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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 19 de outubro 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 Roberta Araújo, secretariada pelos 

edis: Priscila Santa Maria (primeira secretária) e Franciele Andrade (segunda secretária). 

Composta a mesa, a senhora presidente solicitou que a primeira secretária, a vereadora, 

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 Vera. Mara Nahum, a qual justificou sua ausência, a mesma encontra-se 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 05 de outubro de 2022. A qual foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida, foi realizada a leitura da pauta da presente sessão: EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO EXECUTIVO: Ofício nº 384/2022-GAB/PMOP, o qual encaminha 

para apreciação o Projeto de Lei nº 016, de 28 de setembro de 2022, de autoria do Poder 

Executivo, o qual “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Oiras do Pará, 

Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023”. Projeto de Lei nº 016, de 28 de 

setembro de 2022, de autoria do Poder Executivo, o qual “Estima a Receita e Fixa a 

Despesa do Município de Oiras do Pará, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 

2023”. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Ofício nº 083/2022-GP-

CMOP, o qual encaminha à Comissão de Finanças, Patrimônio, Fiscalização Financeira 

e Orçamentária, o Projeto de Lei nº 016/2022, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa 

do Município de Oeiras do Pará, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023”, 

para devidas análises e posterior parecer”. Indicação nº 004/2022/GVJM/CMOP, de 

autoria do vereador Josiel Maciel, que indica ao Executivo, que providencie, observando 

a previsão orçamentária, a manutenção das centrais de ar da Creche Municipal Pró-

Infância Eloize Fernanda, localizada na rua Hugo Lopes, bairro Santa Maria, nesta cidade, 
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beneficiando o alunado e o corpo administrativo e docente, bem como a preservação do 

patrimônio público. Indicação nº 002/2022/GVB-CMOP, de autoria do vereador 

Barriga, o qual indica que o Executivo, seja provocado a construir, observando a previsão 

orçamentária, estrutura para assento e sustentação de uma caixa d’água, na Vila Nova 

América, que margeia a Rodovia BR-422, na Zona Rural deste município, em benefício 

dos moradores daquela comunidade. Requerimento nº 001/2022/GVPSM-CMOP, de 

autoria da vereadora Priscila Santa Maria, a qual requer que o Executivo providencie, 

através da secretaria competente, a revitalização da estrada vicinal que liga a Vila do 

Melancial à Rodovia BR-422, na Zona Rural deste município, em benefício de nossa 

população. Indicação nº 007/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson Farias 

o qual indica que Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão 

orçamentária, a construção de uma área coberta para prática de Educação Física na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Maria Domingas da Silva Rodrigues, localizada no 

Rio Anauerá, próximo ao rio Caracuru, Zona Rural deste município, beneficiando o 

alunado e o corpo admirativo e docente. Em seguida, passou-se para o PEQUENO 

EXPEDIENTE: Palavra facultada aos vereadores para breves comunicações ou 

comentários. (Prazo máximo de 5 minutos). O qual não houve nenhuma inscrição. 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 edis, aos servidores desta casa e a todos 

os ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua explanação, parabenizou a Gestão, 

pela ação do Outubro Rosa, onde o mesmo pôde participar. Em seguida, disse que esteve 

conversando com um morador da PA-379, sobre a Ponte do Quinquió, onde essa ponte 

está em situação precária. Após, pediu que a Secretaria da SEINFRA, tome providências, 

o mesmo a procurou, e ela disse que irá resolver esse problema. Posteriormente, falou 

sobre a Indicação nº 002/2022/GVB-CMOP, de sua autoria, o qual indica que o 

Executivo, seja provocado a construir, observando a previsão orçamentária, estrutura para 

assento e sustentação de uma caixa d’água, na Vila Nova América, que margeia a Rodovia 

