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

de Oeiras do Pará, realizada no dia 23 de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois. Ás 

dezoito horas, reuniram-se os vereadores de Oeiras do Pará, no salão plenário Rosa Feliz 

Pereira, sob a presidência da vereadora Roberta Cristiany Alfaia Araújo, secretariada 

pelas edis: Priscila Santa Maria (primeira secretária) e Franciele Andrade (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. Em seguida, foi realizada a leitura da pauta da presente 

sessão: LEITURA DOS EXPEDIENTES: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

LEGISLATIVO: Indicação nº 001/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel 

Maciel, o qual indica que o Executivo Municipal seja provocado a construir, observando 

a previsão orçamentária, um espaço para venda de camarão e peixe no bairro da 

Liberdade, nesta cidade, em benefício de feirantes e da população em geral. Indicação nº 

001/2022/GVBM/CMOP, de autoria do vereador Branco Manga, o qual indica ao Poder 

Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma da 

creche Municipal Pró-Infância Rosa Maria Cardoso da Silva, bairro Marapira, nesta 

cidade, em benefício do alunado, corpo técnico, 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 facultada ao vereador Barriga, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa 

noite aos nobres edis, ao público presente, aos servidores desta Casa, aos ouvintes das 

rádios. Dando continuidade ao seu discurso, o orador parabenizou aos vereadores Josiel 

Maciel e Branco Manga pelas suas indicações. Após, ele agradeceu a prefeita Gilma 
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Ribeiro pela atenção que ela tem dado ao povo do interior, além disso, ele falou sobre 

uma ação que está sendo realizada na BR422, onde está sendo realizada a emissão de 

documentos como: carteira de reservista, título de eleitor, RG, além de atendimento com 

SEBRAE, BANPARÁ Comunidade e informações sobre o Microempreendedor 

Individual.  Posteriormente, ele citou o nome das comunidades que já foram atendidas 

por esta ação: Bailique Centro, São Bernardo, Carará, Igarapé Preto, França, América, 

Costeira e Pau de Rosa. Após, ele destacou a importância desse tipo de ação para as 

comunidades do interior. Neste momento, o vereador Branco Manga Pediu a parte no 

discurso para falar que a prefeita Gilma Ribeiro tem dado apoio logístico aos moradores 

da BR422 em ações realizadas na sede do município. Logo após, o orador retomou ao seu 

discurso falando sobre o BANPARÁ Comunidade e o Microempreendedor Individual. O 

orador disse ainda que se sente feliz em ver a preocupação da gestão em levar atendimento 

ao povo necessita. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador falou sobre um 

convite que recebeu da Secretária de Assistência Social. Na sequência, ele parabenizou a 

Secretária de Infraestrutura, a senhora Cilene, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo 

no município, além disso, ele falou sobre a importância do diálogo entre base do governo 

e oposição, após, ele falou sobre a necessidade de união entre os poderes em busca de 

melhorias para a população Oeirense. Na sequência, ele parabenizou a senhora Andréia 

Veiga, nova Secretária de Educação, além disso, ele destacou a importância da prefeita 

municipal, colar a frente das secretárias pessoas de confiança. 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, aos servidores desta Casa, 

aos ouvintes das rádios, a sua família, após, ele agradeceu a Deus por poder participar de 

mais uma sessão. Dando continuidade ao seu discurso ele falou sobre a vinda da 

Universidade Federal do Pará para Oeiras, ele também destacou a importância de 

construir uma sede para UFPA em Oeiras do Pará, além disso, ele falou sobre as 

comemorações do povo Oeirense com o resultado do vestibular, após, ele parabenizou 

aos novos calouros da UFPA. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele 

parabenizou a prefeita Gilma Ribeiro por ter contratado o doutor Rodrigues para trabalhar 

em Oeiras. Em seguida, ele fez a leitura e defesa da Indicação nº 
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001/2022/GVBM/CMOP, de sua autoria, a qual indica ao Poder Executivo Municipal, 

que providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma da creche Municipal Pró-

Infância Rosa Maria Cardoso da Silva, bairro Marapira, nesta cidade, em benefício do 

alunado, corpo técnico, administrativo e docente. Na sequência, ele parabenizou a mesa 

diretora desta Casa pelo modo como vem conduzindo os trabalhos nesta Câmara. 

