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Ata da trigésima sessão ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara Municipal 

de Oeiras do Pará, realizada no dia 01 de dezembro 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 Barriga (segundo secretário). 

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 e Franciele Andrade, o vereador Josiel Maciel está se 

recuperando de uma cirurgia e a vereadora Franciele Andrade encontra-se doente. 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 24 de novembro 2021, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 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, após, ele falou sobre o Dia Mundial de combate 

a AIDS. Segundo o vereador este dia deveria ser lembrado pela gestão municipal, através 

de campanhas de conscientização sobre o vírus HIV. Posteriormente, o orador falou sobre 

o Novembro e também destacou a importância dos homens cuidarem da sua saúde. 

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 estar mais uma vez nesta Casa de leis, após, ele desejou 

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

continuidade ao seu discurso, o orador falou que os vereadores estão fazendo o seu 

trabalho, indo em busca de melhorias para o município. Na sequência ele falou que espera 
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que os vereadores tenham a oportunidade de visitar as comunidades mais afastadas da 

cidade, afim de ouvir as demandas dessas comunidades. Em seguida, o orador falou sobre 

uma ação que realizou na Vila do Uxí-Estrada, em parceria com a deputada Renilse 

Nicodemos e apoio dos nobres edis. Além disso, ele falou que apesar de existir no 

parlamento divergência de ideias, existe amizade entre os vereadores, após, ele falou que 

está disposto a ajudar os demais edis em suas ações. Neste momento, o vereador Marcos 

Paulo Leitão pediu a parte no discurso para parabenizar o orador pelo trabalho que ele 

vem realizando na Vila do Uxí-Estrada. Em seguida, o vereador Osvaldo Alves também 

pediu a parte no discurso para parabenizar o nobre colega pelo evento realizado. Na 

sequência, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso para cumprimentar o edil 

Barriga pela realização de mais uma ação. Logo após, o orador retomou ao seu discurso 

falando mais um pouco sobre o evento realizado na Vila do Uxí-Estrada.  Posteriormente, 

o vereador Drô Alfaia também pediu a parte no discurso para destacar a importância 

dessas ações nas comunidades do interior. Após, o vereador Edson Farias também pediu 

a parte no discurso para parabenizar o nobre edil pelo evento realizado na Vila do Uxí-

Estrada. Em seguida, o orador retomou ao seu pronunciamento falando que está 

organizando uma ação para emitir documentos nas comunidades do interior do município. 

Além deste assunto, ele também falou sobre uma conversa que ele, o vereador Branco 

Manga e o senhor Sérgio Barbosa, tiveram com a deputada Renilse Nicodemos. Ele 

destacou que uma das reivindicações feitas a deputada foi a contratação de professores 

com especialização em braile para trabalhar na escola de ensino médio do município. Na 

sequência, ele destacou a importância de os vereadores aproveitarem as eleições para 

deputados para ir em busca de melhorias para o município. Ele ainda falou que os 

mandatos são transitórios, mas, que as benfeitorias iram ficar para a população. Após, o 

orador falou sobre os pedidos de ajuda que os vereadores recebem regularmente da 

população. Além disso, ele falou que a função dos vereadores é legislar e fiscalizar, 

porém, na maioria das vezes eles são vistos como o para-choque do povo. Finalizou seu 

discurso seu discurso dizendo que irá continuar lutando pelo município. 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, 
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após, ele agradeceu a Deus pela oportunidade de poder usar mais uma vez a tribuna deste 

poder. Dando continuidade ao seu discurso, o orador destacou a importância da união 

entre os nobres pares, após, ele falou sobre aproveitar o ano pré-eleitoral para ir em busca 

de melhorias para o povo oeirense. Posteriormente, ele falou que está programando uma 

ação em janeiro com o apoio da deputada Renilse Nicodemos. Além disso, ele falou que 

tem buscado emendas parlamentares através dos deputados que apoia. Na sequência, o 

orador falou sobre uma reunião que ele participou juntamente com o vereador Barriga, o 

