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Ata da Décima Nona sessão ordinária, do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 17 de agosto 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. Constatou-se a ausência do vereador Josiel Maciel, o qual encontra-se em sua 

consulta médica na capital do Estado. Em seguida, a senhora presidente convidou aos 

demais edis para fazer uma oração. Efetuada a chamada dos edis e havendo quórum 

regimental, a senhora presidente “invocando a proteção de Deus e em nome do povo 

Oeirense” declarou oficialmente abertos os trabalhos da presente sessão. Logo após, a 

presidente submeteu a discussão e votação, a ata da sessão ordinária realizada no dia 03 

de agosto de 2022, 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, que deu início ao seu discurso cumprimentando a 

todos. Aproveitou para justificar sua ausência na sessão anterior, pelo falecimento do seu 

tio, Senhor Luiz Otávio Moraes, uma pessoa que foi presente nesta casa como vereador, 

uma figura importante no Município, e sempre será lembrado. Finalizou desejando um 

boa noite. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, que deu início 

ao seu discurso desejando um boa noite. Após, o edil parabenizou a Igreja Católica de 

Oeiras do Pará como um todo. Parabenizou os trabalhos das comunidades da Igreja 

Católica de todos os interiores de Oeiras do Pará e daqui da sede. Segundo o edil, foi uma 

festa muito linda, de devoção. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila 

Santa Maria, que deu início ao seu discurso, desejando um boa noite a todos. Após, se 

solidarizou com a família do Senhor Luiz Otávio Moraes, pela perda. Em seguida, 

também se solidarizou com a família da Rosa do mercado, onde a mesma perdeu seu pai. 
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A edil falou que é uma perda sem tamanho. Estendeu seus sentimentos a família da 

vereadora Franciele Andrade, que perdeu sua avó. Na oportunidade, a edil relembrou 

momentos com a mesma. A edil disse as famílias ilutadas que as abraça e deixou seus 

sentimentos. Posteriormente, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: Palavra 

facultada aos vereadores para se pronunciarem sobre assuntos de interesse público no 

prazo máximo de 20 minutos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Barriga, 

que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos. Saudou os visitantes, os 

funcionários desta casa e os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, 

parabenizou a vereadora Priscila Santa Maria pela passagem do seu aniversário. Em 

seguida, o edil fez um pedido a secretária de infraestrutura, que a mesma possa olhar com 

carinho a questão de aterramento das ruas. Após, parabenizou a Secretaria de Cultura, 

juntamente com o diretor de esporte, e a vereadora Roberta Araújo, que se empenham 

muito na questão do esporte no Município. Onde teve uma seletiva e um campeonato de 

máster, onde algumas pessoas que estavam no banco de reserva tiveram oportunidade de 

participar. Após, falou do começo do torneio de férias, que começa no dia de hoje. O edil 

ressaltou a importância do torneio para o município, onde pessoas de fora vem prestigiar. 

Posteriormente, agradeceu a secretária de educação, Andréia Veiga, que o mesmo esteve 

em conversa com ela, onde levou algumas reivindicações e foi atendido, agradeceu a 

mesma por isso. Em seguida, agradeceu os funcionários da SEINFRA, que fizeram uma 

limpeza na Vila do Igarapé Preto, e também na Vila do X-Estrada. O edil disse que sempre 

cobra por melhorias e limpezas. Agradeceu a Prefeita Gilma Ribeiro, que cedeu os 

funcionários para fazer essas limpezas daquelas localidades. Em seguida, o edil disse que 

no dia 31 de agosto de 2022, estará no Município, a Pré-Candidata a Deputada Federal 

Andréia Siqueira, juntamente com o Pré-Candidato a Deputado Estadual Adriano Coelho, 

estará visitando e conversando com a população e colocando seus projetos e plano de 

governo para esse Município. Agradeceu a todos e desejou um boa noite. Logo após, a 

palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, que deu início ao seu discurso 

cumprimentando os edis, os funcionários deste poder, e aos ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu discurso, disse que nesse período de recesso pode visitar seus amigos 

nos interiores do município, e os agradeceu por lhe receber muito bem. Após, o edil disse 
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que esteve em visita no Rio Mocajatuba, agradeceu as famílias que o mesmo visitou. Na 

oportunidade visitou a escola que está funcionando, e também o posto de saúde. Disse 

que sabe da realidade do Rio Mocajatuba, que precisa de um posto de saúde mais 

adequado para melhor atender aquela população. Em seguida, o edil ressaltou a 

importância de ter algumas lanchas pequenas nos postos de saúde do município, que são 

distantes da sede do município. O mesmo defende três localidades, pelo fato de saber 

como é difícil ir à noite, quanto o Rio Arióca, Vila Castanheiro e o Rio Mocajatuba. 