Posteriormente, ele falou sobre seu anseio pela volta das sessões itinerantes. Finalizou 

seu discurso pedindo que Deus abençoe a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Drô Alfaia, o qual iniciou ao seu discurso desejando boa noite aos nobres edis 

e ao público presente, após, ele parabenizou aos calouros da UFPA. Dando continuidade 

ao seu discurso, o vereador pediu a conscientização dos moradores do Rio Anauerá em 

relação a limpeza do mesmo.  Em seguida, ele falou que na última segunda-feira esteve 

na prefeitura de Oeiras, onde ele solicitou a equipe da CPL alguns processos, dentre eles 

o processo do transporte escolar. Porém, segundo o orador quando ele pediu para ver os 

processos licitatórios das Escolas Therezinha de Moraes Gueiros e Milhoem Tavares o 

assessor jurídico da prefeitura disse que o vereador Drô não poderia ver os processos, 

pois, ele deveria fazer uma solicitação para ter acesso a esses documentos, diante do 

ocorrido, o orador falou que fez um vídeo para confirmar o que o doutor Rogério estava 

falando, ainda segundo o vereador ele se sentiu desrespeitado diante daquela situação, 

contudo, ele destacou que em nenhum momento faltou com respeito com os servidores. 

Após, ele falou que procurou o Ministério Público para informar o ocorrido e de acordo 

com o orador o Ministério Público já solicitou a documentação. Logo após, ele teceu 

alguns comentários em relação ao processo licitatório da Escola Milhoem Tavares. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, ele falou sobre uma empresa chamada Farma Top, 

que segundo o vereador ganhou uma dispensa de licitação para fornecer para a Secretária 

de Saúde, de acordo com o orador a atividade de uma farmácia é só a venda de 

medicamentos no varejo, além disso, ele falou que fez um ofício solicitando as notas 

fiscais dessas compras, ainda segundo o vereador ele já informou o Ministério Público e 

o TCM sobre esta questão. Na sequência, ele teceu alguns comentários em relação a 

reforma das pontes da cidade, iluminação pública, água, reforma dos maquinários e sobre 

a UBS Fluvial. Posteriormente, ele falou que durante uma viagem a Trans-Cametá pode 
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ver em uma oficina a manutenção do sistema de freio de um veículo do transporte escolar. 

Após, ele falou sobre algumas reclamações que ele recebeu a respeito da merenda escolar, 

além disso, ele fez alguns questionamentos em relação ao retorno das aulas presenciais 

no interior. Dando ao seu pronunciamento, ele falou sobre a nomeação da nova Secretária 

de Educação, a senhora Andréia Veiga, falou sobre a Lei N°590 de 11 de maio de 2010, 

que dispõe sobre a disciplina e a organização do sistema de ensino do município de Oeiras 

do Pará e dá outras providências. Na sequência, ele parabenizou as ações realizadas pelo 

CRAS Volante, além disso, ele pediu a equipe da Secretária de Assistência Social que 

olhe com mais atenção para as famílias que se encontram em estrema pobreza no 

município e pensem em ações que possam ajudar essas famílias. Finalizou seu discurso 

agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual 

iniciou ao seu discurso desejando boa noite aos nobres pares, ao público presente, aos 

servidores desta Casa, aos ouvintes das rádios, após, ele falou sobre política partidária e 

sobre o sistema representativo. Dando continuidade ao seu discurso, ele falou que esteve 

no SINTEPP conversando com o senhor Marcos Antônio sobre algumas ações em defesa 

dos profissionais da educação, além disso, o orador deixou seu voto de estimulo aos novos 

dirigentes e a todos os associados do SINTEPP. Em seguida, o vereador falou sobre a 

nomeação da Secretária de Educação, Andréia Veiga e sobre a Lei do Sistema, artigo 16. 