senhor Sergio Barbosa e a deputada Renilse Nicodemos. Em seguida, o vereador falou 

sobre um evento que realizou no último dia 20 de novembro em Oeiras do Pará, ele 

também agradeceu a todas as pessoas que o ajudaram para que o evento pudesse ser 

realizado. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele agradeceu a Mônica Leal pelo 

empenho a frente da Secretaria de Saúde municipal. Além disso, ele falou sobre as 

dificuldades no resgate e transporte de pacientes no município de Oeiras do Pará. Após, 

ele falou de seu desejo em conseguir melhorias na área da saúde, citou como exemplo a 

aquisição de uma ambulancha maior e mais equipada. Na sequência, ele falou sobre a 

emenda parlamentar do deputado Hélio Leite, que destinou uma caminhonete 4x4 para o 

município. Ele ainda falou que irá fazer tudo que estiver ao seu alcance para ajudar Oeiras 

do Pará. Em seguida, ele falou que no dia 15 de dezembro estará em Belém recebendo 

alguns benefícios para o município. Finalizou seu discurso pedindo que Deus abençoe a 

todos. 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. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou sobre as dificuldades que passou 

para conseguir se eleger vereador, além disso, ele falou que não foi eleito para bajular 

prefeito. Ele disse ainda que foi eleito para legislar e, de certa forma guardar o cofre 

público. Posteriormente, ele falou que o povo não aguenta mais o que está passando, que 

neste governo o que se tem de mais bonito são as festas. Além disso, ele teceu alguns 

comentários em relação ao evento realizado pela gestão municipal em alusão ao 

Novembro Azul. Após, ele falou que os cargos de prefeito e vereador são transitórios. Na 

sequência, ele teceu algumas críticas em relação ao comportamento da senhora prefeita. 

Dando continuidade ao seu pronunciamneto, ele falou que a prefeita Gilma Ribeiro quer 
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retirar de maneira arbitraria as famílias que trabalham na Praça da Liberdade. Além do 

mais, ele falou que é preciso ter prioridades, pois, segundo o orador existem coisas mais 

urgentes para serem feitas em Oeiras do que a construção da praça. Ele ainda citou como 

exemplo a Ponte onda mora a senhora Joana Lopes Xavier, que ainda necessita da 

construção de uma nova ponte. Em seguida, ele falou sobre as passagens que são 

destinadas aos pacientes que fazem tratamento em Belém, disse ainda que a empresa que 

ganhou o processo licitatório deveria fornecer passagens para esses pacientes todos os 

dias da semana. Deste modo, ele pediu a Secretária de Saúde que procure a empresa para 

sanar este problema. Na sequência, ele falou que ao acessar o portal da transparência viu 

algumas notas fiscais referentes a merenda escolar, ele ainda falou que gostaria de 

entender porque a demora na entrega dos quites da merenda. Dando continuidade ao seu 

discurso, o vereador falou sobre os gastos com eventos realizados pela gestão municipal. 

Em seguida, ele falou sobre uma denúncia que recebeu, segundo o vereador, com ciência 

da Secretária de Infraestrutura está sendo vendido aterro no município de Oeiras do Pará. 

De acordo com o vereador as ruas da cidade necessitando de aterro e o poder público está 

vendendo. Além disso, ele se perguntou se a senhora prefeita tem conhecimento desta 

situação. Posteriormente, ele falou sobre a reforma na Ponte do Galo, ele ainda destacou 

que esta obra não irá durar muito tempo devido a qualidade da madeira utilizada na obra. 

Após, ele falou que irá fazer uma indicação pedindo ao poder público que possa fazer 

uma ponte de concreto armado para tentar resolver a situação da Ponte do Galo. O 

vereador também destacou a necessidade de uma reforma urgente na Ponte do Macaco. 

Na sequência, ele citou que a senhora prefeita, falou em seu programa na rádio que terça-

feira iria chegar uma equipe para cavar novos poços na cidade, porém, até o momento 

ainda não chegou. Posteriormente, ele pediu que a prefeita dê condições de trabalho para 

as pessoas que estão na praça, que elas sejam ouvidas e colocadas em um lugar digno. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre a falta de estrutura das 

escolas para a volta às aulas, falou sobre os gastos com combustível neste governo. 