Posteriormente, pediu a mesa diretora deste poder, que possa oficiar a SEMMA, do seu 

gabinete, solicitando a limpeza e manutenção do Rio Itaucuzinho, onde o edil teve a 

oportunidade de trafegar pelo mesmo, onde diversas famílias usam frequentemente. 

Após, lembrou da gestão passada, onde ali fizeram uma limpeza, mas que agora precisa 

desse reparo novamente. Dando continuidade na sua explanação, falou sobre o momento 

em que vivemos, onde serão escolhidos os candidatos nas esferas Federal e Estadual. 

Após, falou que a política é o único caminho onde poderá ser mudada a realidade do 

município. O vereador seguiu dizendo que acredita muito no cenário que está por vim, 

onde terá muitos benefícios para Oeiras do Pará. Em seguida, o edil lamentou sobre a 

questão do asfalto em Oeiras do Pará, onde o mesmo já foi em Belém do Pará e conversou 

com o responsável. O mesmo disse ao edil que iria resolver o problema, porém na 

realidade não foi o que aconteceu. Os edis já fizeram algumas intervenções, mas foram 

até onde puderam ir, sendo que é uma obra do Governo do Estado, mas lamenta porque é 

uma obra de milhões, e quem perde é a população. Logo após, o edil Edson Farias pediu 

a parte para contribuir com o discurso do nobre colega, também tecendo críticas ao asfalto 

de má qualidade. Após, o edil retomou sua fala, teceu mais críticas sobre o assunto. 

Parabenizou a gestão e as empresas responsáveis pelas reformas das duas escolas. 

Finalizou agradecendo a todos e desejando um boa noite. Logo após, a palavra foi 

facultada ao vereador Drô Alfaia, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite 

a todos. Cumprimentou os demais edis, e aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao 

seu discurso, falou sobre a questão ambiental, que no dia 09 de agosto do presente ano, 

foi apreendido 100 m³ de toras de castanheira no Pará, noticia essa que saiu no G1, 

segundo informações seria levada essa madeira para extração em Tucuruí. O edil disse 
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ainda, mesmo com todo esse noticiário, o mesmo cobra uma ação da SEMMA, que possa 

realizar um trabalho de fato, porque se sabe que o município vive do extrativismo, já 

mudou muito, mas ainda tem uma dependência, muitas famílias que vivem do 

extrativismo. O edil teceu críticas em relação ao rigor em cima das pessoas que precisam 

do seu ganha pão, enquanto madeireiros que estão acabando de fato com a Floresta, 

passam despercebidos. Após, o edil cobrou uma resposta do Secretário da SEMMA, em 

relação a este fato. Em seguida, o edil falou sobre o Campeonato Municipal de Futsal, 

onde teve abertura hoje. O mesmo foi procurado por algumas pessoas, que não entendem 

ou questionaram um critério que tem, ‘filhos de Oeiras do Pará, eleitor de Oeiras do Pará’, 

mas no momento, ele está residindo em Curralinho-PA. O edil discordou disso e teceu 

críticas sobre. Logo após, o vereador Edson Farias pediu a parte, para dizer que é 

complexa a situação do rapaz, se ouve um discurso e os times aprovaram, não pode haver 

mais contestação. Em seguida, o edil retomou a palavra dizendo que vai ser informar, 

como se deu essa cláusula, e disse ainda, que se sente um pouco desprivilegiado, porque 

não foi procurado para dá apoio, e o mesmo sempre foi uma pessoa que sempre procurou 

ajudar o esporte, assim como está ajudando vários clubes que estão no campeonato, mas 

quando é para colocar o nome do vereador, o mesmo não é procurado. Após, o edil Edson 