Além disso, ele citou alguns exemplos de pessoas que tinham formação em áreas 

diferentes das quais atuavam e desempenhavam um excelente trabalho. Neste momento, 

o vereador Marcos Paulo Leitão pediu a parte no discurso dizer que comunga do mesmo 

pensamento do orador quando ele fala sobre a legalidade da lei, após, ele prestou mais 

alguns esclarecimentos sobre o referido assunto. Logo após, o orador retomou ao seu 

discurso falando sobre as medidas que podem ser tomadas para alterar a Lei do Sistema. 

Em seguida, o orador deu algumas explicações sobre o que é oposição. Na sequência, ele 

fez a leitura de um trecho da Lei Orgânica do Município na sessão 2° da administração 

municipal, do artigo 12 da mesma Lei, da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, artigo 

11, parágrafo 1°. Além disso, ele teceu alguns comentários em relação ao vereador que o 

antecedeu. 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 
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nobres edis, ao público presente, aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus pela 

oportunidade de participar de mais uma sessão ordinária. Dando continuidade ao seu 

discurso, ela falou sobre os vereadores mostrarem sua representatividade através de ações 

que busquem melhorias para a população. Na sequência, ela falou sobre a Indicação nº 

001/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel e sobre a Indicação nº 

001/2022/GVBM/CMOP, de autoria do vereador Branco Manga. Em seguida, o 

vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para falar sobre o brilhante trabalho da 

oradora quando ela esteve à frente da Secretaria de Educação. Logo após, a oradora 

retomou ao seu discurso falando sobre os filhos de Oeiras que passaram no vestibular, 

além disso, ela parabenizou as senhoras Najara e Elô pela criação do Cursinho Popular, 

ela disse ainda que sente muito orgulho em ver que alunas deste cursinho foram aprovadas 

no vestibular.  A vereadora também falou que se sente feliz em ter contribuído com a 

vinda da Universidade Federal do Pará para o município. Na sequência, ela falou sobre a 

entrega da primeira parcela dos cheques do Programa Sua Casa para 110 famílias do 

município de Oeiras do Pará, ela disse ainda que é muito gratificante ajudar as pessoas a 

conseguirem realizar o sonho da casa própria. Além disso, ela falou que visitou as famílias 

que foram contempladas com o Programa Sua Casa para verificar o andamento das obras, 

após, ela falou que foi até a COAB e em breve irá ser paga a segunda parcela do cheque 

para finalização das obras. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre o bairro 

Cidade Nova. Posteriormente, ela falou sobre uma visita que fez a Creche Pequeno Herói, 

após, a vereadora fez um Requerimento verbal pedindo a instalação de centrais de ar na 

Creche Pequeno Herói, deste modo, ela pediu a mesa diretora que encaminhe seu pedido 

ao executivo. Em seguida, ela deu boas vindas a nova Secretária de Educação Andréia 

Veiga, ela disse ainda que acredita muito no potencial da mesma, além disso, ela falou 

sobre o período em que esteve Secretária de Educação. Finalizou seu discurso pedindo 

que Deus abençoe a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, 

o qual iniciou seu discurso saudando aos nobres edis, aos servidores desta Casa, ao 

público presente, aos ouvintes das rádios, após, ele parabenizou o edil Edson Farias pelo 

seu discurso, no trecho onde ele falou sobre a escolha de cargos em comissão. Dando 

continuidade ao seu discurso, ele parabenizou a nova Secretária de Educação, a senhora 
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Andréia Veiga. Além disso, o vereador disse que não espera que a nova Secretária seja 

