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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia 26 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 

do edil Osvaldo Alves, que justificou sua falta, o mesmo está com problemas de saúde. 

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 19 de outubro de 2022. A qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi 

realizada a leitura da pauta da presente sessão: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

LEGISLATIVO: Requerimento nº 001/2022/GVMPL/CMOP, de autoria do vereador 

Marcos Paulo Leitão, o qual requer que o Executivo providencie, através da Secretaria de 

Infraestrutura, o serviço de terraplanagem, com colocação de barreiras em concreto, da 

Trav. Veiga Cabral, no trecho compreendido entre a rua Santa Terezinha e a rua 

Raimundo Vieira, bairro Marituba, nesta cidade, em benefício de nossa população. 

Requerimento nº 002/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa 

Maria, a qual requer que o Executivo restabeleça o serviço de iluminação pública na “Rua 

da Vivo”, bairro Marapira, nesta cidade, em benefício de nossa população. 

Requerimento nº 003/2022/GVFA/CMOP, de autoria da vereadora Franciele Andrade, 

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

orçamentária, a reforma da Ponte da rua Mário Covas, bairro Marapira, nesta cidade, para 

atender especialmente a população daquela comunidade e arredores. 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 
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facultada a Vereadora Priscila Santa Maria, que iniciou o seu discurso, saudando a todos 

os presentes. Posteriormente, fez a leitura e explanação do Requerimento nº 

002/2022/GVPSM/CMOP, de sua autoria, a qual requer que o Executivo restabeleça o 

serviço de iluminação pública na “Rua da Vivo”, bairro Marapira, nesta cidade, em 

benefício de nossa população. Em seguida agradeceu por ter sido atendida. 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 o edil Marcos 

Pulo Leitão, por seu Requerimento nº 001/2022/GVMPL/CMOP, o qual requer que o 

Executivo providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, o serviço de 

terraplanagem, com colocação de barreiras em concreto, da Trav. Veiga Cabral, no trecho 

compreendido entre a rua Santa Terezinha e a rua Raimundo Vieira, bairro Marituba, 

nesta cidade, em benefício de nossa população. Disse que isso demonstra que o edil 

cumpre seu papel como vereador, andando pelo município e trazendo as demandas, e 

deixou seu voto favorável. Após, parabenizou a edil Priscila Santa Maria, pelo seu 

Requerimento nº 002/2022/GVPSM/CMOP, a qual requer que o Executivo restabeleça o 

serviço de iluminação pública na “Rua da Vivo”, bairro Marapira, nesta cidade, em 

benefício de nossa população. Disse esse Requerimento é muito importante, pois muitas 

ruas estão precisando dessa manutenção. Seguindo, parabenizou a Edil Franciele Andrade 

por seu Requerimento nº 003/2022/GVFA/CMOP, a qual requer que o Executivo 

Municipal, providencie, observando a previsão orçamentária, a reforma da Ponte da rua 

Mário Covas, bairro Marapira, nesta cidade, para atender especialmente a população 

daquela comunidade e arredores. Isso demonstra que conhecem a necessidade do 

município. Ressaltou a importância de trazer essas demandas, e cumprir os seus papeis 

quanto vereadores. Em seguida, o edil falou sobre o transporte escolar, principalmente da 

linha do Rio Caracuru, onde recebeu algumas reclamações de pais de alunos, relacionado 

a esse transporte, onde um desses barcos está levando os alunos somente dois dias, o edil 

espera a solução desse problema. Após, o edil Drô Alfaia contribuiu com o discurso do 
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colega, dizendo que é pertinente essa cobrança, e como vereadores, os mesmos tem esse 

compromisso de reivindicar nas sessões. Falou sobre os barqueiros, que o diretor tem que 

fazer justificativa dessa falta de transporte, nos dois dias. O edil teceu críticas. Retomando 

a sua fala, disse que recebe as reivindicações, e como base, muitas das vezes vão 

diretamente com o secretário resolver. O edil seguiu fazendo as suas cobranças, e espera 

ser resolvido. Em seguida, falou de suas visitas. Parabenizou a Igreja Cristã, pela 

passagem do seu aniversário. Disse que foi uma festa muito linda. Após, agradeceu as 

pessoas pelo convite, que no domingo esteve na PA-422, onde foi prestigiar dois eventos. 