Posteriormente, ele falou sobre a ambulancha da Secretária de Saúde e sobre a lancha da 

Administração. Além disso, ele teceu alguns comentários em relação aos alugueis de 

lancha pela gestão municipal. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos. Em 
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seguida, o vereador Edson Farias tomou a parte no discurso para pedir que fosse 

instaurada uma comissão para apurar as denúncias do vereador Drô Alfaia sobre a venda 

de aterro pela Secretaria de Infraestrutura. Na sequência, a primeira Secretária Priscila 

Santa Maria informou que a Mesa Diretora irá tomar as medidas cabíveis. 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. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre o desejo dos 

vereadores de fazer uma sessão especial para homenagear aos profissionais da saúde que 

trabalham no enfrentamento da COVID 19 e as famílias que perderam seus entes queridos 

para esta doença. Em seguida, o vereador falou sobre uma ligação que recebeu do 

Comandante da Policia Militar de Oeiras, o sargento Heraldo, pois, alguém falou para o 

sargento que o orador teria falado mal da polícia militar em seu discurso. Na sequência, 

o vereador falou que convidou o novo Comandante da Policia Militar de Oeiras, o 

sargento Natal para assistir a sessão. Posteriormente, o vereador falou que todos os dias 

vem recebendo reclamações de alguma situação de segurança ou de insegurança em 

Oeiras do Pará. De acordo com vereador muitas pessoas estão armadas em Oeiras com 

armas de fogo e fazendo barbaridades, entrando nas casas e assaltando. Após, ele falou 

sobre uma ligação de uma pessoa pedindo socorro, pois, na Rua Antônio Costa Magalhães 

havia uma briga e as pessoas estavam armadas. Segundo o orador ele chamou a polícia. 

Posteriormente, ele falou que ao sair de seu trabalho se deparou com três homens 

brigando, segundo o vereador eram as mesmas pessoas citadas pelo morador na lição as 

14 horas. Além disso, o orador falou que ligou mais uma vez para a polícia, porém, como 

não teve êxito ligou para a senhora prefeita pedindo providencias. Na sequência, ele falou 

sobre a justificativa dada pelos policias. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele 

falou que colocou a situação aos demais edis e lhes convidou para irem ao Estado pedir 

segurança pública para o município. Segundo o vereador não podemos mais aceitar a 

situação que estamos vivendo. Na sequência, ele falou que a situação da Policia Militar é 

insustentável em Oeiras. Neste momento, o vereador Barriga pediu a parte no discurso 

para falar que a violência também está presente no interior do município, citou como 

exemplo um assalto que aconteceu com seu tio. Ele ainda se colocou à disposição dos 
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demais edis para ir ao Estado. Em seguida, o vereador Osvaldo Alves também pediu a 

parte no discurso para falar que este assunto é de suma importância, além disso, ele falou 

que o povo pede socorro, pois, a sociedade está à mercê da criminalidade. Logo após, o 

orador retomou ao seu discurso dizendo que é humanamente impossível querer que dois 

ou três policiais façam a segurança de um município como Oeiras do Pará. Em seguida, 

o orador falou sobre a necessidade de aumentar o efetivo policial do município. Ele disse 

ainda que é inadmissível a situação que o estado trata a questão da segurança pública. 

Além disso, ele falou sobre as constantes cobranças feitas pela população em relação à 

segurança pública. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou sobre o plebiscito que 

escolheu o atual sistema de governo. Além disso, o vereador prestou alguns 

esclarecimentos sobre este sistema de governo. Posteriormente, ele falou que cabe ao 

ministério público fiscalizar a segurança pública. Na sequência, ele falou sobre as 

reuniões que já participou pedindo o aumento da segurança ostensiva para o município 