Farias, disse que foi questionado pelo seu colega Paulo, o porque o seu nome não era 

falado no Festival de Verão, pois ninguém lhe procurou, mesmo sendo da base ou não, 

mas o mesmo tem um mandato. O vereador retomou a palavra, falou da questão da 

educação, onde teve um protesto na Vila do Igarapé Preto. O edil se solidarizou com os 

pais de alunos, pois os alunos estão sofrendo com calor em sala de aula. Houve uma nota 

de esclarecimento da Prefeitura, dizendo que a energia não suportava as centrais. O edil 

disse ainda, que para isso as escolas de Oeiras do Pará que tem central, o município instala 

uma miniestação com um transformador, diretamente para a escola. Seguiu tecendo 

críticas sobre. Em seguida, falou sobre a saúde, onde no dia 15 de agosto, recebeu um 

vídeo de um pai, que procurou atendimento na América, e o posto de saúde estava 

fechado. E no Igarapé Preto conseguiu atendimento, mas reclamou que lá há falta de 

medicamento. O edil teceu críticas à gestão sobre o que foi citado. Posteriormente, o edil 

cobrou da secretária da SEINFRA, onde foi feito um cronograma das ruas, dentro estava 
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o Ramal do Caba, e hoje um cidadão cobrou, e que ela possa dá um prazo para a realização 

do serviço no Ramal. Teceu críticas a Secretária de Infraestrutura. Após, informou a 

população sobre aprovação do crédito, para que fosse feita a construção da Arena de 

Eventos, disse que essa construção começou e seria uma obra fraudulenta, que não se 

iniciou os ritos da licitação. O edil teceu críticas a Gestora Municipal. O mesmo 

denunciou o fato ao Ministério Público e a Procuradora do Município, e solicita a 

resposta. O vereador seguiu tecendo mais críticas a atual gestão. Finalizou desejando um 

boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, que deu 

início ao seu discurso saudando os nobres pares presentes, os funcionários desta casa e 

aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, o edil disse que viajou nesse 

período de recesso. Deixou registrado que no dia 23 de julho, recebeu juntamente com 

seu pessoal, uma comitiva que veio de Belém, a Dr. Alessandra, Deputado Luth Rebelo, 

e o Dr. Daniel que é prefeito de Ananideua. O edil se sente grato pelo acontecimento, 

embora alguns percalços para aquele dia. Estávamos com o Navio, Hospital da Marinha 

Brasileira em Oeiras do Pará, e a população foi para a consulta. No mesmo dia aconteceu 

a eleição da reserva, aproveitou e parabenizou a vencedora. Em seguida, parabenizou o 

dia dos pais. Após, agradeceu a Presidenta por ter feito uma pequena homenagem, que 

foi muito importante para o mesmo. Dando continuidade, falou sobre a realização do Círio 

Católico no Município, onde foi uma festa maravilhosa. O edil, agradeceu a guarda da 

Nossa Senhora D’Assunção, pelo carinho com os devotos e promesseiros. Dando 

continuidade na sua explanação, falou sobre a manifestação dos Pais no Igarapé Preto, 

disse esteve lá em lócus, e ainda não conseguiu falar com a senhora Secretária de 

Educação, o mesmo disse, que não tem tempo de ficar sentado esperando uma hora, três 

horas, assim por diante. O edil disse que sabe do problema e como começou. Seguiu 

dizendo que lamenta o que aconteceu ali, por falta de comunicação, mas acredita que a 

gestão já esteja tomando as devidas providencias. Após, o edil lamentou a perca do seu 

amigo Antônio do Igarapé Preto, que se mudou para Palmas Tocantins. Disse que sente 

triste, porque quando a pessoa é do bem, acha que todo mundo é. O edil disse, que na 

oposição conseguiu colocar o Pastor Antônio como motorista da ambulância. E no seu 

entendimento ele é um dos melhores motoristas, e o mesmo foi muito criticado, e 
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recentemente recebeu uma ligação do Deputado Federal Ely Borges, pediu que o mesmo 

fosse até lá e ele foi, e recebeu uma proposta irrecusável de coordenar sua campanha. O 

edil seguiu falando do Pr. Antônio. Dando continuidade, disse que vereador tem mandato, 

e não pode ficar esperando, disse que não dá. Agradeceu o Pastor Antônio por tudo. 