Abertura dos jogos na comunidade São Raimundo. Esteve na comunidade do Bacuri, 

onde trouxe umas demandas daquela comunidade. Esteve no América visitando, e 

estando junto da comunidade. Após, o edil Marcos Paulo contribuiu com o discurso do 

colega, dizendo que o trabalho do edil é reconhecido ali na Br, e isso desperta em muitas 

pessoas incomodo, e não souberam trabalhar como o edil. Retomado o discurso, disse que 

o problema não está na sua pessoa. Após, o edil Branco Manga contribuiu com o discurso 

do colega, dizendo que esse ‘falar mal’ não acontece só com O edil, e sim com todos, 

disse que algumas pessoas em Oeiras do Pará têm três funções, que é inventar, aumentar, 

espalhar, e teceu críticas. O edil retomou o seu discurso, e disse que irá continuar fazendo 

seu trabalho. Falou de seus candidatos. Após, falou de algumas ações da Secretaria de 

Educação. Parabenizou a Secretária Andréia Veiga e a Gestora do Município. 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 no Rio Mocajatuba, onde 

estava acontecendo essa ação da SEMED. Parabenizou a gestão, por levar essas ações, 

estendendo-as para todo o município. Seguindo, falou sobre a tecnologia que evoluiu a 

educação no município. Falou sobre as placas solares, e de sua importância nas escolas e 

nas comunidades. Após, agradeceu a Secretária da SEINFRA, Silene, onde o mesmo 

esteve por duas vezes na secretaria, cobrando benefícios para as pessoas que precisam. 
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Após, parabenizou a edil Priscila Santa Maria, pelo seu Requerimento nº 

002/2022/GVPSM/CMOP, a qual requer que o Executivo restabeleça o serviço de 

iluminação pública na “Rua da Vivo”, Bairro Marapira, nesta cidade, em benefício de 

nossa população. Disse também que solicitou a iluminação da Rua Aluízio Thiago, Mário 

Covas e Floraci Ribeiro, que precisam de uma melhor iluminação. Após, disse que esteve 

no Bairro Nova Oeiras, pode ver o trabalho da SEINFRA, e espera que quando inverno 

chegar, as ruas estejam em melhores condições. Disse ainda, que sabe das inúmeras 

demandas que essa secretaria tem, mas esses trabalhos vêm sido feitos, mediante as 

demandas. Posteriormente, o edil solicitou a secretária Silene, que possa fazer uma 

revitalização na ponte XV de novembro, para que possa ser evitado acidente. Após, o edil 

Marcos Paulo Leitão, pediu a parte para contribuir com o discurso do colega, dizendo que 

já solicitou o contrato da ponte XV de Novembro, Bairro Marituba, e no contrato tinha 

uma cláusula que fala sobre essa manutenção. Após, o edil retomou a sua fala, falou que 

solicitou um oficio encaminhado a administração municipal, que possa retirar das vias 

públicas da cidade, veículos que não estão sendo usados, porque isso atrapalha a 

trafegabilidade, e aumenta o risco de acidente. Posteriormente, agradeceu a parte 

administrativa desse poder, que lhes ajuda diariamente. Em seguida, agradeceu as pessoas 

que estão lhe ajudando no evento que o mesmo irá promover, onde serão 55 prêmios, 

totalmente de graça. Agradeceu a sua família, aos colegas vereadores, e administração 

municipal, e a Deputada Andréia Siqueira, que também está lhe ajudando. Após, falou 

sobre a eleição, falou sobre a democracia, e os direitos de escolha das pessoas. Em 

seguida, o edil falou sobre benefícios para o município. Finalizou agradecendo a Deus e 

desejando um boa noite a todos. 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, o 

edil disse que esteve na semana passada no Rio Anauerá, na comunidade do Urucará, 