Oeiras do Pará. Além disso, o vereador destacou a importância de a população fazer os 

boletins de ocorrência. Finalizou seu discurso agradecendo 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. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que 

fez um levantamento dos ofícios encaminhados de seu gabinete para as secretarias que 

não foram respondidos, para que seja realizada a reiteração dos mesmos. Na sequência, a 

vereadora fez a leitura de alguns desses ofícios: um oficio pedindo o número de Postos 

de Saúde existentes no município, bem como os responsáveis por cada um, oficio pedindo 

uma data para reabertura dos Postos de Saúde, bem como os seus respectivos Agentes 

Comunitários de Saúde, oficio pedindo informações sobre a construção da Ponte da 

Travessa João XXIII, oficio pedindo informações sobre o estado das ambulâncias e da 

ambulancha e quais as medidas estão sendo tomadas para o retorno das mesmas, oficio 

pedindo informações sobre quais medidas estão sendo tomadas para amenizar os 

impactos ambientais causados pelo lixão a céu aberto, oficio pedindo a relação dos 

Agentes Comunitários de Saúde do interior, oficio pedindo informações sobre quais as 

escolas precisam ser revitalizadas, reformadas e concluídas. Além disso, ela falou que irá 

encaminhar um oficio pedindo iluminação pública. Dando continuidade ao seu discurso 
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a vereadora falou sobre as cartas convites que foram feitas para duas empresas para a 

realização da obra de duas escolas, Therezinha de Moraes Gueirros e Pequeno Herói, ela 

disse ainda que irá enviar um oficio pedindo a cópia do contrato. Em seguida, a oradora 

perguntou a vereadora Roberta Araújo quanto ela pagou para trazer o gramado do 

Mangueirão para Oeiras do Pará? Segundo a vereadora Roberta Araújo, ela não pode 

responder a esta pergunta, pois, não fez um orçamento dos gastos. Além disso, ela falou 

que teve ajuda do deputado Orlando Lobato, com o bi trem que fez o transporte do 

gramado do Mangueirão para o porto. Na sequência, a oradora teceu alguns comentários 

em relação ao Secretário de Cultura. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela 

falou sobre uma reunião que teve com o Secretário de Educação, Sidney Veiga. Além 

disso, ela falou sobre uma reunião anterior referente a volta as aulas no município, onde 

ela questionou a senhora prefeita sobre as reformas das escolas, sobre a merenda escolar. 

Além do mais, a vereadora citou os valores disponíveis em conta para estas finalidades. 

Segundo a oradora o senhor Sidney lhe informou que a partir do dia 03 de dezembro será 

entregue um quite de merenda escolar para cada aluno matriculado na rede municipal de 

ensino. De acordo com a oradora todas as vezes que ela reivindica algo ela está 

contribuindo com o município. Na sequência, ela falou que se não existirem pessoas 

capacitadas no governo, o município não conseguirá se desenvolver, ela disse ainda que 

os vereadores estão fazendo a sua parte. Posteriormente, a oradora falou sobre o caminhão 

papa lixo, que foi para manutenção a cinco meses e até hoje não retornou ao município, 

além disso, ela teceu comentários em relação ao lixo na feira municipal. Em seguida, a 

oradora também teceu alguns comentários em relação a senhora prefeita. Após, ela falou 

sobre Ponte do Galo, disse ainda que espera que a prefeita continue fazendo o mínimo, 

pois, segundo a vereadora não é favor é obrigação. Assim como, cabe aos vereadores 

reivindicar os desejos e anseios da sociedade. Na sequência, a vereadora falou sobre o 

cronograma de aterro. Em seguida, ela falou que se sente muito feliz quando as pessoas 

reconhecem seu trabalho, ela disse ainda que não se importa com as críticas, pois, elas 

são construtivas. 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 
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ouvintes rádios. Dando continuidade ao seu discurso, ele parabenizou ao professor Fábio 

Soares pela passagem de seu aniversário, além disso, ele falou sobre o Projeto Novo 

Basquete Oeiras que ele vem desenvolvendo no município. O orador disse ainda que fica 

feliz em ver pessoas que independente de cargos políticos desenvolvem projetos a fim de 

ajudar a população. Neste momento, a vereadora Roberta Araújo pediu a parte no discurso 

para parabenizar o professor Fábio Soares, ela disse ainda que se sente muito honrada em 

acompanhar seu trabalho, além disso, ela destacou a importância do incentivo ao esporte. 