formada na área, porém, ele destacou a necessidade de ser alguém que venha contribuir 

com a educação no município. Na sequência, ele falou sobre o período em que as aulas 

presenciais foram suspensas devido a pandemia da COVID 19, sobre os desafios 

enfrentados pela comunidade escolar neste período. Posteriormente, ele prestou alguns 

esclarecimentos em relação a falta de salas de aula na Escola Municipal Raimundo 

Arcanjo da Costa. Neste momento, a vereadora Roberta Araújo pediu a parte no discurso 

para dizer que o problema de salas de aula já foi resolvido. Logo após, o orador retomou 

ao seu discurso falando que o problema foi resolvido momentaneamente, que é necessário 

que gestão melhore a estrutura da referida escola. Em seguida, ele falou sobre suas 

atividades como professor de geografia na Escola Raimundo Arcanjo da Costa, além 

disso, ele prestou alguns esclarecimentos em relação ao retorno das aulas presenciais na 

referida escola, após, ele falou sobre a necessidade de organizar a volta do transporte 

escolar na BR422 e nas regiões ribeirinhas do município. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ele parabenizou aos novos calouros da UFPA do município de Oeiras 

do Pará. Após, ele parabenizou ao vereador Branco Manga pela sua Indicação. 

Posteriormente, o orador falou a base e a oposição do governo municipal. Em seguida, 

ele fez a leitura e a defesa Indicação nº 001/2022/GVJM/CMOP, de sua autoria, o qual 

indica que o Executivo Municipal seja provocado a construir, observando a previsão 

orçamentária, um espaço para venda de camarão e peixe no bairro da Liberdade, nesta 

cidade, em benefício de feirantes e da população em geral. Na sequência, o orador falou 

que para resolver a demanda de alunos é necessário a construção de uma nova escola de 

ensino fundamental, além disso, segundo o vereador já existe a construção de uma nova 

escola, porém, devido a imprevistos a obra está parada, ainda segundo o orador a atual 

gestora está empenhada em resolver esta demanda. Finalizou seu discurso desejando boa 

noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, a qual iniciou 

seu discurso desejando boa noite a todos os presentes, aos ouvintes das rádios, após, ela 

agradeceu a Deus. Dando continuidade ao seu discurso, ela falou sobre uma viagem que 

fez até Belém, onde se reuniu com os senhores Miro Sanova, Marcos Baixim, Jesus 

Nahum e Izanides Filho, afim de falar sobre as demandas do município e também em 
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buscar de parcerias. Em seguida, a oradora falou sobre o Projeto de Lei aprovado na 

sessão anterior, além disso, ela falou que recebeu algumas ligações de pessoas 

perguntando como será feito este pagamento, porém, de acordo com a vereadora ela disse 

que não sabe dizer a data e nem o valor do mesmo, deste modo, ela pediu a Secretária de 

Educação que preste esclarecimentos em relação a este assunto. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, a oradora falou que devido a pandemia houve um aumento na evasão 

escolar no município, além disso, ele destacou as dificuldades encontradas por muitas 

pais para ajudar seus filhos com os encartes pedagógicos. Posteriormente, ela parabenizou 

as pessoas que foram aprovadas na Universidade Federal do Pará, após, a oradora prestou 

alguns esclarecimentos em relação ao PROUNI. Em seguida, a vereadora falou sobre uma 

visita que fez a Escola Mário Arcanjo, além disso, ela falou que durante a visita pode 

constatar que alguns quites de merenda escolar ainda não foram entregues, deste modo, a 

oradora pediu a Secretária de Educação que fizesse um levantamento para verificar quais 

as escolas que ainda detém esses quites para que eles sejam doados para algumas famílias 

ou que sejam destinados a Secretaria de Assistência Social. A vereadora disse ainda que 

durante a visita pode verificar que a escola necessita de algumas melhorias, após, ela 

também fez alguns questionamentos em relação ao fato de o transporte escolar ainda não 

está funcionando. Deste modo, a oradora falou que irá enviar um oficio a SEMED 

pedindo informações sobre a volta do transporte escolar. Além do mais, a oradora falou 

que a defasagem escolar no município é grande. Posteriormente, ela pediu aos pais de 

alunos que ajudem a fiscalizar as demandas educacionais do município. Além disso, ela 

falou sobre a necessidade de fornecer um ambiente adequado a comunidade escolar. 