onde assistiu os jogos de um torneio que está sendo realizado pela SECULT. Parabenizou 

o esforço do seu Primo Roberth. O edil seguiu dizendo, que para quem mora no interior, 

o esporte é o seu lazer. Posteriormente, relatou um fato sobre o Ensino Médio, onde o 

mesmo foi procurado por uma mãe de aluno, que uma turma está sem aula de língua 
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portuguesa. O edil disse que não os compete, sabendo que é estadual, mas compete como 

representante da população, solicitar informações a direção da escola e a URI, para que 

possa ser resolvido esse problema. Pediu a ajuda dos colegas, para que possam cobrar em 

conjunto essa solução. Após, a edil Roberta Araújo, falou em nome da mesa diretora, que 

já estão tomando providencias, irão preparar um oficio em nome da Câmara municipal, 

pedindo esclarecimentos da Escola de Ensino Médio. Dando continuidade, falou de uma 

reunião que tiveram um tempo atras com a gestora, onde foi tratado o assunto das 

reformas das escolas. Pediu a SEMED, em nome da Secretária, que possa fazer esse 

levantamento dessas escolas que precisam ser reformadas, para não deixe para cima da 

hora, para que não venha atrapalhar as aulas novamente. Após, a edil Priscila Santa Maria 

pediu a parte, para dizer que em 2021 foi realizada uma vistoria pelo conselho, e já tem 

um levantamento dessas escolas, então hoje se tem na conta 16 Milhões, e é válido que 

realmente seja providenciado logo essas reformas. Em seguida, o edil retomou a sua fala 

dizendo que recebeu um vídeo que não gostou, de alunos da Escola José Ribeiro, 

dançando algumas músicas, que não condiz, segundo ele, com o trabalho dentro da escola. 

Pediu a direção dessa escola, que tenha cuidado com aquelas crianças, onde as mesmas 

hoje em dia têm um acesso muito grande a internet. Se sensibilizou como pai de aluno. 

Após, o edil falou sobre a questão do parcelamento do FUNPREV, foi uma indicação sua     

no ano passado. Falou sobre a sua indicação no ano passado, sobre a iluminação pública, 

em relação as lâmpadas de led, o mesmo disse que em alguns locais já estão colocando, 

e não sabe dizer que se é por sua indicação. Parabenizou os trabalhos feitos, e disse que 

esse é o caminho. Falou sobre essa necessidade de iluminação pública. Após, o edil disse 

que esteve em conversa com o secretário de meio ambiente, disse que tem uma amizade 

com mesmo. Falou sobre sua indicação, em relação a limpeza dos rios. O mesmo garantiu 

que serão feitas. Pediu o mesmo que faça essas limpezas. Parabenizou o Governador 

Helder Barbalho, onde, segundo informações, serão destinados 123 milhões de reais para 

investi no município. O edil ressaltou que é isso que o município necessita. Após, o edil 

falou sobre a situação de veículos estacionados nas ruas, e segundo ele é perigoso. Pediu 

a secretária que utilize a arena de eventos para estacionar os veículos da SEINFRA. Após, 

o edil Marcos Paulo pediu a parte, para falar sobre esses veículos, onde possa ser visto 
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um outro espaço para estacionar. Posteriormente, o edil falou sobre a sinalização das ruas, 

levando em consideração o asfaltamento. Em seguida, parabenizou o servidor da 

secretaria de agricultura, o Sr. Tenente, que está frente do trabalho com trator, preparando 

a área de alguns agricultores. Parabenizou também, o técnico agrícola Roberto Lopes, 

segundo informações, o município adquiriu 50 mil mudas de açaí, entre outros. 

parabenizou o Empresário Klenilson, quando deu entrada com o pedido de autorização 

para construir uma ponte, onde vai se instalar uma balsa de combustível. O edil pediu 

fiscalização da gestão em relação a orla da cidade. Finalizou agradecendo a todos 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. Em 

seguida, lamentou a ausência do edil Osvaldo Alves, que se encontra doente, estimou 

melhoras ao mesmo. 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, 

parabenizou os ilustres colegas vereadores, que trouxeram suas matérias, segundo o edil, 

esse é o papel do vereador. Parabenizou o vereador Marcos Paulo Leitão por seu 

Requerimento nº 001/2022/GVMPL/CMOP, o qual requer que o Executivo providencie, 

através da Secretaria de Infraestrutura, o serviço de terraplanagem, com colocação de 

barreiras em concreto, da Trav. Veiga Cabral, no trecho compreendido entre a rua Santa 

Terezinha e a rua Raimundo Vieira, bairro Marituba, nesta cidade, em benefício de nossa 

população. Parabenizou a vereadora Priscila Santa Maria pelo Requerimento nº 

002/2022/GVPSM/CMOP, a qual requer que o Executivo restabeleça o serviço de 

iluminação pública na “Rua da Vivo”, bairro Marapira, nesta cidade, em benefício de 

nossa população. Parabenizou também a vereadora Franciele Andrade pelo Requerimento 

nº 003/2022/GVFA/CMOP, a qual requer que o Executivo Municipal, providencie, 

observando a previsão orçamentária, a reforma da Ponte da rua Mário Covas, bairro 

Marapira, nesta cidade, para atender especialmente a população daquela comunidade e 

arredores. Em seguida, o edil deixou seu voto favorável a todos os requerimentos dos 

colegas. Dando continuidade, o edil falou que no sábado esteve na Br-422 com alguns 
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amigos, visitando algumas pessoas, e a noite, infelizmente aconteceu um acidente grave 

com seu amigo, mas o mesmo passa bem. O edil relatou o susto que passou, e que não 

tem na BR-422 um hospital que possa atender. Disse que a estrada é boa, dá para andar, 

e o paciente chegou rapidamente a Cametá. Dando continuidade à sua explanação, falou 

sobre o trânsito na cidade, ressaltou que possa ser feito uma conscientização no trânsito. 

Após, o edil relatou uma situação que aconteceu com o ônibus escolar, e deixou uma 

sugestão a esses condutores do ônibus. Após, o vereador ressaltou que a Câmara já fez 

seu papel, votou um projeto de lei sobre a legalização do trânsito em Oeiras do Pará. 

Seguindo, o edil deixou o seu apelo a gestão, e a todos os condutores de moto, que tenham 

mais consciência. Após, o edil falou sobre a escola do Costeira. Teceu elogios a gestão 

por seu trabalho. Finalizou agradecendo a Deus e desejando um boa noite a todos. 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, agradeceu a Deus pela 

oportunidade de está mais uma vez nesta casa. Posteriormente, falou sobre Requerimento 

nº 001/2022/GVMPL/CMOP, de autoria do vereador Marcos Paulo Leitão, o qual requer 

que o Executivo providencie, através da Secretaria de Infraestrutura, o serviço de 

terraplanagem, com colocação de barreiras em concreto, da Trav. Veiga Cabral, no trecho 

compreendido entre a rua Santa Terezinha e a rua Raimundo Vieira, bairro Marituba, 

nesta cidade, em benefício de nossa população. O parabenizou, e disse que são pedidos 

tendo vista a necessidade daquelas pessoas que residem ali. A edil ressaltou que realmente 

há essa necessidade. E já deixou seu voto favorável. Após, parabenizou a colega pelo 

Requerimento nº 002/2022/GVPSM/CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa 

Maria, a qual requer que o Executivo restabeleça o serviço de iluminação pública na “Rua 

da Vivo”, bairro Marapira, nesta cidade, em benefício de nossa população. e ressaltou que 

algumas ruas realmente estão precisando dessa iluminação, em beneficio da população. 

em seguida, a edil fez a Leitura do Requerimento nº 003/2022/GVFA/CMOP, de sua 

autoria, a qual requer que o Executivo Municipal, providencie, observando a previsão 

orçamentária, a reforma da Ponte da rua Mário Covas, bairro Marapira, nesta cidade, para 

atender especialmente a população daquela comunidade e arredores. Durante uma visita 
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e a pedido dos moradores. Após, a mesma disse que foi informada, que já existe um 

cronograma de aterro para esta localidade, mas também, na gestão passada, foi iniciado 

um trabalho de aterro. A edil pediu que essa problemática seja solucionada. Falou que 

esse é o papel do vereador, ser representante do povo. Disse que muita coisa foi feita, mas 

há muita coisa que Oeiras do Pará necessita. Espera que Oeiras seja cada vez mais 

agraciada. Luta incansavelmente para que possa construir a felicidade das pessoas. 