Em seguida, a vereadora Mara Nahum pediu a parte no discurso para parabenizar aos 

organizadores da taça Armando Moraes. Logo após, o orador retomou ao seu discurso 

falando que é importante saber que existem pessoas no município comprometidas com o 

social. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador falou sobre a nova variante 

da COVID 19, descoberta na Africa do Sul, a Ômicron e, sobre as providencias que estão 

sendo tomadas para frear a sua transmissão. Na sequência, o vereador falou que ele e a 

vereadora Roberta Araújo preocupados com a situação do COVID  19 no município foram 

até a Secretária de Saúde para conversar com a senhora Mônica Leal e o senhor Arnoldo, 

segundo informações que lhe foram repassadas amanhã irá acontecer uma reunião do 

Comitê de Crise, além disso, será implantado um centro de testagem em Oeiras, no qual 

serão realizados testes rápidos e coletas para o LACEN. De acordo com o vereador a 

expectativa é que este centro comece a funcionar ainda esta semana. Além do mais, será 

realizada a desinfecção de locais públicos. Posteriormente, ele prestou alguns 

esclarecimentos em relação ao número de pessoas vacinadas no município até o dia 29 de 

novembro. Além disso, ele reforçou a importância de todos os munícipes que estão dentro 

da faixa etária se vacinarem. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou sobre a falta 

de médicos no Posto de Saúde do Marapira, ele disse ainda que a gestão tem se esforçado 

para resolver o problema, ele disse ainda que embora o posto não tenha médico, está 

sendo realizado o agendamento de consultas para que as pessoas possam ser atendidas 

em outras unidades de saúde. Além disso, o vereador prestou alguns esclarecimentos em 

relação a contratação de médicos pelo Programa Mais Médicos do Governo Federal e 

sobre os recursos destinados a atenção básica. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ele falou sobre o dia 1° de dezembro, Dia mundial de Combate a AIDS, 
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além disso, ele destacou a importância de o município investir em campanhas de 

conscientização. Segundo informações repassadas pela Secretária Mônica Leal no Dia 17 

de dezembro será realizada o Dia “D” de Combate a AIDS em Oeiras. Na sequência, ele 

falou sobre a Praça da Liberdade, que sofre a vários anos com erosão, segundo o vereador 

foi feito um laudo técnico pelo engenheiro da prefeitura condenando a área onde estão 

localizadas as barracas. Além disso, ele falou sobre uma reunião onde estavam presentes 

todos os donos das barracas, onde eles tiveram conhecimento deste laudo, que atestou a 

necessidade de retirada destas barracas do local. De acordo com o vereador essas pessoas 

serão realocadas na Praça Miranda Tenório. Ele ainda destacou que a senhora prefeita 

garantiu dar apoio a essas pessoas. Em seguida, ele parabenizou ao vereador Edson Farias 

pelo seu empenho em marcar uma reunião com o Secretário de Estado. Além disso, ele 

falou que a competência em relação à segurança pública é dever do Estado. Ele disse 

ainda que atual situação da segurança pública lhe incomoda muito, porém, não depende 

dos vereadores. Ele ainda destacou que vários municípios do Estado passam pelo 

problema de carência de policiamento. Após, ele falou que existe um acordo de 

cooperação entre a polícia civil e a prefeitura municipal, onde são cedidos servidores para 

auxiliar no atendimento.  Além disso, ele falou sobre o boletim de ocorrência on-line e, 

se colocou à disposição para ajudar as pessoas que não conseguirem fazer o boletim de 

ocorrência na delegacia. Finalizou seu discurso desejando boa noite a todos. Logo após, 

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

boa noite a todos os edis, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus pelo dom da vida. 

Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que o povo oeirense pede socorro, após, 

ele falou sobre um amigo que foi assaltado na praça, ele disse ainda que este cidadão 

tentou fazer um boletim de ocorrência, mais infelizmente não consegui porque a delegacia 

estava fechada, deste modo, ele deixou seu repúdio a esta situação. Além disso, ele falou 

sobre as inúmeras reuniões que os vereadores já tiveram com o Secretário de Segurança 

do Estado. Posteriormente, ele citou um assaltou que aconteceu com tio do vereador 

Barriga. Na sequência, ele se colocou à disposição para ir até Belém em busca de soluções 

para carência de segurança pública no município. Além disso, ele falou sobre as 

reclamações da população em relação a delegada que atua no município. Neste momento, 
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o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para agradecer as colocações do orador 

referentes ao seu nome. Ele disse ainda que tem conversado com o sargento Natal sobre 

questão da segurança no município, segundo informações o sargento conseguiu mais três 

policias para reforçar o policiamento no município. Além disso, ele falou sobre alguns 

assaltos que aconteceram nos últimos dias na cidade. Após, ele reforçou a necessidade de 

todos os vereadores irem até Belém fazer seu papel de representante do povo e lutar por 

melhorias na segurança pública. Além disso, ele teceu alguns comentários em relação a 

polícia civil que atua no município.  Logo após, o orador retomou ao seu discurso, falando 

sobre um morador da Ponte do Macaco que foi morto e até hoje sua morte não foi 

esclarecida. Além disso, ele destacou a importância de as autoridades competentes 

tomarem medidas que amenizem a criminalidade no município. Ele disse ainda que 

Oeiras cresceu muito e necessita de reforço policial. Ainda segundo o vereador as pessoas 

que morram nas regiões mais afastadas do centro da cidade, tem medo de sair a noite de 

suas casas. Na sequência, ele falou sobre o trabalho que os vereadores desempenham 

diariamente. Além disso, ele pediu as pessoas que criticam os vereadores, que elas passem 

a acompanhar o trabalho realizado por eles antes de criticá-los. Em seguida, ele falou 

sobre a denúncia que foi feita nesta tribuna em relação a venda de aterro, de acordo com 

o vereador esta denúncia deve ser apurada. Finalizou seu discurso agradecendo a todos. 

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

discurso agradeceu aos nobres edis por estarem juntos para mais uma sessão ordinária. 

Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que algumas vezes a população delega aos 

vereadores responsabilidades que não competem a eles. Segundo a vereadora o executivo 

e legislativo tem sua contribuição em relação à segurança pública do município, porém, 

ela destacou que é segurança pública é dever do Estado. Após, ela falou que esta Câmara 

não tem sido omissa em relação a este assunto, como cidadãos deste município os 

vereadores também almejam segurança para suas famílias. Além disso, ela falou sobre a 

violência sexual contra crianças e adolescentes, contra mulheres, ela disse ainda que 

quando chegou a esta Casa, veio com o objetivo de lutar pela população. Na sequência, 

ela falou sobre a indefinição em relação a região que o município de Oeiras do Pará 

pertence, ao Marajó ou ao Baixo Tocantins. Além disso, ela falou que as mazelas de 
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Oeiras do Pará são muito parecidas com as dos municípios pertencentes ao Marajó. Ele 

disse ainda que necessário tomar atitudes que mostrem aos deputados, senadores e ao 

governador o quanto o município precisa de segurança pública. Na sequência, ela 

ressaltou que várias mulheres foram violentadas no município e, nada aconteceu com seus 

agressores, a vereadora ainda falou que gostaria que a delegada que responde pelo 

município sendo mulher apresentasse soluções, pois, como parlamentar ela não pode 

ensinar a delegada como fazer seu trabalho. Além disso, ela falou que Oeiras do Pará 

pede socorro. Posteriormente, ela falou que o Conselho Tutelar precisar tomar 

providencias em relação as crianças que estão sendo ensinadas a furtar no município. 