Finalizou seu discurso agradecendo a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao 

vereador Marcos Paulo Leitão, o qual iniciou ao seu discurso saudando aos nobres pares, 

após, ela parabenizou aos edis Josiel Maciel e Branco Manga pelas suas indicações. 

Dando continuidade ao seu discurso, ele saudou aos moradores do bairro do Marituba, 

que estão presentes na plenária, aos aprovados na Universidade Federal do Pará, em 

especial a sua sobrinha Gabriele, além disso, ele destacou a importância de passar em 

uma universidade pública. Além do mais, o orador falou sobre os inúmeros cortes do 

governo federal na educação, na redução dos cursos ofertados no município pela UFPA, 
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ele ainda falou sobre as pessoas que contribuíram com a vinda da UFPA para Oeiras do 

Pará, sobre a necessidade de construir um polo no município. Neste momento, o vereador 

Edson Farias pediu a parte no discurso para parabenizar o orador por sua sobrinha ter 

alcançado o mérito de conquistar uma vaga em uma das melhores universidades deste 

país, a UFPA, além disso, ele falou sobre o período em que estou em Cametá. Em seguida, 

o vereador Josiel Maciel também pediu a parte no discurso para falar sobre os cortes que 

o governo federal vem fazendo nos recursos destinados as Universidades Federais no 

Brasil. Logo após, o orador retomou ao seu discurso falando sobre a carência de água na 

cidade. Ele disse ainda que segundo informações repassadas pelo senhor Silvestre Sá o 

problema foi agravado porque a bomba que fornece água para o bairro do Marituba está 

com defeito, deste modo, o vereador pediu a Mesa Diretora que faça um oficio pedindo 

providencias em relação a este assunto. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele 

falou sobre a emissão de documentos no município, falou sobre a proposta do governo 

federal de criar uma nova carteira de identidade. Diante das demandas dos munícipes em 

relação a emissão de documentos, ele disse que foi até Defensoria Pública do Estado do 

Pará, para que o município possa ofertar o serviço de emissão de documentos, ele disse 

ainda que protocolou um oficio na Defensoria Pública e, eles enviaram uma equipe para 

Oeiras para fazer um estudo das demandas do município. Posteriormente, ele fez a leitura 

dos serviços que serão ofertados: atendimento jurídico, orientações e ações extrajudiciais, 

encaminhamento com gratuidade para segunda via da certidão de nascimento e óbito, 

emissão de CPF, emissão de carteira de identidade e fotos 3x4. Além disso, ele pediu 

apoio aos nobres pares e a prefeita Gilma Ribeiro, pois, para que estes serviços sejam 

ofertados é necessário apoio logístico. Em seguida, ele fez algumas considerações em 

relação a nomeação da senhora Andréia Veiga, como Secretária de Educação. Além disso, 

ele desejou que ela tenha êxito em seu trabalho. Finalizou seu discurso agradecendo a 

todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual iniciou seu 

discurso saudando aos nobres edis, depois, ele desejou boa noite aos ouvintes das rádios 

e ao público presente. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ele parabenizou a 

todos os Oeirenses que passaram no vestibular. Na sequência, ele parabenizou aos edis 

