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Ata da vigésima segunda sessão ordinária, do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 14 de setembro do ano de dois mil e vinte 

e dois. Às dezoito horas, reuniram-se os vereadores de Oeiras do Pará, no salão plenário 

Rosa Feliz Pereira, sob a presidência da vereadora Priscila de Oliveira Santa Maria 

Cardoso, secretariada pelos edis: Franciele Andrade (primeira secretária) e Marcos Paulo 

Leitão (segundo secretário). Composta a mesa, a senhora presidente solicitou que a 

primeira secretária, a vereadora, Franciele Andrade, 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 da vereadora Roberta Araújo, que justificou sua 

ausência, a mesma está viajando a serviço do município. Em seguida, a senhora presidente 

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

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

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

submeteu-se a discursão e votação da Ata do dia 31 de agosto de 2022. A qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura da pauta da presente 

sessão: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 071/2022-GP-

CMOP, o qual reencaminha à Comissão de Leis, Justiça e Redação Final o Projeto de 

Lei nº 007/2022, que “Dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação de Oeiras do 

Pará e dá outras providências, para devidas análises e posterior parecer”. Requerimento 

nº 003/2022/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum, a qual requer que o 

Executivo Municipal, providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza, bem 

como disponibilização do serviço de iluminação pública e água, na trav. Presidente 

Médici, no bairro Santa Maria, nesta cidade, em benefício de nossa população. 

Requerimento nº 002/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel, que 

requer que o Executivo providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza e 

desobstrução, além do aterramento do Ramal do Cristo, que liga a Rodovia PA-379, na 

altura do KM 4, ao Rio Pruanã, Zona Rural deste município, em benefício da comunidade 

local. Requerimento nº 001/2022/GVDA-CMOP, de autoria do vereador Drô Alfaia, o 

qual requer que o Executivo providencie, através da secretaria competente, a limpeza e 
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desobstrução dos Rios Caracuru e Murunim, na Zona Rural deste município, beneficiando 

os moradores daquela região, inclusive o alunado e corpo docente e administrativo. 

Requerimento nº 001/2022/GVB-CMOP, de autoria do vereador Barriga, o qual requer 

que o Executivo providencie, através da secretaria competente, a manutenção, 

aterramento e construção de uma pequena ponte sobre o igarapé da estrada vicinal que 

liga a Vila Água Branca à Rodovia PA-379, na Zona Rural deste município, em benefício 

dos moradores daquela comunidade. Requerimento nº 002/2022/GVB-CMOP, de 

autoria do vereador Barriga, o qual requer que o Executivo providencie, através da 

secretaria competente, a manutenção e aterramento da estrada vicinal que liga a Vila 

Bacuri à Rodovia PA-379, na Zona Rural deste município, em benefício dos moradores 

daquela comunidade. Em seguida passou-se para o PEQUENO EXPEDIENTE: Palavra 

facultada aos vereadores para breves comunicações ou comentários. (Prazo máximo de 5 

minutos). Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Drô Alfaia, que iniciou o seu 

discurso desejando um boa noite a todos. Posteriormente, aproveitou o pequeno 

expediente para falar sobre a questão da água no município, disse que a gestão deve tratar 

essa questão como prioridade no município, pois inúmeros bairros encontram-se sem 

água. Posteriormente, o edil disse a esses que estão sem água, que a gestão demonstra as 

prioridades que tem com este município. Após, teceu críticas sobre o número de festas. 

Seguiu tecendo críticas a gestão em relação a água. Seguiu dizendo, que em conversa com 

alguns moradores, os mesmos são a favor que se pague uma taxa, para que assim possa 

ter água na torneira. Em seguida, deixou uma indicação para esse Governo, para que seja 

criado um departamento de água e esgoto, para que venha tratar como prioridade, o 

abastecimento de água no município. O edil, explanou sua indignação, por aqueles que 

não tem água nas suas torneiras. Pediu que a gestão dê uma resposta para a população. 

Finalizou agradecendo e desejando um boa noite. Em seguida para o GRANDE 

EXPEDIENTE: Palavra facultada aos Vereadores para se pronunciarem sobre assuntos 

de interesse público. (Prazo máximo de 20 minutos). Logo após, a palavra foi facultada 

ao vereador Barriga, que iniciou o seu discurso desejando um boa noite a todos, 

cumprimentou os nobres colegas, o público presente, e os ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu discurso, falou sobre o dia 07 de setembro, onde teve a oportunidade 
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de presenciar um dos melhores sete setembro, onde todos os edis foram homenageados. 