Além do mais, ela destacou a importância de um trabalho em conjunto da Câmara 

Municipal, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. A vereadora ainda falou que irá pedir 

a ministra Damares que faça alguma coisa pelo município de Oeiras do Pará. Após, ela 

falou que os vereadores são a voz da população e que eles não iram se calar diante desta 

situação.  Em seguida, ela falou de seu desejo de se reunir com as mulheres que são 

empreendedoras no município, a fim de ajudar essas mulheres. Posteriormente, ela falou 

sobre as promessas que já foram feitas pela Secretária de Segurança pública ao município 

que não foram cumpridas. Além disso, ela teceu alguns comentários em relação as críticas 

que são direcionadas aos vereadores nas redes sociais. Após, ela falou que espera que 

tudo dê certo na reunião com Secretário de Segurança pública. Finalizou seu discurso 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 

edis, aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, a vereadora falou sobre 

o evento em alusão ao Novembro Azul, realizado pela gestão municipal na última sexta-

feira. Além disso, ela falou sobre buscar alternativas para que os homens participem de 

ações referentes ao Novembro Azul, citou como exemplo o troneio que foi organizado 

pelos Postos de Saúde, com o apoio do Departamento de Esporte. Em seguida, ela falou 

sobre uma conversa que ela e o vereador Marcos Paulo Leitão tiveram com a Secretária 

de Saúde Mônica Leal, nesta conversa ela soube que a procura pela segunda dose da 

vacina da COVID 19 no município está muito baixa. Além disso, ela destacou que será 

realizada uma ação de busca ativa, a fim de verificar quais as pessoas que já foram 
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vacinadas, as pessoas que ainda não se vacinaram porquê não querem (essas pessoas 

deverão assinar um termo de responsabilidade) e aqueles que já foram vacinados. Além 

do mais, ela parabenizou a Secretária Mônica Leal por essas ações. Posteriormente, a 

vereadora falou sobre o aumento no número de casos de COVID 19 no município e 

reforçou a importância da vacinação. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou que 

este mês já entraram duas vezes na sua casa. Ela disse ainda que ligou para a polícia e 

infelizmente não foi atendida. De acordo com a vereadora na SEGUP o município de 

Oeiras é maravilhoso, pois, são pouquíssimos boletins de ocorrência, deste modo, ela 

ressaltou a importância de registar o boletim de ocorrência. Porém, ela falou que sabe das 

dificuldades de se registar um boletim de ocorrência em Oeiras do Pará. Neste momento, 

o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para falar que a maioria dos casos de 

violência e roubo que acontecem no município não são registrados, devido à dificuldade 

que a população tem em registar um boletim de ocorrência. Logo após, a oradora retomou 

ao seu discurso falando que no dia 03 de março esteve na Secretária de Segurança Pública, 

onde várias promessas de melhorias foram feitas e até hoje segundo a vereadora nada 

chegou a Oeiras do Pará. Na sequência, a oradora citou que a delegada que responde por 

Oeiras do Pará veio apenas três vezes ao município no mês de novembro. Além disso, a 

oradora teceu alguns comentários em relação a delegada do município. Ela disse ainda 

que os vereadores como representantes do povo devem ser unir para fazer alguma coisa 

pela segurança pública do município. Neste momento, o vereador Osvaldo Alves pediu a 

parte no discurso para falar que este é o melhor momento para conseguir alguma coisa 

com o Estado devido as eleições estaduais. Em seguida, a vereadora Priscila Santa Maria 

também pediu a parte no discurso para falar que a Mesa Diretora deveria fazer uma 

documentação, onde os 11 vereadores assinem pedindo uma audiência com o 

Governador. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando sobre a reforma da 

Ponte do Galo. Além disso, ela falou sobre os problemas existentes na Ponte do Macaco, 

como falta de água, energia elétrica e a necessidade de construir uma nova ponte no local. 

Após, ela falou sobre o cronograma de aterro da Secretária de Infraestrutura. Em seguida, 

ela parabenizou o trabalho dos nobres edis. Finalizou seu discurso desejando boa noite a 

todos. Logo após, a vereadora Roberta Araújo reassumiu a presidência. Em seguida, a 
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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, 01 de dezembro de 2021 
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