Posteriormente, o edil falou sobre a questão de voto em transito, que o eleitor poderá 

votar e ser contabilizado, para isso tem que procurar a Justiça Eleitoral. Após, o vereador 

Osvaldo Alves pediu a palavra para perguntar se essa regra vai valer para as duas 

eleições? O edil respondeu, que a Justiça Eleitoral trabalha com o pleito, e tem um código 

eleitoral que é de 1964, ele recebe alterações como a constituição de 1988. Em seguida, 

o edil disse que ficou emocionado com a posse do Ministro Alexandre de Moraes, para 

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na história foi a mais prestigiada. Finalizou 

agradecendo a todos e desejando um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada a 

Vereadora Franciele Andrade, que deu início ao seu discurso cumprimentando a todos 

os nobres edis, as pessoas presentes e aos ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu 

discurso, disse que teve a oportunidade de participar do Círio da Nossa Senhora 

D’Assunção, segundo a mesma, foi um momento muito importante para o povo Católico. 

A edil se emocionou muito, pois é uma festa de tradição, que acontece a muitos anos, e 

sente grata por ter participado mais um ano. A edil falou de um convite que receberam, 

sobre a abertura do 33° torneio de férias de 2022, a mesma não pode participar, porque 

no horário da abertura já estava vindo para esta casa. Mas a mesma se sente feliz, pois 

estão dando vida ao esporte. Falou que o incentivo do Poder Público é muito importante 

para os jovens. A edil falou sobre o seu Projeto que aqui foi votado, sobre a isonomia, 

que já foi sancionado. Antes dessa votação, no passado, as mulheres participavam dos 

torneios e recebiam premiações diferenciadas. Seu projeto é uma conquista para as 

mulheres. A vereadora seguiu falando sobre a importância do esporte. Posteriormente, a 

edil falou sobre a questão da iluminação pública, chamou a atenção da SEINFRA, porque 

a rua da sua casa, faz mais de 15 dias que não tem um tem iluminação, está no escuro. 

Solicitou através de seu mandato, que as ruas que estão necessitando iluminação, possam 

fazer um levantamento, um cronograma e verifique essa situação. Após, o edil Marcos 

Paulo pediu a parte para contribuir com o discurso da colega, parabenizou a mesma pelo 
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discurso. Disse ainda, que é morador do Bairro do Marapira, e o bairro é carente de 

infraestrutura, e a Rua Artêmio Araújo é muito importante, já foi solicitado a questão da 

iluminação e não foi atendido. Alguns moradores o procuraram também para falar sobre 

a iluminação e a podagem das árvores. O mesmo pede que possam fazer esse trabalho. 

Após o edil Edson Farias, deixou sua contribuição falando da iluminação pública, o 

mesmo fez um pedido para uma rua, e até hoje não foi atendido. A edil retomou o seu 

discurso, dizendo que a população precisa ser assistida nos serviços básicos, que é a 

iluminação pública, água entre outros. A vereadora falou também sobre a limpeza das 

ruas. Pediu que a SEINFRA tenha um olhar carinhoso relacionado a esses pedidos que 

são feitos nesta casa. A edil falou ainda, sobre o asfalto, onde é uma preocupação muito 

grande, pois o asfalto que está vindo, não está sendo um asfalto de qualidade, e precisa 

ser feito alguma coisa segundo a mesma. Posteriormente, a edil falou sobre sua perda, 

onde deixou seus agradecimentos a mesma. Finalizou agradecendo a todos e desejando 

um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada a Vereadora Mara Nahum, que deu 

início ao seu discurso desejando um boa noite a todos os edis, ao público presente e aos 

ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, falou do seminário azul que 

teve aqui nesta casa, esse que traz informações sobre a redução de tarifa elétrica na conta 

daquelas pessoas com espectro autista e com deficiência. Evento esse que só foi possível 

graças ao Deputado Miro Sanova, que sempre que possível está presente dentro do 

município, e o instituto Nonato Sanova. Após, a edil falou que na última sexta-feira, teve 

a oportunidade de estar no município, tanto na Br-422, como no município de Oeiras do 