Seguindo seu discurso, a edil falou sobre segurança pública. Relatou uma situação que 

aconteceu com um amigo seu, que mora no Rio Murujucá. Disse que se precisa de um 

maior efetivo para o município. Seguindo, parabenizou a secretaria de educação, pelas 

ações que vem fazendo no município em geral. Trazendo assim, uma melhor educação 

para os alunos. A edil falou sobre a importância da Educação. Falou sobre a alimentação 

escolar, e sua importância para os alunos, onde ninguém aprende com fome. Em seguida, 

a edil falou sobre o ensino médio, onde algumas turmas estão sem aula de uma 

determinada matéria. Falou da importância de união, para assim cobrar melhorias para 

esses alunos. Após, a edil falou sobre a eleição que irá acontecer, ressaltou a importância 

de avaliar o que já feito. Convidou a todos, para a caminhada da esperança no dia 28. 

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

facultada ao vereador Josiel Maciel, que deu início ao seu discurso desejando um boa 

noite a todos, cumprimentou os nobres edis, os funcionários desta casa e a todos os 

ouvintes das rádios. Dando continuidade na sua explanação, disse que como professor, 

empresário, e político, defende uma bandeira nas eleições. Falou do período das eleições, 

onde dois candidatos irão se enfrentar para Presidência da República no Segundo turno. 

Seguiu seu discurso, dizendo que alguns dias atras, sua esposa foi operada no hospital 

municipal de Oeiras do Pará, e o médico que a operou disse a mesma, que vote em quem 

o mesmo indicar daqui a dois anos, sendo que ele está sendo pago como servidor público. 

O edil deixou repúdio a esse cidadão, e teceu críticas ao mesmo. O edil disse ainda, que 

ainda não teve oportunidade de conversar com a Secretária De Saúde, em relação a essa 

situação que aconteceu, segundo o mesmo, é inadmissível. Seguindo, o edil disse que tem 

sido cobrado por algumas situações, relacionado ao transporte público nas eleições. O 

mesmo acredita que não funcionará para a região, pois a maioria das empresas não são 
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cadastradas na ARCON, então dificilmente valerá esse transporte gratuito, a partir de 

sábado. Após, o edil disse que depois da eleição em primeiro turno, já se reuniu duas 

vezes com seu Deputado Estadual Elias Santiago eleito, o qual tem muito apresso e 

respeito. O edil disse ainda aos que votaram no mesmo, que ele não irá esquecer do 

Município de Oeiras do Pará. Posteriormente, o edil falou sobre o transporte escolar, disse 

que algumas semanas atrás, uma mãe de aluno o ligou para dizer que o barco escolar que 

seu filho vinha até a cidade estudar tinha furado no meio, neste dia acionou o conselho 

do FUNDEB, onde lhes deram toda a atenção, e disse que espera ter sido resolvido a 

situação. Após, o edil convidou a todos para a passeata que irá acontecer em prol do 

Presidente Lula. Finalizou agradecendo a Deus e desejando um boa noite a todos. Logo 

após, a palavra foi facultada a vereadora Mara Nahum, 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, a 

vereadora agradeceu as pessoas presente na plenária da câmara e ressaltou a importância 

da população acompanhar os trabalhos dos vereadores, justificou   também sua falta na 

sessão anterior e relatou uma conversa com um amigo pessoal seu o qual lhe disse que 

teria ótimas ideias para o funcionamento dos trabalhos dos vereadores e fez algumas 

colocações como a realização de uma sessão itinerante, ao final da fala de seu amigo a 

vereadora fez alguns esclarecimentos a respeito de seu trabalho e disse que suas ideias 

em partes já eram realizadas e que a sessão itinerante era sim ótima mas que não sabia 

qual o motivo que tal ação ainda não havia acontecido, que leva  em consideração os 

vários pedidos que recebe da população dos interiores e que deveria ser feita visitas nas 

escolas e  postos de saúde e que ao seu ver a união dos vereadores nessas visitas faria 

muita diferença. A vereadora fez logo em seguida um pedido a mesa diretora que seja 

feita uma mobilização para a realização da sessão itinerante haja vista que a câmara possui 

orçamento para a realização de tal ação, a vereadora deu seguimento ao seu discurso 

falando da infraestrutura e saúde do município no qual vem presenciando a luta dos 

colegas e nada é feito, relatou a dificulta que tem de falar com os secretários e que tenta 



 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ 

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com 

Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA 
 

10 
 

de várias formas levar as demandas da população mais que a maioria das vezes não 

consegue e disse também que ligou para a secretaria de infraestrutura, Cilene Alves para 

tentar falar da falta de iluminação pública e saneamento básico do bairro Nova Oeiras a 

vereadora fez lembra do episodia trágico que foi o assalto sofrido em sua casa que fica 

no bairro citado e relatou os vários roubos as residências da localidade e que gostaria de 

ser atendida pela secretaria e de ser atendida com o pedido de limpeza de um terreno 

abandonado que fica ao lado de sua casa  que é usado como esconderijo por bandidos mas 

que tal pedido só  poderá ser feito se conseguir ser atendida e que irá oficializar mais uma 

vez a secretaria Cilene Alves. A vereadora continuou seu discurso falando das várias 

denúncias relacionadas ao TFD e que a população que precisa usar esse meio de 

tratamento não está conseguindo o que acaba dificultando as consultas medidas e 

tratamentos que são realizados fora do município disse também que a administração 

municipal deveria reavaliar seus processos licitatórios e facilitar as viajem dos pacientes 

e que tal responsabilidade de distribuição de passagens não deve ser monopolizado e o 

que o direito do cidadão tem que ser garantido a cima de tudo e se colocou no lugar de 

cada um que tem seus direitos violados e que sempre vai ser sua luta buscar melhorias 

para o seu povo, deixou também sua solidariedade com a comunidade do Costeira e sua 

escola e que acha inadmissível até hoje o FUNDEB não ter feito nada para resolver ou 

amenizar a situação dessa escola e que sente muito pelas perdas de aprendizado dos 

alunos dessa localidade. A vereadora encerou seu discurso pedindo mais uma vez que o 

secretariado do município seja mais responsável e atenda as ligações e ofícios dos 

vereadores e finalizou 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. 

Após, leu um versículo da bíblia. Dando continuidade ao seu discurso, agradeceu o 

convite da igreja cristã evangélica que nesse final de semana completa 51 anos de 

evangelho nessa cidade. Seguiu falando sobre um evento que a mesma participou o 

primeiro louva Marituba, e parabenizou a toda a congregação pelo evento lindo. Falou 

também sobre uma ação que participou na comunidade da Palmeira com sua equipe, para 

comemorar o dia das crianças onde distribuiu brinde e almoço, e agradeceu a todos pelo 
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carrinho, falou também de um evento que acontecera no local, no dia 15 um casamento 

comunitário para 09 casais. Seguiu falando de saúde pública e parabenizou a atual gestora 

e a secretaria de saúde pela escolha da equipe medica do município. Dando continuidade 

falou sobre alguns professores de fundamental menor que estão ensinando educação e 

pratica desnecessária em sala de aula, seguiu falando que esse ensino não se aplica em 

sala, e lamentou pela situação. Falou também sobre o uso de banheiros conjuntos na 

escola do ensino fundamental onde dois alunos queriam dividir o mesmo banheiro que as 

meninas e mostrou sua indignação em relação a isso. Continuou seu discurso falando do 

programa abrace o marajó e afirmou que Oeiras recebeu sim o programa, e parabenizou 

a atual gestora por lutar em prol do município, e relembrou a viagem que a mesma fez a 