Josiel Maciel e Branco Manga pelas suas Indicações. Posteriormente, ele falou sobre a 
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nomeação da senhora Andréia Veiga como Secretária Educação, ele disse ainda que 

acredita no potencial da mesma para gerir esta pasta. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, ele falou sobre a importância da política partidária. Neste momento, o 

vereador Josiel Maciel pediu a parte no discurso para contribuir com o nobre colega. Logo 

após, o orador retomou ao seu discurso falando que é através da política que os vereadores 

conseguem conquistar benefícios para o município. Em seguida, o vereador Edson Farias 

pediu a parte no discurso para falar que o nobre colega coloca com muita propriedade a 

função de um vereador. Além disso, ele falou um pouco mais sobre o papel de um 

vereador. Logo após, o orador retomou ao seu discurso parabenizando aos moradores do 

bairro do Marituba que estão na Plenária cobrando seus direitos, ele disse ainda que os 

vereadores irão fazer o possível para que os anseios dessas pessoas sejam resolvidos. Na 

sequência, ele fez a leitura das ações do CRAS Itinerante nos bairros da Cidade. Dando 

continuidade ao seu discurso, o orador prestou alguns esclarecimentos em relação ao 

transporte escolar, ele disse que as pessoas que tiverem dúvidas sobre este assunto devem 

procurar a empresa responsável por este serviço. Finalizou seu discurso agradecendo a 

Deus por este momento. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila Santa 

Maria, a qual iniciou ao seu discurso saudando aos nobres edis, ao público presente, aos 

ouvintes das rádios, após, ela falou sobre seu sobrinho Davi, depois, ela fez a leitura de 

um versículo da bíblia. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela justificou sua 

ausência nas sessões anteriores. Posteriormente, a oradora parabenizou a gestão 

municipal pela inauguração de algumas escolas. Além desse assunto, ela também falou 

sobre as ações do CRAS Itinerante. Em seguida, a vereadora falou sobre os casos de abuso 

sexual de crianças e adolescentes em Oeiras do Pará, além disso, ela falou sobre o 

atendimento psicossocial realizado pela equipe do CRAS Itinerante as famílias em 

situação de vulnerabilidade social. Na sequência, ela parabenizou a presidente desta Casa 

por dar suporte aos vereadores. Posteriormente, ela falou sobre a carência de água no 

município, sobre uma conversa que ela teve com o deputado Eder Mauro sobre este 

assunto, de acordo com a vereadora o deputado disponibilizou uma emenda de bancada 

através do INCRA no valor de duzentos e cinquenta mil reais para ajudar a fazer 

melhorias no sistema de abastecimento de água da cidade. Além disso, ela citou uma 
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emenda parlamentar destinada ao município de um milhão de reais pelo mesmo deputado. 

Após, ela prestou alguns esclarecimentos em relação aos quites de merenda escolar ainda 

disponíveis em uma escola. Além deste assunto, ela também falou sobre alguns recursos 

que o município perdeu em gestões anteriores, que infelizmente até hoje não conseguiu 

resgatar. Na sequência, a oradora falou sobre o aumento do piso salarial dos professores, 

sobre as verbas recebidas pelo Estado para o combate a COVID 19, sobre os recursos 

recebidos através do Programa Abraça Marajó, sobre Oeiras do Pará fazer parte da 

AMAM e dos benefícios que Oeiras tem recebido após passar a fazer parte do Marajó. 

Além disso, ela teceu alguns comentários em relação as pessoas que ficam apenas 

criticando o governo e, não vão em busca de parcerias que tragam melhorias para o 

município. Neste momento, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para falar 

sobre o fato de Oeiras ter sido incluído no Marajó, sobre as vantagens que município vai 

ter com esta mudança. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso pedindo que Deus 

abençoe a todos e que Oeiras tenha dias melhores. Logo após, a palavra foi facultada a 

vereadora Roberta Araújo, a qual iniciou seu discurso desejando boa noite aos nobres 

edis, ao público presente, aos ouvintes das rádios, após, ela falou sobre uma mensagem 

que recebeu, onde a pessoa dizia que iria fazer um panelaço em frente a prefeitura por 