Pará, o candidato a Deputado Estadual Marcos Bachi, onde a mesma sente orgulho de 

estar trabalhando junto com ele. O que lhe motiva a trabalhar com essas pessoas é mostrar 

a realidade do município. Na oportunidade, estiveram em uma reunião na BR-422, na 

comunidade Melancial. Onde o candidato conheceu a realidade daquele ramal. A edil 

falou da necessidade das vicinais, onde já encaminhou ofícios e indicações, para que seja 

feita essa manutenção e nada aconteceu. No sábado esteve presente tanto com o Marcos 

Bachi, como o Miro Sanova em Oeiras do Pará, em uma reunião com lideranças que a 

acompanha, e agradeceu a todos.na oportunidade relatou a questão do asfalto, e a PA-

379. A edil apresentou o trabalho que não vem sendo realizado, assim como também 
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esteve em reunião com a gestora na Vila São Tomé, e entre a abordagem, qual trabalho 

de fato vai ser realizado na PA-379, haja vista que a empresa chegou no início desse ano. 

A edil teceu críticas a gestora, por falta de comprometimento. Em seguida, a edil que se 

candidatou com um grande sonho, de contribuir para seu município, e a mesma está 

exercendo seu trabalho. A mesma disse ainda, que se precisa de mais eficiência e 

comprometimento, e que as reuniões que vem sendo promovidas, não é reunião com 

palanque político. É o momento de ver ação. A edil seguiu seu discurso, dizendo que é 

triste andar nas comunidades e presenciar as reuniões que vem sendo feitas, com intuito 

de silenciar e amedrontar a população, chegando com escolta policial, e isso segundo a 

edil e aterrorizante, muitos cidadãos se sentem oprimidos, e saem sem respostas. A edil 

disse que solicitou dois ofícios a secretária de educação, um sobre o prazo da conclusão 

da obra da EMEF Jeronimo Milhomem Tavares, bem como a data e previsão do retorno 

das aulas no referido estabelecimento de ensino, oficio esse entregue no dia 04 de agosto, 

até o presente momento não obteve respostas. A edil teceu críticas sobre. Outra demanda 

é sobre a referida escola no Costeira. Esse ano a mesma esteve visitando maioria das 

escolas na BR-422, e se deparou com muitas situações tristes. A edil teceu críticas sobre 

a atual gestão. A edil falou sobre as prioridades e execuções, e deixou seu apelo. Finalizou 

agradecendo a todos e desejando um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada ao 

Vereador Marcos Paulo Leitão, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite 

a todos os edis, aos servidores desta casa ao público presente e aos ouvintes das rádios. 

Dando continuidade ao seu discurso, dizendo que no dia 15 de agosto tivemos o 

encerramento da festividade da Nossa Senhora D’Assunção, o mesmo esteve presente em 

algumas noites na festividade. O edil ressaltou a importância de estarem nesses espaços. 

O edil ressaltou a importância das igrejas nas políticas públicas, onde chegam em um 

lugar onde não conseguem, enquanto Câmara, enquanto o poder executivo. Em seguida, 

o edil disse que começou o dia reiterando alguns ofícios que encaminhou para a 

SEINFRA, e também para a Secretaria de Administração do Município. Em junho oficiou 

a SEINFRA, pedindo um cronograma de como seria feita a extensão da rede de 

abastecimento de água do Município, fez isso em decorrência do que foi colocado na 

inauguração do poço, e muitas pessoas cobram sobre essa falta de rede em alguns lugares. 
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E a população sobre com essa falta de água. Após, o vereador Edson Farias pediu a parte 

para dizer que é um assunto de grande importância, e tem que ter respeito com os 

mandatos dos edis, e essa situação de água e iluminação é muito crítica. O edil retomou 

a palavra, dizendo que foi procurado por um grupo de moradores do bairro, e estarão 

buscando o executivo para conciliar essa situação. Após, falou do outro oficio que foi 

reiterado, em relação a ponte da Avenida XV de novembro, Bairro do Marituba, e estará 

se dirigindo pessoalmente na secretaria de administração, para poder conversar com o 

secretário. Posteriormente, parabenizou o vereador Drô Alfaia, que trouxe a questão do 

aterro do Ramal do Caba, disse que é uma área baixa e precisa de uma elevação. Após, 

falou de uma reunião que esteve presente, solicitada pelo gabinete da vereadora Priscila 

Santa Maria, onde tem um delegado novo na cidade. Parabenizou a vereadora pela 

iniciativa, onde chamou o delegado, membros da secretaria de assistência e toda a rede 

de apoio, para discutirem medidas que façam a segurança do município de forma geral. 