Brasília em busca de melhorias. Dando continuidade falou sobre os programas que o 

governo Federal trouxe para Oeiras do Pará e afirmou que não ouve corte de verbas na 

educação. Seguiu falando sobre as eleições e declarou o seu apoio ao Presidente Jair 

Bolsonaro, e convidou a todos a participar da caminha em prol da campanha do atual 

presidente que acontecera sábado dia 29 de outubro. Finalizou o seu discurso agradecendo 

e desejando 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 sua visita ao rio Aracairú onde prestigiou o evento Canto Aracairú, 

onde a mesma participou os 3 dias de festa. Seguiu falando sobre o convite para participar 

junto aos vereadores de do aniversário da igreja do rio Itaucú. Dando continuidade falou 

sobre as sessões itinerantes e sua vontade de realiza-las, quanto as viagens em conjunto 

já foram feitas, inclusive uma que teve infelizmente nem todos puderam ir. Falou também 

sabre o programa educação conectada e entrou um pouco mais a fundo nesse assunto. E 

falando sobre os assuntos mais abortados aqui como Saúde, Educação e Infraestrutura, e 

falando um pouco da área da educação precisa muitas coisas como foi falado aqui nessa 

tribuna, estrutura a parte pedagógica, alimentação escolar que é muito importante e pra 

nossa cidade que mais ou menos 70% é na zona rural a internet é um fator primordial, 

para se comunicar com a secretaria de educação, e parabenizou a gestora do município e 

a secretária de educação pelo trabalho em relação a isso. Continuando falou sobre trânsito 
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da cidade, agradeceu a todos os que entram em contato para pedir melhorias, em relação 

a sinalização com os transportes escolares principalmente da PA-379 os motoristas estão 

tendo muita dificuldade, pediu que seja feita uma sinalização em frente as escolas. Logo 

após, a palavras foi facultada ao edil Edson Farias, que falou que logo após seu 

pronunciamento o motorista do ônibus entrou em contado e agradeceu ao edil pela 

sugestão, e disse que a partir de amanhã ele vai estacionar e dar a vou para ficar próximo 

ao porão da escola, e agradeceu ao motorista Junior por se colocar à disposição para 

ajudar. Logo após, a palavra foi facultada a edil Roberta Araújo que seguiu falando sobre 

o transporte, e agradeceu a gestora e a sua equipe por se empenhar para conseguir 

melhorias pro município. Logo após, a palavra foi facultada a edil Priscila Santa Maria 

que falou sobre sua visita ao DETRAN e falou os cursos que vieram para o município. 

Logo após, a palavra foi facultada a edil Roberta Araújo que falou sobre sua visita ao 

departamento de merenda e conversou com o diretor, o mesmo citou sobre a situação de 

ter frízer e hoje o departamento de merenda recebeu dois frízeres, parabenizou a secretária 

de educação e ressaltou que a educação também ganha com isso. Dando continuidade 

falou sobre a escola Terezinha Gueiros e parabenizou a direção por construir uma sala de 

recuperação para os alunos mais atrasados. Falou também sobre o ensino médio que está 

com falta de professores, como foi citado aqui na mesa. E finalizou falando sobre a 

demanda de carteiras de identidade no município, e Oeiras do Pará vai conseguir 720 

identidades, deixou seu agradecimento a prefeita Gilma Ribeiro. Agradeceu a todos e 

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

da Mesa e, em seguida, passou-se a seguinte ORDEM DO DIA: Votação do 

Requerimento nº 001/2022/GVMPL-CMOP, de autoria do vereador Marcos Paulo 

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

002/2022/GVPSM-CMOP, de autoria da vereadora Priscila Santa Maria. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento nº 003/2022/GVFA-CMOP, de 

autoria da vereadora Franciele Andrade. 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 
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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, 26 de outubro de 2022 
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