O edil parabenizou a gestão, e a todos os envolvidos no evento. Em seguida falou de suas 

visitas nos interiores. Esteve na PA-379, e viu a dificuldade que os mesmos enfrentam. 

Após, o edil Branco Manga pediu a parte, para dizer que conheceu e vivenciou a realidade 

daquela localidade, que fica atrás de São Sebastião, e Zé Cunha, onde os mesmos também 

enfrentam muitas dificuldades no período do inverno. Disse ainda, que espera que ali 

sejam feitos adequações e reparos para assim melhorar a vida daquela população. Em 

seguida, o edil retomou seu discurso, falou sobre o Cras volante, onde deu suporte a 

aquelas pessoas que precisavam. Posteriormente, fez a leitura do Requerimento nº 

001/2022/GVB-CMOP, de sua autoria, o qual requer que o Executivo providencie, 

através da secretaria competente, a manutenção, aterramento e construção de uma 

pequena ponte sobre o igarapé da estrada vicinal que liga a Vila Água Branca à Rodovia 

PA-379, na Zona Rural deste município, em benefício dos moradores daquela 

comunidade. O edil disse que esteve lá e conversou com a comunidade, onde eles lhe 

falaram da dificuldade dos alunos daquela localidade. Disse que espera que a SEINFRA 

possa ir lá, fazer um levantamento e resolva o problema. Após, o edil Edson Farias pediu 

a parte, falou que o vereador trás uma denuncia grave, quando os que fazem o trabalho e 

postam. Onde é uma situação grave, o mesmo se preocupa com a situação. Disse ainda, 

que a alto-promoção é crime. Logo após, o edil retomou a palavra para pedir voto 

favorável aos colegas e pediu que a prefeita olhe com carinho a situação. Em seguida fez 

a leitura do Requerimento nº 002/2022/GVB-CMOP, de sua autoria, o qual requer que o 

Executivo providencie, através da secretaria competente, a manutenção e aterramento da 

estrada vicinal que liga a Vila Bacuri à Rodovia PA-379, na Zona Rural deste município, 

em benefício dos moradores daquela comunidade. Após, o edil pediu que a SEINFRA 

possa ir lá, levar a equipe técnica e faça uma avaliação. Finalizou agradecendo a todos e 

desejando um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, 

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

aos funcionários desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento disse que trazido a esta casa demandas diversas. Ressaltou uma conversa 

que teve com Secretária de Saúde Monica Leal, onde lembrou do posto de saúde do 
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Pruanã do meio, uma obra que iniciou no Governo passado, e infelizmente não teve tempo 

de concluir. Relembrou uma conversa que teve com a Prefeita Gilma Ribeiro, onde a 

mesma se comprometeu em conclui-la. Em seguida, o edil relembrou de uma de suas 

indicações, solicitando a construção de um novo posto de saúde no Rio Mocajatuba, 

ressaltou a logística e a distância até a sede do município. Dando continuidade a sua 

explanação, agradeceu e parabenizou a cada servidor público da Educação, e ressaltou 

que nunca tinha visto um evento da magnitude que foi no dia 07 de setembro, onde reuniu 

basicamente todas as escolas do município de Oeiras do Pará. Parabenizou o apoio da 

Secretaria de Educação, e Gestão Municipal pelo apoio para que esse evento viesse 

acontecer. Dando continuidade a sua explanação, parabenizou a gestão pelas escolas que 

estão sendo reformadas e serão entregues, para dar maior possibilidade de aprendizado 

aos alunos, e melhor condição de trabalho aos profissionais que ali atuam. Após, 

agradeceu a todas as pessoas, que no dia 31 de agosto, tiraram do seu tempo para ouvir 

propostas dos seus candidatos a deputados Estadual e Federal, Adriano Coelho e Andréia 

Siqueira. O edil falou ainda, que tempos melhores estarão por vim, mais saúde, mais 

infraestrutura entre outros. Em seguida, falou sobre a questão da água, disse que esteve 

em uma reunião, onde foi uma conversa muito construtiva com a Prefeita, onde ela 

esclareceu que foi feita a aquisição de uma bomba, e veio de forma errada, só que essa 

bomba foi devolvida, e a empresa deu um prazo de quinze dias para que chegue e seja 

instalada. Ressaltou também, que poder público já solicitou aos fornecedores novas 

tubulações, mas o mesmo defende que seja feito uma limpeza, porque faz tempo que não 

é feita. Após, o edil falou sobre a empresa equatorial, o mesmo está disposição de ir até 

o Estado, cobrar algumas medidas da empresa que presta serviços para o município. O 

edil disse ainda, que nenhuma gestão vai fazer tudo, até porque não tem como. Em 

seguida, agradeceu a secretária da SEINFRA, Silene, que o mesmo tem uma boa relação, 

que tem atendido algumas demandas que o mesmo tem passado, como de algumas pontes 

que foram reformadas, e também quanto a iluminação pública. Após, agradeceu ao 

Secretário de meio Ambiente, Beluca, por executar bem o seu cargo e por suas ações. O 

edil tem passado diversas demandas ao mesmo, e é atendido. Agradeceu a gestão 

municipal por todas as ações que tem feito em prol dos munícipes. Em seguida, falou 
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sobre esse período de eleição, onde ressaltou a importância de avaliar quem conhece a 

realidade do município e irá ter um olhar pelo mesmo. 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. Saudou os nobres edis, as 

pessoas presentes e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade à sua explanação, 

ressaltou que no dia 31 de agosto, esteve no município a Candidata a Deputada Federal, 

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

onde fizeram um vento bonito, onde uma parte da população pode ir ouvir suas propostas. 

Falou desse período eleitoral, onde a população vai escolher seus representantes. Em 

seguida, o edil falou sobre um áudio que ouviu do diretor de transporte, colocando que os 

veículos que são alugados para o transporte escolar, deveriam estar a disposição para 

transportar pessoas que viriam para o município em um evento político, do candidato da 

Prefeita do Município. Em conhecimento desse fato, o edil rapidamente notificou o 

ministério público. E teceu criticas sobre o ocorrido. O mesmo já presenciou várias notas 

de esclarecimento, e neste fato a Prefeita se manteve calada. Após, o edil falou de um fato 

que presenciou durante o abastecimento de sua lancha. Onde a lancha que é da Colônia 

dos pescadores, também está sendo usada para fazer campanha para o candidato da 

prefeita, e o edil seguiu tecendo críticas sobre. Disse que é um fato grave e que estará 

chegando ao conhecimento ministério público. Após, agradeceu a homenagem de quem 

lhe representou no dia 07 de setembro. Posteriormente, falou que nos últimos dias foi 

presenciado um fato de um naufrágio de uma lancha que vinha de Santa Cruz, e nesta 

lancha estava uma amiga sua, filha de Oeiras do Pará, e graças a Deus sobreviveu. O edil 

deixou seus pêsames aos que perderam seus entes queridos nesse acidente. Após, o edil 

usou desse fato para que possam, junto aos órgãos competentes, solicitar uma vistoria e 

regularização das embarcações no Município. Segundo o edil, são lanchas que não tem 

um limite de passageiros, e não o direito dos consumidores atendidos, entre outros. Pediu 

aos nobres edis, juntamente com o mesmo, possam oficiar os órgãos competentes, para 

que seja feita essa vistoria e regularização. Seguiu seu discurso, falando sobre o serviço 

de manutenção da PA-379, onde a empresa está fazendo um serviço de péssima qualidade, 

e seguiu tecendo críticas a essa empresa. Após, o edil disse que recebeu uma denúncia, 
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que uma das máquinas estava fazendo o serviço que é de competência dessa empresa. E 

o responsável da empresa tem ligação direta com a Secretária de obras do município, o 

edil teceu críticas sobre. Disse que estará presente na estrada e irá averiguar a denúncia. 

Posteriormente, disse que esteve presente na Vila do Itaucú, disse que no perímetro que 

andou na ponte estava correndo risco, por causa da condição da ponte naquele local. 

Esteve visitando o Posto de Saúde, e o mesmo estava fechado. Esteve visitando a Escola 

Raimundo Caldas, onde segundo ele corre o risco de cair e é preciso fazer outra. Após, 

solicitou a secretária que possa fazer um levantamento das escolas que não tem energia 

elétrica, porque durante o dia, ali na Vila do Itaucú não tem energia elétrica. Após, o edil 

falou sobre a questão da Obra da Arena de Eventos, uma obra que começou errado sem 

licitação. E até agora não foi publicado um novo edital. Em seguida, falou sobre o Festival 

do Camarão, que custou quase um milhão de reais. O edil seguiu tecendo críticas sobre 

os valores pagos supostamente as bandas que tocaram. O edil teceu críticas relacionado 

aos banheiros químicos, entre outros. o edil teceu críticas ao valor que os bombonzeiros 

tiveram que pagar, sendo que o dinheiro gasto no Festival saiu dos cofres públicos. 

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

facultada ao vereador Edson Farias, que deu início ao seu discurso desejando um boa 

noite a todos. Saudou os nobres edis, as pessoas presentes, aos servidores desta casa de 

leis, e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu pronunciamento, 

dizendo que no dia 07 de setembro, teve um belíssimo desfile pelas ruas, onde culminou 

até a praça, onde o mesmo esteve a oportunidade de estar presente. Disse ainda, que foi 

bonito ver parte da História do Município no desfile nas ruas. O edil disse que se 

emocionou ao ver a homenagem. Logo após, parabenizou a Gestão pelo belíssimo desfile 

do dia 07 de setembro, parabenizou também pela realização e organização do Trigésimo 

terceiro Festival do Camarão, o primeiro da gestão atual, e segundo edil, vai entrar para 

a história de Oeiras do Pará, com um dos melhores festivais que esse município 

organizou. Dando continuidade ao seu discurso, o edil reconheceu que estava errado, 

quando se posicionou aqui, em relação a realização do Festival na Praça. Onde o mesmo 

estava muito preocupado e achou que poderia ser de outra forma, e a Prefeita lhe disse 

para ficar tranquilo, pois o Festival seria bem organizado. Em seguida o edil disse que 
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participou todos os dias, e não viu nenhuma confusão. Aproveitou para parabenizar o 

povo que se fez presente no festival, onde foram realmente para festejar. Posteriormente, 

disse que esteve no domingo, no Festival Evangélico da Igreja Assembléia de Deus, onde 

o mesmo foi prestigiar. Parabenizou os membros da Igreja, onde segundo o edil, foi um 

evento muito bonito. Em seguida, falou da vinda do Deputado Estadual, Luth Rebelo. E 

o edil tem apresso pelo mesmo, e tem contribuído para o Município, tem uma ambulância 

no Igarapé Preto, dinheiro na conta da Prefeitura, entre outros. O edil disse ainda, que o 

Deputado Luth Rebelo, foi um dos que lutou para vim o Banpará para o Município, como 

trouxe também, o Crédito cidadão, cheque moradia, é um deputado presente. Dando 

continuidade na sua explanação, trouxe a esta casa a reclamação dos ACSs em algumas 

localidades, o mesmo recebeu inúmeras reclamações desses profissionais que trabalham 

no Rio Murujucá. O mesmo está reclamando, não só porque tem um mandado e é 

representante, mas sim, porque é Servidor Público. O edil deixou seu apelo, para que a 

Secretária chame os ACSs do Rio Murujucá, e de outras localidades. O edil defende a 

tese, de que ACS e Técnicos de Enfermagem sejam da localidade. O edil seguiu tecendo 

críticas sobre essa situação. O edil disse que não está falando mal, só quer que se resolva 

o problema. 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 

desejando um boa noite a todos. Saudou os nobres edis, as pessoas presentes e a todos os 

ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu pronunciamento, parabenizando os 

nobres edis por seus Requerimentos, e disse que podem contar com seu voto diante de 

cada importância que os mesmos têm. Em seguida, a edil falou sobre o dia 07 de setembro, 

onde segundo a edil, foi uma festa muito bonita, onde foi contada a história do município 

de Oeiras do Pará. E o que lhe entristeceu foi sobre a questão da representatividade do 

Ex-Prefeito Edinaldo Aires, onde não viu a história pelo que o mesmo passou por esse 

município, onde foi ofuscada, e a história deveria ser mostrada de fato, tudo que o mesmo 

fez. Posteriormente, a edil falou sobre o Festival Evangélico da Igreja Assembléia de 

Deus. Parabenizou a Igreja, e falou como é importante. Parabenizou a todos que estavam 

à frente da realização desse evento. Logo após, falou sobre o Festival do Camarão, disse 

que teve uma boa organização. Onde trouxe muitos turistas, e ajudou muito na economia 
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do município. Parabenizou a gestão pelo evento e organização do mesmo. Dando 

continuidade ao seu discurso, falou sobre a questão da iluminação pública, que segundo 

a edil, é preciso que as lâmpadas sejam trocadas, porque tem ruas que estão no escuro. 

Pediu para que se faça um levantamento, e possa ser resolvidos esses problemas. Em 

seguida, o edil Marcos Paulo Leitão pediu a parte para contribuir com o discurso da 

colega, sugeriu uma ação conjunta da Secretaria de Infraestrutura e Meio ambiente, 

levando em consideração a questão dos entulhos nas ruas, a falta de podagem nas arvores, 

que também contribuem com algumas situações, como lugares mais propícios para 

criminosos no município. Falou sobre a questão de iluminação pública na Rua Artêmio 

Araújo, onde o mesmo também vem sendo cobrado, entrou em contato com Secretaria de 

Infraestrutura, e até agora não foi atendido.  A vereadora retomou seu discurso, dizendo 

que essa questão de iluminação pública é algo que é cobrado em quase todas as sessões, 

e pede encarecidamente para que seja resolvido essa situação. Em seguida, a edil falou 

sobre a situação da água, que algumas casas estão sem água, e é uma situação muito difícil 

para a população. A mesma espera que essa situação seja resolvida. Logo após, falou 

sobre o período eleitoral, onde saem nas casas pedindo votos. A edil disse ainda, que 

ajuda quem ajudou o município, e tem orgulho em dizer que seus candidatos já 

contribuíram para o Município de Oeiras do Pará. A mesma apoia o Candidato a Deputado 

Federal Priante, onde já destinou ao município, mais de três milhões em emendas 

parlamentares. Apoia também o Candidato Deputado Estadual Vanderlan Quaresma, que 

vem contribuindo muito para o Município. Em seguida a edil deixou um convite, que no 

dia 20 de setembro, o Candidato Deputado Estadual Vanderlan Quaresma estará no 

município, e pediu para quem quiser ouvir suas propostas ele estará aqui. Finalizou 

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

vereador Josiel Maciel, que deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos. 

Saudou os nobres edis, as pessoas presentes e a todos os ouvintes das rádios. Dando 

continuidade ao seu pronunciamento, disse que esteve em uma reunião a um tempo atrás, 

com os agricultores, onde pediram sua ajuda para tentar resolver a situação da PA-379, 

que segundo ele, desde sua abertura nunca recebeu nenhuma manutenção do Governo do 

Estado do Pará. O edil disse ainda, que para melhorar a agricultura, precisa-se de uma 
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infraestrutura de qualidade, onde as pessoas que usam a PA-379 possam se locomover. O 

edil seguiu seu pronunciamento dizendo que levanta duas bandeiras no seu mandato, que 

a Agricultura e a Educação. Posteriormente, o edil fez a leitura do Requerimento nº 

002/2022/GVJM/CMOP, de sua autoria, que requer que o Executivo providencie, através 

da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza e desobstrução, além do aterramento do Ramal 

do Cristo, que liga a Rodovia PA-379, na altura do KM 4, ao Rio Pruanã, Zona Rural 

deste município, em benefício da comunidade local. Dando continuidade, disse que é 

precária a situação de locomoção daqueles moradores, onde tratasse de um meio de 

locomoção até cidade de alunos entre outros. Em seguida, falou sobre o Requerimento nº 

003/2022/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora Mara Nahum, a qual requer que o 

Executivo Municipal, providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza, bem 

como disponibilização do serviço de iluminação pública e água, na trav. Presidente 

Médici, no bairro Santa Maria, nesta cidade, em benefício de nossa população. 

Parabenizou a colega. Falou ainda sobre os dois Requerimentos do vereador Barriga, 

Requerimento nº 001/2022/GVB-CMOP e Requerimento nº 002/2022/GVB-CMOP. 

Parabenizou o mesmo por seus requerimentos. Após, falou sobre o Requerimento nº 

001/2022/GVDA-CMOP, de autoria do vereador Drô Alfaia, o qual requer que o 

Executivo providencie, através da secretaria competente, a limpeza e desobstrução dos 

Rios Caracuru e Murunim, na Zona Rural deste município, beneficiando os moradores 

daquela região, inclusive o alunado e corpo docente e administrativo. Parabenizou mesmo 

por seu requerimento. Posteriormente, disse que moradores da rua Miguel Aires lhe pede 

que a SEINFRA olhe para situação da rua, pois está sem água, com falta de iluminação 

pública, entre outros. Após, o edil falou sobre a situação da falta de água em alguns 

bairros, e espera que seja resolvido o mais breve possível. Dando continuação, falou sobre 

a questão do asfalto, teceu críticas sobre. Disse que temos uma infraestrutura precária, e 

que isso possa se resolver. Em seguida, falou sobre a EMEF Therezinha de Moraes 

Gueiros, onde até hoje não voltou as aulas, e os pais de alunos estão pedindo que os edis 

tomem providências sobre o assunto, e que as aulas possam voltar o mais breve possível. 

Disse que procurou a Secretária de Educação e não foi atendido. Posteriormente, o edil 

falou sobre os Candidatos que está apoiando, Candidato a Deputado Estadual Elias 
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Santiago, onde demostrou total apoio ao mesmo, e o Candidato a Deputado Federal, Dr. 

Márcio Miranda, onde o mesmo tem uma história na política. Após, parabenizou a gestão 

pela Realização do Festival do Festival do Camarão. Após, parabenizou a Igreja 

Assembléia de Deus, pela realização do Festival Evangélico. Após, parabenizou todas as 

escolas pela apresentação do dia 07 de setembro, onde fizeram homenagem aos nobres 

edis. 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. Saudou os nobres edis, as pessoas presentes e a todos os ouvintes das rádios. 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, a edil falou sobre a Campanha do setembro 

amarelo, onde esse mês é destinado a conscientização de combate ao suicídio. 

Continuando, a edil falou mais um pouco sobre o assunto, ressaltou a importância de falar 

sobre o assunto. Disse ainda, que o suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo 

todo. A vereadora ressaltou a importância de procurar ajuda, dentro das escolas, onde tem 

psicólogo disponível, na assistência social, e CRAS. Dando continuidade, disse que 

espera, que assim como o poder público em Oeiras do Pará, já vem feito em outros anos, 

esse também seja um ano de conscientização. Seguiu seu discurso, falando que dentro 

dessa semana, do mês recorrente, disse que se sentiu muito feliz pelo dia 07 de setembro, 

pela primeira vez teve ali a representatividade. Se sentiu feliz em ouvir a história do 

município. E o quanto a Ex-Prefeita Floracy Ribeiro foi importante no Município, o lema 

da mesma era, uma mulher a frente do seu tempo. Falou também sobre o Ex-Prefeito 

Dulcídio Pinheiro. Os dois são lembrados carinhosamente, não pela sua forma de atuar, 

mas como ser humanos. Dando continuidade a sua explanação, disse que qualquer pessoa 

que tenha o intuito de entrar na vida pública, realmente saiba a sua real função, onde possa 

gerenciar a todos. A edil ressaltou a importância das escolhas, onde estamos vivenciando 

um ano eleitoral, onde iremos escolher nossos representantes. A edil analisou muito, e 

apoia dois candidatos, a Deputado Estadual Marcos Baxim, e a Deputado Federal Miro 

Sanova, o qual levanta uma a bandeira das pessoas com Transtorno Espectro Autista, 

onde o mesmo tem um filho que com essa condição. Em seguida, a edil pediu que 

pudessem prevalecer a Lei nº 9.593, de 13 de maio de 2022, que no seu art. 18, inc. II, 

que a soltura de fogos de artificio estampido em todo território do Pará, em decorrência 
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aos danos ambientais causados por esses, baseados no art. 54 das Leis ambientais, Lei 

Federal de nº 9.605/98, criada com intuito de prevenção animal, que também serve para 

os que tem o Espectro Autista, onde os mesmos tem uma sensibilidade sonora. A edil 

ressaltou importância de se aplicar esta Lei. Dando continuidade, parabenizou ao Pastor 

da Igreja Assembleia de Deus, pelo evento maravilhoso que ocorreu, que foi o Festival 

Evangélico Cultural. Em seguida, a edil falou sobre Requerimento nº 

003/2022/GVMN/CMOP, de sua autoria, a qual requer que o Executivo Municipal, 

providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza, bem como 

disponibilização do serviço de iluminação pública e água, na trav. Presidente Médici, no 

bairro Santa Maria, nesta cidade, em benefício de nossa população. Onde uma moradora 

lhe procurou, e pediu que a mesma fizesse este Requerimento. Após, falou sobre a 

problemática da água no município. Em seguida a edil falou sobre reiteração do a 

secretária de educação, para que seja dado esclarecimento, sobre a providência com 

urgência, de três salas, na EMEF Nossa Senhora das Graças, na Vila do Costeiro, BR-

422, bem como, também solicitando um bebedouro. Segundo a edil, o oficio não foi 

respondido, e a comunidade está cobrando. Falou sobre reiteração do oficio a secretária 

de saúde, Monica Leal, para que seja feita uma reunião com todos os ACSs, onde se 

presencia a necessidade nos postos. Segundo a edil, o oficio não foi respondido. Falou 

sobre reiteração do oficio a secretária da SEINFRA, Silene, solicitando que seja feita e 

providenciada a iluminação pública no Bairro da Nova Oeiras, tendo em vista a segurança 

e a integridade física dos moradores. Solicitou a mesma, que seja feita a ponte do Borroló. 

Nenhum dos ofícios foram atendidos. A edil explanou a sua indignação. Após, a edil falou 

sobre a questão da infraestrutura. Após, disse oficializou a Prefeita Gilma Ribeiro, em 

relação a problemática da falta de água e iluminação pública. Requereu que seja agendado 

uma reunião com a mesma, com os moradores do Bairro Nova Oeiras, para falar das 

questões relacionadas. Teceu críticas à gestão. Finalizou agradecendo 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. Saudou os nobres edis, as pessoas 

presentes e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o 

edil parabenizou a Gestão Municipal pelo Festival do Camarão, juntamente com todo o 
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corpo técnico, e a Secretaria de Cultura do Município. Em seguida, saudou todos os 

membros que compõem a Igreja Assembléia de Deus, parabenizou os membros pelo 

excelente Festival que proveram. Após, falou sobre da Luta que a edil Priscila Santa 

Maria tem por essa Igreja, onde a mesma tem buscado sempre representar, o vereador 

parabenizou a mesma por isso. Em seguida, saudou a Vereadora Roberta Araújo, que não 

se faz presente, mas está participando dos jogos abertos do Pará, no qual o município 

estará presente. O edil falou ainda sobre o torneio de férias que foi muito bem organizado 

pela Secretaria de Cultura, departamento de esporte. Dando continuidade a sua 

explanação, falou sobre a Educação. O edil estava em viagem, na volta, veio pela estrada, 

e se deparou com os barcos escolares que estavam chegando para levar os alunos da 

EMEF José Ribeiro, falou da situação da falta de um porto, para que assim, as crianças 

embarquem com segurança. O edil pediu encarecidamente que a Secretaria de 

Infraestrutura, para que possa realizar essa obra naquela localidade, levando assim mais 

dignidade para os alunos e moradores. Disse ainda, que esteve em visita nesta mesma 

escola, e se deparou com a situação da climatização da escola. O vereador disse ainda, 

que a Escola está com a infraestrutura precária. O edil pediu para que seja dada uma 

importância maior para essa escola. O edil seguiu falando das dificuldades enfrentadas 

pelos alunos. Falou que a secretaria tem se esforçado, mas nem tudo está ao seu alcance.  

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

facultada ao vereador Osvaldo Alves, que deu início ao seu discurso desejando um boa 

noite a todos. Saudou os nobres colegas, as pessoas presentes e a todos os ouvintes das 

rádios. Dando continuidade ao seu discurso, o edil disse que esteve no Rio Murujucá, um 

lugar onde o edil é bem acolhido e recebido. Em seguida, o edil falou sobre o dia 07 de 

setembro de 2022, onde segundo o edil, foi um dos melhores que viu em anos, onde o 

mesmo se emocionou. Em seguida, o edil parabenizou a todos os funcionários da 

Educação no geral, e aos alunos que fizeram essa festa acontecer. Em seguida, 

parabenizou a Secretária de Educação, Andréia Calazão Veiga, onde o mesmo ver seu 

esforço. Em seguida, parabenizou a Prefeita Municipal de Oeiras do Pará. Relembrou os 

prefeitos antecessores, e da importância que cada um teve para o município. Após, 

agradeceu a prefeita Gilma Ribeiro, que segundo o edil, tem sido incansável em trabalhar 
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pelo município. Dando continuidade na sua explanação, disse que esteve na 

reinauguração da EMEF Jerônimo Milhomem Tavares, o mesmo disse que sente muito 

feliz em ver uma reforma dessa grandeza. Posteriormente o edil falou sobre o Festival do 

Camarão, segundo ele foi uma festa muito linda. Após, parabenizou a Igreja Assembleia 

de Deus, pela realização Festival Evangélico Cultural, segundo o edil, muito bem 

organizado. Posteriormente, deixou um convite, que no dia 20 de setembro de 2022, o 

seu Deputado Vanderlan Quaresma, estará no município. Convidou a todos para que 

possam ouvir suas propostas. O mesmo disponibilizou para Oeiras do Pará, mais de 300 

cheques moradias, do programa ‘Sua Casa’, o qual ajudou muitas famílias. Ajudou 

também na área da saúde, mais de 500 exames, ultrassonografia, entre outros. O edil disse 

ainda, que seu mandato é atuante em prol da população. Finalizou agradecendo a todos e 

desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Priscila 

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

presente, e aos ouvintes das rádios. Posteriormente, fez a leitura de um versículo bíblico. 

Dando continuidade ao seu discurso, falou da realização do Festival Cultural Evangélico, 

da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Após, falou um pouco da história da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus. Em seguida, parabenizou os assembleianos. Falou do 

legado que o Pastor Pompeu deixou neste município. Dando continuidade, a edil explanou 

sua alegria e gratidão pelas pessoas que estiveram à frente deste grande evento. Disse 

ainda, que sente feliz em fazer parte desta Igreja. Parabenizou também os homens que 

fazem parte desta Igreja. A edil, disse ainda que Festival Cultural Evangélico, não trouxe 

só melhorias espirituais, mas como também melhorias financeiras. Após, agradeceu aos 

colegas de parlamento que se fizeram presentes neste evento. Agradeceu a Prefeita 

Municipal por se fazer presente. Agradeceu ao vice-prefeito por se fazer presente. Logo 

após, o vereador Edson Farias, pediu a parte para agradecer o carinho e o respeito que os 

assembleianos tiveram com o mesmo. Deixou os seus elogios, e disse que esse Festival 

não pode parar. Relembrou a realização do primeiro festival. Logo após a vereadora 

retomou a palavra, agradeceu o povo de Oeiras do Pará, que segundo a mesma, fizeram a 

diferença neste evento. Em seguida, agradeceu os moradores da Nova América, onde a 

mesma se fez presente na BR-422 em uma cruzada, onde a mesma disse que foi uma festa 
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linda. A edil seguiu agradecendo as pessoas daquela localidade. Em seguida, a edil falou 

sobre o setembro amarelo, mês contra o suicídio. A edil falou a importância do CAPS, 

segundo ela, uma peça fundamental no município de Oeiras do Pará, onde trabalha em 

combate ao suicídio. A mesma falou das indicações que fez, no entanto já é o 5º. Disse 

que a Secretaria de Saúde deve ter um olhar sensível, onde possa alugar um lugar, e 

coloque o CAPS para funcionar. A edil pediu, encarecidamente um olhar humano da 

Secretaria Municipal de saúde, para que faça o CAPS funcionar com urgência no 

município. Após, a edil disse que esteve na Rua Raimundo Vieira, esteve em contato com 

a Secretária de Infraestrutura, a mesma prometeu que iria resolver a situação. Finalizou 

agradecendo a todos e desejando um boa noite. Logo após, a vereadora Priscila Santa 

Maria reassumiu a presidência da Mesa e, em seguida, passou-se a seguinte ORDEM DO 

DIA: Votação do Requerimento nº 003/2022/GVMN/CMOP, de autoria da vereadora 

Mara Nahum. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento nº 

002/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel. O qual foi aprovado por 

unanimidade. Votação do Requerimento nº 001/2022/GVDA-CMOP, de autoria do 

vereador Drô Alfaia. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento 

nº 001/2022/GVB-CMOP, de autoria do vereador Barriga. O qual foi aprovado por 

unanimidade. Votação do Requerimento nº 002/2022/GVB-CMOP, de autoria do 

vereador Barriga. O qual foi aprovado por unanimidade. Deliberação sobre a suspensão 

das sessões ordinárias dos dias 21 e 28 de setembro de 2022. (maioria simples). O qual 

foi aprovado por unanimidade. 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, 14 de setembro de 2022 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 
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