Segundo o edil, foi uma reunião muito proveitosa. Falou sobre algumas colocações em 

relação a funcionamento de alguns postos e também de falta de medicamento. Após, o 

edil falou que o município foi agraciado por uma emenda de R$415.000,00, para investi 

na reforma e ampliação da quadra coberta, e também com uma emenda de R$600.000,00 

de custeio para a saúde, essa emenda será muito importante. Após, falou sobre a 

inauguração da EMEF Terezinha de Moraes Gueiros. Finalizou agradecendo a todos e 

desejando um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada a Vereador Osvaldo Alves, 

que deu início ao seu discurso saudando os nobres pares, ao público presente e aos 

ouvintes das rádios. Após, parabenizou Vereadora Priscila Santa Maria pela passagem do 

seu aniversário, e pela sua iniciativa, onde estiveram em reunião com o delegado, onde a 

mesma tem um olhar sensível a muitas situações que vem acontecendo no município. 

Falou do delegado, que vai está morando no município, novo e com vontade de fazer 

carreira, fazer seu nome. O edil teceu críticas a delegada antiga. Após, desejou feliz dia 

dos pais. Posteriormente, falou sobre a Festividade da Nossa Senhora D’Assunção, onde 

ressaltou a importância dos trabalhos das igrejas no Município, onde levam a palavra de 

Deus, e ajudam nas políticas sociais, onde tiram os jovens do mundo das drogas e outras 

coisas. Parabenizou o Padre pelo seu trabalho. Em seguida, parabenizou o vereador Edson 
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Farias, pela sua fala. Disse que acompanha a política a algum tempo, e o edil está na 

política há 14 anos, um dos únicos. Seguiu falando do trabalho do colega, e o parabenizou. 

Após, o edil Edson Farias pediu a parte, para agradecer pelas palavras, e disse que se 

sente feliz. O edil retomou seu discurso dizendo que o colega tem contribuído muito nesta 

casa de leis, e comunga com a insatisfação do colega, que infelizmente algumas pessoas 

de qualquer governo as vezes acha que cientista político. Após, falou do Pastor Antônio, 

onde o elogiou como pessoa. Posteriormente, parabenizou a secretária de saúde, pelo 

trabalho que vem desenvolvendo na área da saúde. Parabenizou o Trabalho da Secretária 

de educação, onde vem tentando fazer o melhor. Em seguida, falou das eleições, falou do 

seu apoio ao Candidato Vanderlan Quaresma, onde trouxe benefícios para o município. 

O edil desejou que as coisas de certo e que todos os candidatos dos vereadores sejam 

eleitos, e futuramente possam fazer algo que veja beneficiar o município. Finalizou 

agradecendo a todos e desejando um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada a 

Vereadora Priscila Santa Maria, que deu início ao seu discurso saudando os nobres edis, 

e aos ouvintes das rádios. Agradeceu a Deus pela passagem do seu aniversário. 

Posteriormente leu um versículo da bíblia. Dando continuidade ao seu discurso, disse que 

esteve fazendo uma ação na Palmeira esse mês, onde esteve visitando. Levaram cestas 

básicas, atendimentos médicos. Agradeceu a Secretária de saúde Monica Leal, que a 

ajudou nessa ação. Agradeceu a Secretária de Educação Andréia Veiga, por ter lhe 

ajudado a chegar nesse lugar. Agradeceu a Prefeita Municipal por ter lhe disponibilizado 

pessoas para estarem lá. E agradeceu também a comunidade da Palmeira, que uma 

comunidade que mora no seu coração. Agradeceu aos seus parceiros que não mediram 

esforços de ir de moto com a mesma. Agradeceu também ao Zico, que esteve com a 

mesma naquela comunidade, e todos que a acompanharam. A edil esteve em visita a Br-

422, esteve indo na comunidade do Costeira, América entre outros. Esteve conversando 

com algumas pessoas. Posteriormente, em esclarecimento a colega que a antecedeu, a edil 

falou que oficializar não quer dizer que irá ser respondida imediatamente, porque todo 

oficio tem prazo e data, e pode ser até reiterado. Disse que a secretaria de Educação tem 

uma demanda muito grande, e que abrange muitas escolas, muitos diretores. A mesma 

tem ido muito a Secretaria de Educação. A edil teceu críticas ao posicionamento da 
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colega. Disse que esteve no Costeira, onde estava havendo problemática com a escola. 