BR-422, na Zona Rural deste município, em benefício dos moradores daquela 
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comunidade. Após, falou que esteve na Vila do América e também na Vila do Costeira, 

recebeu algumas reivindicações dos moradores da Vila Nova América, em relação a 

Caixa d´água, onde aquela estrutura não oferece condições para que as pessoas usufruam 

da água. Pediu voto favorável aos nobres colegas. Finalizou agradecendo e desejando um 

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

deu início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis, 

aos servidores desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua 

explanação, cumprimentou e agradeceu as pessoas dos interiores adversos do município, 

onde todas as vezes os recebem muito bem, igualmente aqui na cidade. Seguindo seu 

pronunciamento, disse que esteve conversando com o Dr. Sérgio, sobre o quesito de ter 

um orçamento de gabinete, onde pudessem ter uma independência. Onde fazem as 

solicitações, requerimentos e indicações, mas não podem fazer nada. Disse que gostaria 

de terminar a obra do Posto do Rio Pruanã do meio, que falta tão pouco. Após, falou que 

fez uma indicação no mandato passado, sobre o guarda civil para Oeiras do Pará. Disse 

que sonha em ver o município melhor, com tantas coisas que aqui são necessárias. Em 

seguida, disse que amanhã estará no Rio Mocajatuba, para agradecer a aquelas famílias 

que sempre lhe recebem. O mesmo vivencia a realidade da comunidade, e sabe que 

aquelas pessoas precisam de um Posto de saúde com uma estrutura melhor. Assim como 

uma escola nova. Em seguida, disse que teve e a oportunidade de conversar com o 

motorista do ônibus escolar, e lhe preocupa a situação da Ponte do Quinquió. Após, 

solicitou que a secretária Silene possa ir lá, verificar a situação, e que possa fazer uma 

ponte nova. Solicitou a gestão municipal que se faça uma análise, e urgentemente possa 

construir uma nova ponte que dá acesso ao Rio Pruanã, que precisa ser feita uma ponte 

nova. Em seguida, falou das indicações dos colegas, e disse que tudo que indicam é para 

o bem da população de Oeiras do Pará, e já deixou o seu apoio. Finalizou agradecendo 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 nobres edis, 

aos servidores desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Posteriormente, parabenizou 

todos os professores pelo seu dia, disse que sabe da dificuldade que é exercer a função, e 

os agradeceu. Dando continuidade na sua explanação, falou sobre as olimpíadas de 
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matemática, teve a segunda prova, e tiveram alunos do interior que não vieram fazer a 

prova, pois não havia transporte. Disse que isso é uma grande irresponsabilidade desse 

Governo, onde foi tirado dessas crianças a possibilidade de fazer a prova. Como 

parlamentar, o edil pediu desculpas aos pais e alunos, que a sua vontade é que a Educação 

de Oeiras do Pará, seja uma das melhores, e sabe que é a vontade de muitos professores. 

Disse que não estava segunda-feira no município, estava fazendo um tratamento de saúde, 

o mesmo está aqui hoje, mas não está completamente bem. Disse que é triste, que em 

algumas escolas, na segunda-feira, não tinha merenda escolar, e os alunos tiveram que 

sair mais cedo, por causa da merenda. Teceu críticas a gestão, dizendo que estamos 

vivendo um retrocesso. Dando continuidade ao seu pronunciamento, disse que aguarda 

que seja implantado em Oeiras do Pará o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), é 

grande o número de pessoas que precisam desse atendimento. Iria ajudar muitas famílias 

que precisam. Onde muitas famílias vão para a Capital do Estado, atrás de atendimento, 

não tem nenhum suporte. Após, a Vera. Priscila Santa Maria contribui com o discurso do 

colega, dizendo que plausível, a mesma já vem falando algum tempo sobre isso, pois é 

uma área da sociedade que necessita muito. Disse que precisa de forma urgente ter um 