conta do abastecimento de água, depois, a oradora parabenizou a atitude das pessoas 

presentes na Plenária, que vieram de forma pacifica a esta Casa, colocaram suas 

demandas, ouviram os vereadores e agora ao edis irão em busca de uma solução para este 

problema. Dando continuidade ao seu discurso, a oradora parabenizou a todos os calouros 

da UFPA e, pediu aquelas pessoas que não passaram que não desistam. Na sequência, ela 

parabenizou aos edis Josiel Maciel e Branco Manga pelas suas Indicações. Após, ela falou 

de sua felicidade em dividir esta mesa com mulheres fortes e empoderadas. Em seguida, 

ela ressaltou a importância da infraestrutura de um município, ela disse ainda que carência 

de infraestrutura pode interferir na parte econômica, depois, ela parabenizou a Secretária 

de Infraestrutura, a senhora Cilene, pelas melhorias na Rua João XXIII. Além disso, ela 

também falou sobre um oficio que foi atendido pedindo melhorias na Rua Sol Poente. 

Posteriormente, ela falou sobre a reforma da Ponte do Macaco, após, ela falou sobre uma 

visita que fez a Rua Veiga Cabral. Neste momento, o vereador Josiel Maciel pediu a parte 
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no discurso para dizer que ele reside nesta rua e que já procurou a Secretária para falar 

sobre este assunto. Logo após, a oradora retomou ao seu discurso falando que irá fazer 

um oficio pedindo melhorias na Rua Veiga Cabral. Em seguida, ela parabenizou a prefeita 

Gilma Ribeiro e falou sobre uma visita que a mesma fez as pontes que irão interligar a 

PA379 a BR422. Na sequência, ela falou sobre as ações do CRAS Itinerante na cidade e 

no interior do município. Dando continuidade ao seu pronunciamento, ela falou sobre a 

nomeação da senhora Andréia Veiga, como Secretária de Educação, além disso, ela falou 

que acredita no potencial da senhora Andréia a frente desta Secretaria. Além do mais, ele 

também falou sobre o esforço de toda a comunidade escolar, da prefeita e da Secretária 

de Educação, para que as aulas presenciais pudessem retornar no município. Ela disse 

ainda que sabe que existem alguns pontos a serem corrigidos. Neste momento, a 

vereadora Priscila Santa Maria pediu a parte no discurso para lembrar que nós ainda 

estamos vivendo uma pandemia, que ainda é necessário tomar alguns cuidados, além 

disso, ela falou sobre a nomeação da senhora Andréia Veiga. Logo após, a oradora 

retomou ao seu discurso prestando alguns esclarecimentos aos pais de alunos em relação 

aos quites de merenda escolar mencionados nesta sessão. Além disso, a vereadora falou 

que é a favor de tornar o artigo 16 da Lei 590 inconstitucional. Finalizou seu discurso 

desejando boa noite a todos. Em seguida, a presidente Roberta Araújo reassumiu a 

presidência e passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Votação da Indicação nº 

001/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel, o qual indica que o 

Executivo Municipal seja provocado a construir, observando a previsão orçamentária, um 

espaço para venda de camarão e peixe no bairro da Liberdade, nesta cidade, em benefício 

de feirantes e da população em geral. Votação da Indicação nº 

001/2022/GVBM/CMOP, de autoria do vereador Branco Manga, o qual indica ao Poder 

Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma da 

creche Municipal Pró-Infância Rosa Maria Cardoso da Silva, bairro Marapira, nesta 

cidade, em benefício do alunado, corpo técnico, administrativo e docente. Todas as 

indicações foram aprovadas por unanimidade. A senhora presidente observando que não 

havia mais nada a ser tratado, encerrou o expediente desta sessão ordinária, da qual eu, 

_______________________, Renilk Julie Costa de Andrade, lavrei a presente ata, que 
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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, 23 de fevereiro de 2022. 
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