Disse ainda, que a Secretária esteve lá, colocou para a comunidade que no tempo de 

construção iria alugar um local, e eles não aceitaram, queriam forçar a construção. A edil 

seguiu dando esclarecimentos sobre essa problemática. Dando continuidade no seu 

discurso, a edil disse que quando vai em uma comunidade, sempre procura ver o que a 

comunidade está precisando, e leva aquela situação ao secretário, e procura dá um jeito 

na situação. Após, o edil Edson Farias pediu a palavra, para dizer quando se reclama sobre 

ofícios, tem uma Lei Federal de acesso a informação, que regulamenta essa situação. A 

edil retomou o seu discurso, falou sobre a BR-422, sobre os casos relacionados as 

crianças, tanto na cidade, como no interior. Disse receberam para uma reunião o Delegado 

Atual, apelaram a ele que estive urgências nos casos. E ele pediu que a secretária 

encaminhasse a delegacia, e o mesmo iria tomar ciência de todos os casos, e tomar as 

devidas providencias o mais rápido possível. Segundo a edil foi uma reunião muito 

produtiva. Agradeceu ao delegado. Finalizou agradecendo e desejando um boa noite a 

todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Roberta Araújo, que deu início ao 

seu discurso desejando um boa noite a todos, saudou os ouvintes das rádios. Parabenizou 

a edil Priscila Santa Maria pela passagem do seu aniversário. Dando continuidade ao seu 

discurso, disse que esteve em conversa com a Secretária Silene, agradeceu a mesma e a 

parabenizou pelo seu trabalho, e o apoio que a mesma tem lhe dado. Após, o edil Osvaldo 

Alves pediu a palavra para dizer que a Silene tem lhe sido muito atenciosa, o mesmo 

esteve na ponte do tote, onde amanhã estará sendo resolvido o problema. A edil retomou 

a palavra dizendo que em conversa sobre o aterro, o mesmo está sendo realizado no 

momento no Bairro da Nova Oeiras. Onde é um bairro muito baixo. Em seguida, a edil 

falou sobre o Convite para o Delegado, segundo a edil, foi uma reunião maravilhosa, 

muito proveitosa, o qual cada vereador pode externar um pouco da sua preocupação em 

relação a segurança. E a sua maior preocupação foi externar sobre a população ribeirinha. 

A edil teceu comentários favoráveis ao Delegado. O edil Edson Farias pediu a parte, para 

parabenizar a iniciativa da vereadora Priscila Santa Maria, disse que os últimos 4 

delegados que passaram por Oeiras do Pará, não fizeram um serviço que a sociedade 

esperava. A edil retomou a palavra, dizendo que o novo delegado está com muita boa 
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vontade de trabalhar. Na oportunidade, o delegado falou que algumas coisas eram 

humilhantes para eles, e a edil falou que a segurança do município está desacreditada. 

Para contribuir, a vereadora Priscila Santa Maria, disse que iriam contribuir com ele, para 

dá esse suporte político a ele. A edil retomou a palavra, falou que o TCM veio no 

município, muita coisa foi debatida. A edil seguiu parabenizando a secretária Andréia 

pelo seu trabalho desenvolvido. Disse que as aulas começaram no interior, onde tem 

merenda escolar de qualidade. Após, a edil falou sobre a importância de analisar os 

deputados que trouxeram benefícios para o município. Falou do seus Candidatos. Após, 

a edil agradeceu a Deus e desejou um boa noite a todos. A senhora presidente observando 

que não havia mais nada a ser tratado, encerrou o expediente desta sessão ordinária, da 

qual eu, _______________________, Erlane Xavier Farias, 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, 17 de agosto de 2022. 
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