CAPS, no município de Oeiras do Pará. O edil retomou a palavra, disse que com essa 

implantação da clínica de fisioterapia na gestão passada, muitas pessoas que precisavam 

de tratamento fora, não precisaram mais, pois fazem aqui. Então o CAPS sendo 

implantado aqui, as pessoas poderão fazer o tratamento aqui. O edil teceu criticas a gestão, 

relacionado a UBS Fluvial que está parada na frente da cidade. Falou da necessidade de 

uma ambulancha. O edil teceu críticas relacionadas as notas fiscais. Falou sobre a questão 

do meio ambiente, onde viu um aterramento na entrada do lixão. Mas deixou uma 

observação sobre a coleta seletiva. O Ver. Marcos Paulo leitão contribuiu com o edil, 

dizendo que a coleta de lixo é um assunto muito complexo, e segundo o edil, é uma pena 

que a SEMMA, não tenha focado realmente nisso. Não só na organização dessa coleta de 

lixo, mas também, de fazer, mas campanhas de conscientização com a população. 

Retomando seu discurso, falou que uma coleta seletiva não ser perfeita do dia para noite, 

que se inicie, para que tenha um começo. Seguindo, o edil disse ao Secretário de Cultura, 

que o mesmo se dispõe o ajudar no que for preciso, e deseja que seja um Secretário. 
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Posteriormente, falou sobre a PA-379, onde o mesmo tem um terreno ali, passou 

dificuldades no inverno que passou. Falou sobre a obra que começou na PA-379. O 

mesmo conseguiu o memorial descritivo da realização desse serviço, que foi em torno de 

três milhões e meio, uma parte era para a manutenção da PA, e a outra era para a 

manutenção da estrada de Portel, a licitação abrangeu os dois municípios. E no município, 

era o serviço de terra planagem, nesse serviço aqui diz que o Sub-leito deveria ter a 

espessura de 0,40 cm, a plataforma deveria ter a largura de 8.20m, isso ainda iria abranger 

a limpeza das laterais, mas esse trabalho, segundo o edil, não foi realizado. Pediu a ajuda 

dos edis, para realizarem uma denuncia junto ao CETRAM e o Ministério Público, e 

solicita que a prefeita junto faça essa denúncia. Finalizou a agradecendo e desejando um 

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

início ao seu discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres edis, 

saudou os funcionários desta casa e a todos os ouvintes das rádios. Posteriormente 

agradeceu a oportunidade de estar nesta casa exercendo sua função. Dando continuidade 

na sua explanação, parabenizou os nobres pares que trazem suas indicações, e disse, que 

esse é o papel do vereador. Posteriormente, o edil disse que sábado foi na Ilha do Aturiá 

a convite do Pastor Ricardo Lucena, no Templo Central Bela Vista, esteve em um 

Congresso, onde foi muito bem recebido. Também pôde ver de perto o trabalho do 

vereador. O edil teve a oportunidade de conhecer o Pastor Diego, que veio de 

Parauapebas. Após, o edil falou que recebeu um convite da Igreja Vale da Benção, na 

oportunidade o edil leu o convite. O mesmo fará de tudo para participar. Em seguida, o 

edil trouxe a informação, que hoje a Prefeita Gilma Ribeiro foi recebida pelo Delegado 

Geral, Dr. Valter Rezende, e atendeu o pedido de aumento da emissão de RG para Oeiras 

do Pará, que irá beneficiar muitas pessoas.  A prefeita conseguiu também o efetivo da 

Polícia Civil, isso vem colaborar com o Delegado, Dr. Érico Ribeiro, onde já teve uma 

reunião com os nobres pares, onde o edil não pôde estar presente, mas já teve em 

conversas com o Dr. Érico Ribeiro, e vê no mesmo, muita boa vontade em trabalhar por 

Oeiras do Pará. Após, o edil falou sobre a questão da lancha, e que não se tem ainda um 

resultado satisfatório, diante da quantidade de policiais que tem no município. Falou sobre 

a assistência desses policiais nos interiores. Em seguida, falou que a Prefeita esteve na 
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SEDUC, e conseguiu a doação do terreno da Escola do Primeiro Grau para Oeiras do 

Pará. O edil falou que preza pela legalidade. Outro feito que a Prefeita conseguiu, foi a 

garantia da retomada da obra da Escola de Ensino Médio Técnico de Oeiras do Pará, na 

Rua Honório Bastos, uma obra brilhante que teve luta dos vereadores. Construindo essa 

escola vai resolver muitos problemas de vagas de aluno no município. Após, a Vera. 

