
 

1 
 

Ata da décima primeira Sessão Ordinária do primeiro período da Câmara de Municipal de 

Oeiras do Pará, a ser realizada no dia dois de maio de dois mil e dezoito no salão plenário Rosa 

Feliz Pereira, sob a presidência do vereador Joelson Cunha de Moraes e secretariado pelos edis: 

Izanides Diniz Pimentel Filho, o qual foi convocado para assumir a primeira secretaria e a 

vereadora Malena Gaia Batista, a qual foi convocada para assumir a segunda secretaria na 

ausência de seus titulares. Composta a mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: 

Ezequiel de Jesus, José Siqueira, Osvaldo Alves, Edson Farias, Maria Nahum, Malena Batista, 

Joelson Moraes e Izanides Filho. Constatou-se a ausência dos vereadores: Franciele Amaro, a 

qual informou que se encontra em Belém em tratamento de saúde e os vereadores Paulo 

Miranda e Sergio Barbosa estão viajando a serviço do Município. Após, as chamadas dos edis 

e havendo quórum regimental, o Sr. Presidente invocando a proteção de Deus e em nome do 

povo Oeirense declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Após, o Sr. Presidente colocou em 

discursão, votação e aprovação a Ata da Sessão Ordinária anterior. A qual foi aprovada por 

cinco votos favorável e uma abstenção do vereador Edson Farias. Na sequência, foi efetuada a 

leitura dos expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS 

ORIGENS. NENHUM. B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO. Ofício nº 

085/2018, que encaminha o Projeto de Lei Municipal nº004/2018, “QUE DISPÕE SOBRE 

AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 

E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”, para análise desta acurada casa de leis. Projeto de Lei 

Municipal nº004/2018, “QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. C) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. Ofício nº036/2018-CMOP, que 

encaminha a CFPFFO o Projeto de Lei Municipal nº004/2018, “QUE DISPÕE SOBRE AS 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E 

DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. Ofício nº 037/2018- CMOP, que encaminha as seguintes 

matérias a Comissão de Leis, Justiça e Redação Final para análise e posterior parecer: Projeto 

de Resolução nº 001/2018, de autoria do Nobre edil Edson Farias, Projeto de Resolução nº 

002/2018, de autoria do Legislativo e Projeto de Resolução nº 003/2018, de autoria do 

Legislativo. Projeto de Resolução nº 001/2018, que “Altera a Resolução nº 003/2004, de 27 

de dezembro de 2004, Que Institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Oeiras do 

Pará – PA e dá outras providências”, de autoria do Nobre edil Edson Farias. Projeto de 
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Resolução nº 002/2018, que “Dispõe sobre o acesso a informação pública pela sociedade, 

instituído pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Poder 

Legislativo Municipal, institui o Serviço de Informação ao Cidadão e dá outras providências”. 

Projeto de Resolução nº 003/2018, que “Cria a Ouvidoria Legislativa Municipal na Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará e dá outras providências”. Na sequência, o Sr. Presidente facultou 

a palavra aos edis, para breves comunicações ou comentários. No qual nenhum vereador se 

inscreveu. Prosseguindo, o Sr. Presidente facultou a palavra aos nobres edis para se 

pronunciarem sobre interesse público. Após, a palavra foi facultada ao vereador Joelson 

Moraes, o qual iniciou seu discurso cumprimentando a todos os presentes no plenário e aos 

ouvintes das rádios. Em seguida, tratou de falar sobre o Projeto que “Cria a Ouvidoria 

Legislativa da Câmara Municipal de Oeiras do Pará”, citando que, este Projeto é muito 

importante para o Município e principalmente para a Câmara de vereadores para o povo 

acompanhar mais ainda os trabalhos do Legislativo, onde podem ter a oportunidade de fazer 

algumas perguntas, de fazer alguns pedidos de esclarecimentos, e ele disse ainda que, são 

poucas Câmaras no Estado do Pará tem essa função, parabenizando a Câmara de vereadores na 

pessoa do Sr. Presidente Paulo Miranda. Na sequência, ele citou que esteve fazendo umas 

visitas juntamente com o Secretário de Infraestrutura o Sr. Tatu, onde visitaram algumas ruas, 

algumas pontes e puderam ver a situações de algumas dessas ruas e pontes que se encontram 

precárias e o ele fez questão de levar o Sr. Secretario para ouvir a população e o mesmo poder 

tomar algumas atitudes que venha melhorar a condições de vida dessas pessoas e ele disse que 

o Secretário garantiu que vai fazer de tudo para que possa suprir a necessidade desses 

moradores. Continuando relatou que ele conversou com os moradores e explicou para eles sobre 

o verdadeiro papel do vereador e que também não pode assumir uma responsabilidade que é do 

Poder Executivo que é de executar e construir. Disse ainda que as vezes são cobrados por coisas 

que não compete, que não cabe para os vereadores quanto legislador, porque não pode construir 

uma ponte que vá custar dez, cinco mil porque não tem condições e também não é seus papeis. 

Disse ainda que, se o vereador tentar fazer uma obra, uma ponte e o Prefeito quiser embargar 

por achar que não vai ser uma obra bem feita e que vá ser uma obra política para tentar se 

beneficiar politicamente, o Prefeito pode embargar. Nesse sentido, ele se lembrou que no 

mandato passado quando foi vereador, o vereador Vadoca foi fazer uma ponte na Veiga Cabral 

o mesmo foi embargado e no momento ele tinha condições de fazer, mais o Prefeito achou que 
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ia sair como estava no projeto deles ele embargou a obra. Na sequência o vereador Edson Farias, 

pediu a parte no discurso para contribuir citando que na época seu colega foi sensibilizado 

vendo a inercia da Gestão daquela época, ele se propôs de ir lá e recuperar a ponte da Veiga 

Cabral a qual não estava diferente do que estar hoje, e o Prefeito da época com o vice que estar 

hoje atual usando de poder de polícia que tem a administração foi lá e mandou parar a obra. 

Continuando afirmou que estavam certíssimos, porque só quem tem o poder de construir nesse 

país só é o Executivo, porque é ele retém o recurso pra fazer, mais que infelizmente vivemos 

em um país democrático e esse é o preso que se paga para viver na democracia, ter que conviver 

com a minoria de pessoas dessa estipe de total ignorância e infelizmente são umas meias dúzias, 

ou felizmente são umas meias dúzias, onde felizmente a maioria são inteligente e entendem 

porque sabe qual é o papel do legislador, e eles que vivem na total ignorância ficam jogando 

pedra em quem não deveria. Continuando citou que, não ver em nenhum momento esses 

pasquins eletrônico se falar de quem deveria fazer e eles lhes atacam somente por inveja, mais 

ninguém estar proibido de se lançar a candidato para vim resolver a situação, mais primeiro tem 

que estudar e aprender qual é a real função de um vereador. Ao retomar da palavra o Sr. 

Vereador Joelson Moraes citou ele que junto com o vereador Osvaldo Alves, saíram juntos para 

visitar, e o mesmo foram questionado sobre a ponte da quinze de novembro do Bairro da 

Liberdade. E os mesmo explicaram para as pessoas que já tem um requerimento aprovado na 

Câmara, e que agora cabe ao executivo construir a ponte conforme as condições financeiras que 

o Município depende. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador 

Ezequiel de Jesus que iniciou seu discurso cumprimentando a todos os presentes e ouvintes 

das rádios. Na sequência, teceu sobre as pessoas que desempenham diversas funções 

profissionais, parabenizando pelo dia internacional do trabalhador a todas essas pessoas que 

contribuem para o crescimento do Município de Oeiras do Pará. Em seguida, ressaltou sobre o 

papel do vereador citando para todos que o papel do vereador é um papel muito nobre na função 

que ele exerce que é a função de legislar e fiscalizar em prol do povo, onde todos sabem que, 

vereador não administra recursos para se construir (exemplo uma ponte), mais se estivessem e 

pudessem consertesa construíam, compete sim ao executivo construir, haja vista se estiver o 

recurso para se construir. E o que lhe deixa feliz e até mesmo dá para contar nos dedos as 

pessoas que lhes criticam e que não conhece a verdadeira função do suas quanto vereador, 

também fica feliz por aqueles que reconhece seus trabalhos. Disse ainda que inclusive a ponte 
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do macaco já tem requerimento pronto dessa ponte desde a legislatura passada e até hoje o 

Gestor ou os Gestores que passaram ainda não fizeram e não é culpa sua e nem da dos demais 

pares e as suas partes quanto vereador todos tem feito, também não estão engessando a Gestão 

para que não possa fazer, os Projetos que já passaram pela Câmara foram aprovados, o 

Orçamento foi aprovado. Continuando ele citou para os poucos que pesam dessa forma quanto 

vereador que o ele não tem recurso e nem é seu papel de vereador construir, mais que a ponte 

é de livre disponibilidade para todos os cidadãos. Em seguida, citou que se sente privilegiado 

quanto vereador que estar nesse mandato de poder ir ao interior e visitar seus amigos distantes 

e poder ter o reconhecimento dos mesmos, onde disse que esteve no rio Mocajatuba visitando 

as famílias, a escola e o posto de saúde e a sua forma que usa de trabalho sempre foi tanto 

quanto vereador que estar e tanto quanto pessoa física é o diálogo, onde trás as demandas, 

procura o secretário e as vezes o mesmo é atendido e outras vezes não é atendido, mais a sua 

parte tem feito. Também esteve conversando com o Secretário de Educação da necessidade dos 

alunos não terem mais carteiras no anexo e o secretário lhe garantiu que vai ser atendido, e é 

dessa forma que tem trabalhado, dialogando e procurando os órgãos competentes para que os 

mesmos possam resolver os problemas, as situações da população. Finalizou agradecendo a 

Deus. Na sequência a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual cumprimentou a 

todos os presentes no plenário, e de igual maneira o fez com os demais ouvintes das rádios. 

Após, ao iniciar seu pronunciamento parabenizou a todos os trabalhadores do Município. 

Prosseguindo citou que não poderia deixar de citar alguns comentários maldosos, estupido e 

ignorantes desses pasquins eletrônicos, onde há de se dizer que “o vereador Edson não estar 

preparado para as críticas”, o qual afirma que estar preparado sim, dependendo da crítica se for 

construtiva da onde vem e de quem vem. O mesmo diz que, será que tem condições de lhe 

criticar pejorativamente de como estão fazendo? primeiro tem que olhar pra si e depois lhe 

criticar. Após, ele afirma que tem sim uma casa na ponte do macaco, onde guarda sua lancha e 

essa casa ela estar declarada ao seu imposto de renda, assim como todos os seus bens estão 

declarados no seu imposto de renda. Disse ainda, que tudo que já conseguiu comprar foi com 

seu trabalho, com seu suor e o Governo sabe de suas origens, e nunca O mesmo foi envolvido 

e nem sua família com venda de óleo clandestino, nunca foram acusados de venda de drogas e 

tudo que tem é lícito. Continuando cita, que é triste a situação que vivemos nesse país, corrupção 

de políticos que fazem eleitos por esses tipos de pessoas estupidas e ignorantes que nem sabe 
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qual é a real função de um vereador. E que lhe prove se nesse país dos cinco mil cento e sessenta 

e poucos Municípios se tem obra de um vereador, se tem uma obra de um Deputado e se tem 

uma obra de um Senador. O que tem é emendas, porque Do Deputado Estadual pra frente ele 

tem a prerrogativa do orçamento de ter um valor no orçamento e os vereadores no Brasil não 

tem, e como é que pode fazer uma ponte? Continuando citou, que não fez promessa e não 

prometeu pra ninguém que iria construir ponte ou aterrar, que lhe prove e o mesmo renunciará 

seu mandato porque sabe qual é a sua função de estar vereador. Citou ainda, que não cabe ao 

vereador construir, mais o mesmo junto com seus nobres pares e o mesmo fez a sua parte, onde 

colocaram no Orçamento um valor orçado para a Secretaria de Infraestrutura para construções, 

reformas e conservação de pontes e trapiches no valor de cento e vinte mil reais, esse é seu 

papel e se não estivesse votado, contribuído para ter um orçamento em condições para o Prefeito 

executar o mesmo teria vergonha e se fosse o seu papel de construir também teria vergonha. 

Disse ainda, que além desses cento e vinte mil, foi aprovado no Orçamento mais de oitenta e 

quatro milhões e mais trinta por cento pra ele flexibilizar, que corresponde mais de vinte e cinco 

milhões pra suplementar. Depois, citou que até terça-feira segundo as informações que teve, a 

escola do Itaucú e outras escolas ainda nem começaram a funcionar, e tem escolas que estão 

funcionando com as pontes que não tem a mínima condição. Depois, ele citou que foi no 

hospital visitar seu amigo Sebastião Machado Moraes (Batelão) e outras pessoas que lá 

estavam, e segundo relatos do senhor Sebastião Machado Moraes (Batelão) ele falou assim: 

“colega me deram um tratamento aqui e pra todos que estão aqui nessa sala, um tratamento vip” 

e o vereador falou que é bom ouvir isso e que iria falar na tribuna. Parabenizou os funcionários, 

a direção e o mesmo espera que continue sempre assim. Continuando disse, que segundo os 

relatos do senhor Sebastião Moraes, estar chovendo mais dentro do hospital do que fora. Vendo 

essa situação triste que o senhor Sebastião Machado Moraes lhe narrou juntamente com outras 

pessoas, o mesmo se depara com o Diário Oficial da União publicado no dia dezesseis do quatro 

de dois mil e dezoito, edição: setenta e dois, seção: três, pagina: 191, órgão: Prefeitura / Estado 

do Pará. O qual é uma publicação, de um pregão presencial da CPL do Município de Oeiras do 

Pará, para eventos culturais na bacatela de: R$ 7.330.000,00 (sete milhões, trezentos e trinta 

mil reais). Continuando, o mesmo se pergunta: o que é que o Município de Oeiras do Pará tem 

pra consumir sete milhões, trezentos e trinta mil reais? Sendo que é só o aniversário de Oeiras, 

festival do camarão, sendo que o carnaval eles elitizaram, a Prefeitura arca com muito pouco, 
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e a festa de agosto, festival evangélico e festival de prêmio, afirmando que nunca eles dão mais 

do que dez mil. Prosseguindo ressaltou que, aprovaram o orçamento pra dois mil e dezoito que 

foi feito por esse Governo, por essa Assessoria Contábil e colocou no orçamento pra essa 

Secretaria de Cultura e despostos todo o orçamento do ano, no valor de: três milhões, seiscentos 

e quarenta e quatro, cento e sessenta e cinco mil reais. E ele faz um pregão no valor de sete 

milhões, trezentos e trinta mil reais de todo o recurso há mais de três milhões, seiscentos e 

oitenta e cinco, oitocentos e trinta e cinco reais que ele vai tirar de algum lugar do orçamento. 

Continuando citou que, há os estudiosos, os inteirados da Lei 8.666, que pode lhe corrigir 

dizendo: “vereador ele fez a licitação de sete milhões, trezentos e trinta mil, mais não quer dizer 

que ele vá gastar”, e quem lhe diz que ele não vai gastar. Na sequência, o senhor Presidente em 

exercício vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso citando que é exatamente isso, 

porque nunca vai chegar a esse valor. Exemplo: as bandas que tinha sido contratadas ele já 

mandou tirar três, justamente por não ter o recurso para pagar. Então isso, não quer dizer que 

significa que o Prefeito, que o Município vá gastar esse total, e por esse motivo o mesmo ver 

uma preocupação do Prefeito, só pelo fato dele tirar essas três bandas que são de Belém que 

vinham tocar no Festival do Camarão, onde foi uma economia mais de quarenta mil. Após, ao 

retomar da palavra o vereador Edson Farias, citou que três bandas no valor de quarenta mil 

reais, se vossa excelência não acha estranho licitar sete milhões e trezentos? Continuando falou 

que, se ele licitasse um milhão já ia achar um absurdo e estranho. Por anarologia no ano de dois 

mil e quinze, o Festival do Camarão quando teve as bandas: Calypson, Calcinha Preta o festival 

foi investido trezentos e nove mil reais. Ainda disse, que pode ser de duas coisas à uma: ou 

estão agindo de má fé de licitar sete milhões, trezentos e trinta aloprando, assim como pode 

gastar só um real, ou o Prefeito dá mais uma demonstração do que estar muito mal assessorado, 

ou que, ele não entende nada de administração. Na sequência, o senhor Presidente em exercício 

vereador Joelson Moraes novamente pediu a parte no discurso para citar que, quando citou das 

três bandas no valor de quarenta mil reais, o mesmo citou a situação da logística toda, e como 

já foi falo pelo mesmo e demais edis que seus papeis é de fiscalizar, então se vai gastar esse 

dinheiro cabe a todos quanto legislador, fiscalizador fazer seus papeis. Em seguida, o vereador 

Edson Fatias citou que, qual seria o instrumento que poderiam se utilizar para fiscalizar? 

Estourar uma CPI para apurar essa situação, e pedir CPI neste parlamento é constranger 

vereador. Continuando, ressalta que há previsão de gasto, porque assim como ele pode gastar 
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um real, ele pode gastar os sete milhões e trezentos e trinta mil. Assim o vereador deixou seu 

repudio, diante da situação caótica que esse Município de Oeiras do Pará estar vivendo. 

Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Izanides Filho, que 

logo em seguida, iniciou seu discurso, dando as boas-vindas a todos os presentes e 

cumprimentando a todos os ouvintes das rádios. Na sequência, ele teceu comentários sobre uma 

palestra que houve na escola Santino dos Santos Araújo como havia dito na sessão passada 

sobre a malária, a qual foi uma palestra muito importante, porque a comunidade ficou frente a 

frente com quem entende do assunto malária. E várias recaída como várias coisas que 

aconteciam onde a comunidade não sabiam faziam com que voltasse a malária, e o mesmo 

deixou seus agradecimento ao Paulo da endemia, a enfermeira Keila e a Eli da Cespa, também 

o mesmo espera que esse trabalho de conscientização e de incentivo ao combate à malária, que 

ele possa girar por todo o Município. Em seguida, citou que ficou feliz pelo projeto do Sr. 

Presidente, o qual estar deixando seu trabalho a disposição do povo de Oeiras, porque é assim 

que se constrói uma gestão democrática. Depois, agradeceu a visita das pessoas da SEMED na 

escola Santino dos Santos Araújo, onde os mesmos foram ver alguns problemas que a escola 

estar enfrentando, principalmente a situação de sala de aula, para tentarem resolver. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual iniciou 

seu discurso, cumprimentando os vereadores, bem como os demais presentes no salão plenário, 

também cumprimentou aos ouvintes das rádios. Ademais, parabenizou a todos os trabalhadores 

do Município de Oeiras do Pará, pelo dia internacional do trabalhador. Depois, relatou que 

visitou algumas escolas durante a semana, onde esteve na escola da Nova América, escola do 

Costeira, escola do X-Estrada e no Posto do X Estrada, onde o mesmo pôde estar olhando e 

conversando com a sociedade, o qual pensa que é o ideal que todo o governo tem que ouvir a 

sociedade e que já estão no segundo ano desse mandato, já muito próximo do segundo semestre, 

onde o nosso país passa por algumas dificuldades. Continuando, deixou seu sentimento de 

repudio em que o Deputado representante desse país e desse Estado, onde cada vez que ele 

aparece na mídia é para fazer vergonha para o povo Paraense, Deputado Wladimir Costa, o 

vereador não sabe como ainda tem pessoas que compartilham as postagens desse cidadão, onde 

o mesmo bateu em um professor, e professo tem que estudar muito para ser chamado de Doutor, 

porque tem que fazer nível superior, mestrado e doutorado. Disse ainda, que tem uma professora 

dentro de sua casa que trabalha com uma turma de educação infantil, que as vezes vai apanha-
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la na escola e ver, onde não é fácil lidar com um filho que tem respeito pelos pais, imagine com 

várias crianças que tem as culturas diferentes e criações diferentes. Deixando assim seu repudio 

a ação desse Deputado e que Município na próxima eleição pense bem antes de dá um voto a 

esse cidadão. Em seguida, citou que o Município de Oeiras do Pará, onde estivemos um ano 

que passou entre os outros Municípios foi um ano muito bom, e o Município de Oeiras do Pará 

ele se destacou no ano passado entre os Municípios vizinhos, as folhas foram pagas terminado 

em dia, décimo dos funcionários foi pago, merenda escolar de qualidade nas escolas, passando 

uma crise enorme com a situação da malária mais estão tentando vencer, também podendo ver 

o empenho da administração e de vários secretários e de toda a gestão do Prefeito para que 

pudesse ver o andamento do ano que passou. Continuando, citou que infelizmente estamos 

vivendo um ano de muitas dificuldades e lamentavelmente de algumas situações que esperava 

que o Município não passasse mais, onde o único selo de qualidade do Município, 

principalmente do ano passado de todas as escolas que visitou a merenda escolar melhorou 

muito e pouco faltou. E hoje já estão vendo grandes dificuldades, onde estão entregando a 

merenda escolar a prestação para as escolas do interior e segundo o Secretário lhe disse que é 

um problema de pendencia no processo licitatório. Mais o que lhe chama a atenção como muito 

bem o vereador Edson colocou, que um processo licitatório de sete milhões, trezentos e trinta 

mil pra dois anos para o Município de Oeiras do Pará. Prosseguindo, citou que não tem nada 

contra o festival, muito pelo contrário, é uma festa que enaltece o Município, é uma festa que 

atrai os turistas para conhecer o Município, e se perguntasse para os pais de alunos de qualquer 

escola da cidade e do interior, qual era o Processo Licitatório que eles queriam que se concluísse 

primeiro: se era da merenda escolar de seus filhos ou era das festas culturais que Município vai 

ter. Continuando, citou que tiveram o cuidado, tiveram a ousadia de concluir um Processo 

Licitatório para não ter problema nenhum no momento que precisar para o Festival do Camarão, 

e deixaram de fazer segundo a chefe do processo da CPL, que ainda há pendencia no Processo 

Licitatório da merenda escolar, por isso que está faltando merenda escolar nas escola, 

principalmente nas escolas em que visitou. Prosseguiu citando, como é que fica e qual é o termo 

da prioridade e compromisso de quando se faz licitação de sete milhões e trezentos e trinta mil, 

onde percebe o Secretário de Saúde com grandes dificuldades financeiras, fazendo manobras 

para tentar levar a saúde a qual já estar numa situação de caos. Prosseguindo continuou citando 

que nessa semana um cidadão para tirar sua esposa do hospital com uma criança recém-nascido, 
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teve que trazer em um carrinho de mão para a sua casa, porque o posto que fornece o 

combustível para saúde estão com pendência de pagamento. Depois, citou que parabeniza o 

Prefeito e o Secretário de Agricultura quando viu na ponte do Anauerá ele próprio carregando 

saca de muda para colocar no trator, o qual está lá para atender os agricultores, parabeniza a 

administração quando ver da forma que estar sendo tratado a questão do FUNPREV, pela 

estruturação que o senhor Pedro Reis está dando, porque hoje os funcionários sentem uma 

confiança dos recursos que estão sendo aplicado no FUNPREV porque estão aparecendo. 

Ademais, citou que existe três formas de se cometer um erro, que são: “a omissão, convivência 

e a ação”. Continuando citou que um dos maiores erros da Administração pública do Prefeito 

Municipal de Oeiras do Pará se chama omissão, é permitir que as pessoas administre o 

Município de Oeiras do Pará, é permitir que as pessoas que estão responsáveis por certas 

secretarias tome as atitudes e depois chega só o abacaxi pra ele assinar. Prosseguindo, ressalta 

que isso é lamentável, é uma aberração contra a sociedade Oeirense de quando consegue 

terminar um processo licitatório de dois anos para o Festival do Camarão, o qual falta mais de 

sessenta dias para acontecer e não ter completado o processo licitatório da merenda escolar, 

onde já faz mais de dois meses que começaram as aulas, e o Secretário estar numa saia justa, 

tentando colocar merenda nas escolas e muitas escolas já começaram a faltar. Disse ainda, que 

desde muito tempo vários vereadores já discursaram repudiando a forma da Assessoria Jurídica, 

da forma da Assessoria Contábil, da forma que a CPL trata o Município de Oeiras do Pará, e 

existe obras que já pararam como: a obra da fazendinha. Na sequência, o vereador Edson Farias, 

pediu a parte no discurso citando que o mesmos nem sabe quem são os membros da CPL e da 

Assessoria, mais pensa que essas pessoas eles tem meia culpa ou quase dez por cento de culpa, 

mais culpa maior tem quem os mantem lá e que já estar provado pôr A mais B que eles não tem 

capacidade, os estupido não são eles, são os que mantem e que tem o poder para contratar. Em 

seguida, ao retomar da palavra o vereador José Siqueira, voltou a repetir que existe três erros 

que são: a omissão, a conivência e a ação, onde erramos as vezes em nossas ações, erramos em 

nossos omissos permitindo que aconteça e da conivência quando já sabem e também começam 

a participar desses erros, onde é lamentável de quando se sabe que estar faltando pontes que 

tem que ser licitadas para fazer, falta carradas de aterros que tem que ser feito um estudo para 

colocar as niras, os bueiros para que se possa fazer, é lamentável que o Melancial hoje estar 

isolado da estrada, porque a estrada não tem mais condições de andar. Mais espera que o senhor 
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Prefeito, tome uma postura de líder perante os seus liderados, porque se não o nosso Município, 

onde é lamentável e ninguém quer que chegue em um ponto terrível o qual estar caminhando. 

E como disse, que já parou todas as obras, onde a obra do Costeira ainda nem começou e o 

empresário disse que não começa, “segundo o Secretário de Educação”, se não desbloquear a 

obra, a obra da Fazendinha já parou, a obra do São Raimundo já parou. E como já disse, que 

esse Governo estava indo bem, no ano passado terminou muito bem, mais acha que ainda dá 

para consertar, mais tem que ter coragem, postura para que isso venha acontecer e espera que 

isso venha acontecer para o bem do povo de Oeiras do Pará. Prosseguindo, citou que todos os 

Postos de Saúde que visitou na BR 422 estão com dificuldades de remédios e segundo o 

Secretário, o Município de Oeiras recebe doze mil reais para a farmácia básica, é ai que a Gestão 

tem que ver e o Prefeito tem que entender e da prioridade para aquilo que a população estar 

necessitando. Disse ainda, que espera que esse Governo aproveite o que tem de bom, onde tem 

muitas pessoas boas e que possa ouvir essas pessoas. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra 

facultada a vereadora Malena Batista, iniciou seu discurso saudando a todos os presentes e 

agradeceu ao grandioso Deus. Em seguida, citou que algumas pessoas lhe procuraram para fazer 

algumas reclamações, e a mesma como sempre diz na tribuna que só fala daquilo que tem 

certeza e tem prova. E ouvindo os discursos de seus nobres edis a mesma fica a pensar: “que 

Governo é esse”, e a mesma tem um nome para esse Governo onde chamaria: “Governo de 

Esaú”, porque foi um cidadão da Bíblia que estava sempre colocando desculpa em alguém, mais 

não assumem as suas responsabilidades diante de seus erros e das suas competências. Disse 

ainda, que ficou escutando o discurso do vereador Edson Farias, quando se fala no Festival do 

Camarão que é uma festa belíssima a qual teve o prazer de organizar, e ficou a pensar nos 

números que foram ditos e lhe assustou, porque em dois mil e quinze trouxeram algumas bandas 

como: Calcinha Preta, Calypson e outras e salve engano gastaram trezentos e nove mil reais, 

onde acredita que o povo de Oeiras gostou e a mesma fica a pensa, pra que tantos números? