, também de sua autoria. Após, ele 

falou sobre o trabalho da COLEJURF neste poder. Em seguida, ele fez a defesa da 

Indicação nº 010/2021-GVMN/CMOP, de sua autoria, além disso, o orador agradeceu 

a senhora Samaria por ter compartilhado com ele a necessidade e a importância de se ter 

no município políticas públicas voltadas para os idosos. Ele também pediu o voto 

favorável dos nobres edis para a aprovação de sua indicação para que o Conselho do Idoso 

possa ser criado no município. Dando continuidade ao seu discurso, ele pediu as pessoas 

que ainda não se vacinaram contra a COVID 19, que procurem os postos de saúde para 

se vacinarem, após, ele agradeceu a todos os servidores da UBS do Marituba pelo 

acolhimento. Além disso, ele falou sobre a necessidade desta UBS passar por uma 

reforma, deste modo, pediu a Secretária de Saúde que tome providencias em relação ao 

Posto de Saúde do Marituba. Na sequência, ele falou sobre uma programação que 

aconteceu na comunidade Pau D’arco, além disso, ele falou que aproveitou o evento para 

ouvir as demandas daquelas comunidades, dentre elas a ausência de serviço odontológico 

na BR422, ele ainda pediu que a administração possa recuperar o veículo usado para 

serviços odontológicos, para que este serviço possa ser oferecido de maneira itinerante a 

essas comunidades. Neste momento, o vereador Barriga pediu a parte no discurso para 

falar que seria mais viável para a gestão fazer a manutenção do carro odontológico, para 
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que ele pudesse ser levado para a BR422 afim de atender os moradores do local. Logo 

após, orador finalizou seu discurso agradecendo o carinho que vem recebendo pelo 

trabalho que vem fazendo nesta Casa. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador 

Osvaldo Alves, o qual iniciou seu discurso desejando boa noite a todos os edis, ao público 

presente, aos ouvintes das rádios, após, ele parabenizou o vereador Branco Manga pela 

passagem de seu aniversário. Dando continuidade ao seu discurso, ele parabenizou aos 

nobres edis: Mara Nahum, Marcos Paulo Leitão, Edson Farias, pelos seus projetos de leis, 

requerimentos e indicações. Posteriormente, ele falou um pouco de sua vida antes de estar 

vereador. Na sequência, ele falou que fez uma visita a Rua João XXIII, disse ainda que 

conversou com o responsável pela obra daquela ponte e, ele lhe informou que em breve 

esta obra será concluída. Em seguida, ele falou que visitou algumas ruas do município, 

disse ainda que tem visto a preocupação da Secretária Cilene com povo que mora nas 

áreas mais afastadas da cidade. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou que 

no mandato do ex-prefeito Ely Batista ele trabalhou três anos como do diretor do PINAT, 

por isso, segundo o orador tem conhecimento sobre o assunto. Além disso, ele prestou 

alguns esclarecimentos em relação ao PINAT. Disse ainda que espera que Deus dê 

sabedoria a senhora prefeita para que ela possa conduzir o município da melhor forma 

possível. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, passou-se a seguinte 

ORDEM DO DIA: Neste momento a presidente Roberta Araújo chamou a vereadora 

Franciele Andrade, por ser a relatora do projeto para fazer a leitura e defesa do parecer. 

Votação do Parecer nº 009/2021-COLEJURF-CMOP, sobre 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 foi aprovado por unanimidade. Votação do 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”. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento nº 

006/2021/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum. Votação da Indicação 

nº 010/2021-GVMN/CMOP, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão. Todos os 

requerimentos e indicações foram aprovados por unanimidade. A senhora presidente 
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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, 10 de novembro de 2021 
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