Franciele Andrade contribuiu com o discurso do colega, dizendo que também que foi uma 

luta sua, e hoje é uma notícia importância para o município. Ressaltou que foi um 

compromisso do Governador com o município. Após, a Ver. Marcos Paulo Leitão, 

contribuiu com o discurso do edil, parabenizou o colega pelo discurso pelos temas que 

tem abordado hoje, falou que o edil tem participado de momentos importantes no 

Município, como a luta contra a empresa do asfalto, pela melhoria do serviço, assim 

também como a retomada da escola técnica. Disse que ano passado, o edil esteve na 

Seduc, juntamente com a gestora. Falou da importância da proximidade que a escola tem 

com o lixão, e que a SEMMA, tenha um plano de ação revisando a retomada desta obra. 

Retomando a sua fala, o edil falou que não tem dúvida da luta, do compromisso, da 

responsabilidade da Prefeita Gilma Ribeiro com essa problemática. Disse que não tem 

dúvida, que com essa retomada de obra, o asfalto irá passar. Sobre o lixão, o edil tem 

plena convicção que será resolvido. Dando continuidade, lembrou de uma conversa que 

teve com o Deputado Orlando Lobato, onde o mesmo elogiou a gestora desse município. 

Parabenizou a presidente desta casa, pelo corpo técnico que mesma tem neste poder. Em 

seguida, o edil fez a leitura da Indicação nº 007/2022/GVEF/CMOP, de sua autoria, o 

qual indica que Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão 

orçamentária, a construção de uma área coberta para prática de Educação Física na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Maria Domingas da Silva Rodrigues, localizada no 

Rio Anauerá, próximo ao rio Caracuru, Zona Rural deste município, beneficiando o 

alunado e o corpo admirativo e docente. O edil disse que chegando ali, no período das 

eleições, se deparou com os alunos fazendo atividade física no sol, na frente da escola. 

Falou sobre das condições desses alunos. Pediu que a gestão vendo o seu orçamento e 

possa construir esse local apropriado para os alunos. A Vera. Roberta Araújo contribuiu 

com o discurso do colega, dizendo que a Escola do Aracairú possui uma quadra, porém é 
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descoberta, e alguns problemas acabam passando despercebidos. E deixou seu apoio a 

essa indicação. Retomando o seu discurso, o edil disse que temos problemas crônicos, de 

anos atras, e não é do dia para noite que esses problemas irão ser resolvidos. Finalizou 

agradecendo 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, 

cumprimentou os nobres edis e a todos os ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua 

explanação, a edil falou sobre a Indicação nº 004/2022/GVJM/CMOP, de autoria do 

vereador Josiel Maciel, que indica ao Executivo, que providencie, observando a previsão 

orçamentária, a manutenção das centrais de ar da Creche Municipal Pró-Infância Eloize 

Fernanda, localizada na rua Hugo Lopes, bairro Santa Maria, nesta cidade, beneficiando 

o alunado e o corpo administrativo e docente, bem como a preservação do patrimônio 

público. Após, parabenizou o nobre colega, e disse que a mesma juntamente com o edil 

Osvaldo Alves fizeram uma solicitação, através da Secretaria de Educação para a Creche 

Pequeno Herói, presenciaram a problemática que existia, e conversaram com Secretária 

SEMED, e foi mandado algumas centrais para lá. Posteriormente, a edil falou da 

Indicação nº 002/2022/GVB-CMOP, de autoria do vereador Barriga, o qual indica que o 

Executivo, seja provocado a construir, observando a previsão orçamentária, estrutura para 

assento e sustentação de uma caixa d’água, na Vila Nova América, que margeia a Rodovia 

BR-422, na Zona Rural deste município, em benefício dos moradores daquela 

comunidade. Disse que esse ano a mesma fez uma indicação, de uma caixa d´água na Br-

422, foi feita uma estrutura gestão passada, e não foi concluída, disse que está muito 

difícil. Após, falou do Requerimento nº 001/2022/GVPSM-CMOP, de autoria da 

vereadora Priscila Santa Maria, a qual requer que o Executivo providencie, através da 

secretaria competente, a revitalização da estrada vicinal que liga a Vila do Melancial à 

Rodovia BR-422, na Zona Rural deste município, em benefício de nossa população. A 

edil falou dessa situação, e disse que realmente está ruim. Pediu que seja olhado com 

carinho. Falou da Indicação nº 007/2022/GVEF/CMOP, de autoria do vereador Edson 

Farias o qual indica que Executivo Municipal, que providencie, observando a previsão 

orçamentária, a construção de uma área coberta para prática de Educação Física na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Maria Domingas da Silva Rodrigues, localizada no 
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Rio Anauerá, próximo ao rio Caracuru, Zona Rural deste município, beneficiando o 

alunado e o corpo admirativo e docente. Disse que essa questão foi bem colada, para que 

os alunos possam de fato executar as atividades físicas, foi possível na gestão do Ex-

Prefeito Edivaldo Nabiça, quando o Governo Federal olhava para os municípios 

pequenos, quando que nesse Governo do Presidente Bolsonaro, infelizmente não fomos 

contemplados com nada. O sistema do SIMEC, que possível cadastrar escolas, construir 

quadras, só foi possível no Governo que o PT estava no poder. E uma série de outras 

coisas que neste Governo não foi possível, na época do PT era. Teceu críticas ao Governo 

do Presidente Bolsonaro. Disse que este requerimento, é um retrato do abandono do 

Governo Federal. Disse que os municípios pequenos precisam de Apoio do Governo, e 

infelizmente, neste Governo não chega. Após, a edil disse que esteve em Belém, na 

COAB. Disse que existiam algumas pendencias relacionadas as famílias. Disse que esteve 

no setor de engenharia, fazendo uma visita técnica. A edil conseguiu selecionar alguns 

problemas. Agradeceu a Presidente Roberta Araújo, por lhe ajudar e dá suporte, em tudo 

aquilo que é em benefício da população. Parabenizou a Presidente, pelo trabalho 

desenvolvido diante deste Poder. Após, a edil seguiu seu discurso, dizendo que o 

município foi contemplado com uma ambulância, que já está no município, atendendo a 

população. Seguindo, parabenizou a Gestão pela grande conquista, disse que o município 

não é abandonado pelo Governo do Estado. Teceu elogios ao trabalho do mesmo. Após, 

o edil Edson Farias contribuiu com a Vera. Parabenizando-a. Seguindo, disse que é um 

admirador do Governador Helder, antes de assumir o seu mandado, se passou mais de 17 

anos que um Governador não olhava por Oeiras do Pará, e hoje a população é beneficiada. 

Retomando o seu discurso, teceu comentários em cima do discurso do Colega Drô Alfaia, 

em relação a PA-379, e realmente é muito preocupante. Falou da realidade daqueles 

moradores, que trafegam ali todos os dias. Pediu aos edis que possam se reunir, e tentar 

resolver essa situação da PA. Falou também sobre o discurso do colega anterior, em 

relação ao policiamento, ressaltou a necessidade de um efetivo maior. Falou também em 

relação ao lixão, e as ações que o meio ambiente deveria fazer. Finalizou agradecendo e 

desejando um boa noite. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Josiel Maciel, 

que iniciou o seu discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres 
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colegas, ao público presente, e os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu 

discurso, e em nome de seu pai Jorge Maciel agradeceu a todos os que o ouvem neste 

momento. Seguiu falando sobre os professores e parabenizou a todos pelo seu dia, e 

ressaltou a importância de um educador na vida e na caminhada de um aluno. Continuou 

dizendo que hoje esteve em conversa com o presidente do SINTEPP e o mesmo nos 

alertou de algumas situações, agradeceu ao professor Marco Antônio pela conversa. Falou 

também sobre a situação da PA-379 o mesmo disse que falou sobre isso desde o ano 

passado, no início quando surgiu a polemica sobre quem tinha conseguido a emenda, e 

sobre a empresa não estar fazendo o trabalho de maneira correta, e hoje está mais aliviado 

por algumas pessoas estarem abraçando essa causa também. Continuou seu discurso 

dizendo que a indicação que fizeram a um tempo atrás e que estão refazendo a mesma, 

pois ainda não foi resolvido o problema da creche Eloise Fernanda, que necessita de 

reparos na parte elétrica, na organização dos eletrodomésticos da cozinha nas centras de 

ar, entre outros. Continuou relembrando de um dos primeiros requerimentos que fizeram 

em 2021, que foi sobre construção da ponte para ligar a sede do município com a última 

localidade do Rio Mocajatuba, e até o momento não foi resolvido. Logo após falou sobre 

a solicitação de um trapiche para embarque e desembarque de cargas e passageiros na 

BR-422, limpezas de ramais e ruas, iluminação pública e outras, e até o memento não 

fomos atendidos. Seguiu sua fala deixando como lida a indicação e pediu a secretaria de 

educação que possam resolver o problema da creche Eloise Fernanda. Continuando, falou 

sobre as eleições e ressaltando que respeita a opinião de cada um por que vivemos em 

uma democracia declarando seu apoio ao Ex-presidente Lula. Dando continuidade ao seu 

discurso falou sobre o lixão da cidade o mesmo a alguns dias atrás pegou fogo, então 

pedimos a secretaria de meio ambiente para rever a situação do nosso deposito de lixo, e 

também cuide para que no inverno a estrada não fique na situação que ficou os anos 

anteriores. Seguiu falando sobre o centro de fisioterapia do município, o qual também é 

muito importante para as pessoas da nossa cidade. Finalizou desejando um boa noite a 

todos. Logo após, a palavra foi facultada ao vereador Marcos Paulo Leitão, que iniciou 

o seu discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou os nobres colegas, ao 

público presente, e os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu discurso, falou 
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sobre a situação da água ser preocupante no município, em certas localidades como o 

Bairro do Marapira, e outros onde o mesmo já recebeu várias demandas dos moradores. 

Seguindo sua fala, relembrou um evento no Palácio do Governo o qual esteve na segunda-

feira com a edil Roberta Araújo, que foi a assinatura de 30 ordens de serviços para início 

das obras de creches do programa Creche Por Todo Pará, na semana passada saiu no 

Globo uma matéria dizendo que o recurso destinado no orçamento da união Governo 

Federal para a construção de novas creches no Brasil é igual o valor de 2 milhões e meio 

de reais, claro que é um valor que não vai suprir as necessidade de vagas de estrutura 

física para essas crianças então o mesmo parabenizou a atual gestora Gilma Ribeiro e a 

secretária de educação Andreia pela escolha do local da nova creche que vai ser na BR422 

vila do Igarapé Preto. Seguiu falando sobre a terça-feira onde o mesmo e a edil Roberta 

Araújo tiveram um encontro com o deputado reeleito Celso Sabino, onde trataram de 

interesses da população e relembrou uma emenda que já está em conta de 415 mil falou 

também sobre a possibilidade que conseguirem uma ambulancha para o município para 

reduzir os custos com alugues de lanchas a palavra foi facultada a edil Roberta Araújo 

que falou sobre a emenda ser de um recurso federal e por estar ainda em processo eleitoral 

a emenda só vai sair após as eleições, logo após a palavra foi facultada ao edil Marcos 

Paulo Leitão, o mesmo continuou sua fala sobre o deputado ter mostrado compromisso 

com o município e ter demonstrado interesse em conversar com a prefeita Gilma Ribeiro 

pra estabelecer uma parceria futura. Seguiu pedindo desculpa a edil Priscila Santa Maria, 

e a todos os ouvintes das rádios por ter se exaltado ou ofendido alguém na sessão passada. 

Finalizou seu discurso desejando um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada 

a vereadora Priscila Santa Maria, que iniciou o seu discurso desejando um boa noite a 

todos, cumprimentou os nobres colegas, ao público presente, e os ouvintes das rádios. 

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

agradeceu ao município de Oeiras do Pará ao povo que atentamente tem nos recebido 

com carinho onde quer que a gente vá. Seguiu falando sobre a saúde pública sobre fazer 

o possível para mais melhorias, a mesma disse que sente muito pelas quantidades de 

receitas compradas pois lhe doí muito fazer isso não pelo fato dá mesma não ter 

condições, mas sim por ver que existem pessoas muito carentes no município, a edil disse 
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que ultimamente tem se preocupado bastante com certas situações. Seguiu falando sobre 

não querer mais ouvir que as escolas estão sem merenda e que quer ver e visitar as escolas 

do município com merenda de qualidade, e pede encarecidamente a secretaria de 

educação ficar mais atenta a essas situações dinheiro vem recursos se muitos municípios 

não fazem e sevem as crianças com qualquer coisa o problema está na gestão do 

município. Continuou falando sobre as eleições e seu posicionamento e lamento certos 

comentários sobre a atual presidência do Brasil, e é por isso que hoje como mulher a 

mesmo é de direita. Seguiu falando sobre seu pedido pelo ramal da Palmeira, e sobre não 

ser atendida a mesma disse que vai estar lá no sábado em uma ação voltada para as 

crianças dessa localidade. Dando continuidade falou sobre seu pedido nas redes sociais 

para doação de roupas e outros para famílias carentes e que a mesma tem recebido muitas 

mensagens de pessoas dispostas a ajudar. E agradeceu ao deputado Rony Silva que tem 

lhe ajudado e recebido sempre bem, o mesmo ganhou as eleições e garantiu ajudar o 

município. Agradeceu também a ligação da Deputada Federal Andreia Siqueira mulher 

guerreira que ainda vai fazer muito pelo nosso município, agradeceu também ao Pastor 

Ney Pinto pelo convite, e a todas as pessoas daquela localidade. Finalizou com um muito 

obrigado e um boa noite a todos. Logo após, a palavra foi facultada a vereadora Roberta 

Araújo, que iniciou o seu discurso desejando um boa noite a todos, cumprimentou os 

nobres colegas, ao público presente, e os ouvintes das rádios. Dando continuidade ao seu 

discurso, falou sobre o outubro Rosa, e deixou um recado para todos as mulheres, vamos 

nos cuidar os postos de saúde estão fazendo PCCU e outros exames então se cuidem. 

Seguindo falou sobre a caminhada do outubro Rosa com distribuição de brinde para as 

mulheres e a festa do dia das crianças com distribuição de brinquedos, e agradeceu pelo 

convite da gestora Gilma Ribeiro para o legislativo. Seguiu falando sobre sua visita ao rio 

Aracairu com brincadeiras uma ação de corte de cabelo, e deixou seu muito obrigado aos 

rios Urubuena, Sacajos, Carcunda e Carari foi uma manhã muito alegre como lanches e 

que Deus nos abençoe, conseguimos levar brinquedos e alegria para nossas crianças. 

Continuou falando sobre o lixão da cidade disse que já conversou com o secretario 

responsável e que providencias estão sendo tomadas, tocou também em um ponto 

interessante a participação da população, agradeceu as pessoas que estraram em contato 
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para fazer reclamações pois os vereadores não conseguem saber 100% das demandas que 

o município pede. Dando continuidade falou sobre o assunto da água e vamos procurar 

também tomar providencias sobre. Seguiu falando sobre o último dia 15 que foi dia dos 

professores e parabenizou a todos, e ressaltou a importância deles na educação. Seguiu 

falando sobre a semana passada onde foi entregue muitos bens permanentes centras de ar, 

fogão, computador, cadeiras, mesas, frízer etc.... a muitas escolas, parabenizou a 

secretária Andreia Veiga e pediu que ações como está e outras estejam sempre presente 

em nosso município. Seguiu falando sobre seu um evento a qual participou ao lado do 

edil Marcos Paulo a gestora Gilma Ribeiro, o deputado Orlando Lobato e outros, e 

agradeceu pelo empenho de todos em trazer mais uma creche para o município de Oeiras 

do Pará, destacou também que na área da saúde de Oeiras foi comtemplada com uma 

ambulância e pediu para que não só os funcionários do hospital mas também a população 

cuidar e zelar por mais esse ganho que Oeiras conseguiu, logo após a palavra foi facultada 

ao edil Edson Farias que falou sobre as conquistas que Oeiras vem tendo, parabenizou a 

todos os professores falou também sobre a retomada das obras da escola do Costeiro e 

agradeceu a edil pela oportunidade, logo após a palavra foi facultada a edil Roberta 

Araújo, compartilhou também um convite do 36 aniversário da congregação Monte Das 

Oliveiras que acontecera nos dias 28,29,30 de Outubro e convidou seus nobres colegas a 

irem prestigiar este evento, agradeceu pelo convite. Seguiu falando sobre mais um evento 

no qual iram participar junto a sua família que acontecera do rio Aracairu. Dando 

continuidade falou sobre estar amanhã oficializando de seu gabinete, a limpeza do riu 

Arioca e dos furos. Falou também da ponte do Quinquió, a mesma vai anexar as fotos da 

ponte no ofício e levar até a secretária, para poder fazer uma visita e ver qual medida 

poder ser tomada de imediato, então ficou em plenária seu pedido para que seja com 

urgência vista a situação da ponte do Quinquió, pois a mesma traz riscos aos alunos que 

passam lá nos ônibus escolares e moradores. Seguiu falando sobre o aterramento do 

campo de futebol, e que irá procurar as secretarias competentes para resolver. 

Parabenizou a todas as comissões, e destacou a comissão de leis em nome do presidente 

e edil Edson Farias, sua colega de mesa e edil Franciele Andrade e ao edil Marcos Paulo, 

que talvez muitas pessoas nem sabem desse trabalho e da existência das comissões, a 
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mesma destacou duas palavras Tranquilidade e Confiança parabéns em nome da mesa 

diretora a todos os envolvidos e que tanto a parte jurídica quanto contábeis que são os 

meninos da finança vocês estão bem representados. logo após, a palavra foi facultada ao 

edil Edson Farias, que em nome da comissão de leis agradeceu pelas palavras, pela 

confiança, e lamentou ter ficado de fora da comissão por 2 anos em 14 anos de trabalho, 

logo após a palavra foi facultada a edil Roberta Araújo, que agradeceu, e finalizou seu 

discurso ressaltando que esteve com o deputado Celso Sabino e que estão juntos para 

mais melhorias no município, com emendas e outros. Por fim agradeceu a Deus, e desejou 

um boa noite a todos.  Logo após, a vereadora Roberta Araújo reassumiu a presidência da 

Mesa e, em seguida, passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Votação da Indicação nº 

004/2022/GVJM/CMOP, de autoria do vereador Josiel Maciel. O qual foi aprovado por 

unanimidade. Votação da Indicação nº 002/2022/GVB/CMOP, de autoria do vereador 

Barriga. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento nº 

001/2022/GVPSM-CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa Maria. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Votação da Indicação nº 007/2022/GVEF/CMOP, de 

autoria do vereador Edson Farias. 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, 19 de outubro de 2022 

Cientes: 

Presidente______________________________________ 

Primeiro secretário (a)_____________________________ 

Segundo secretário (a)_____________________________ 

Vereador (a)_____________________________________ 
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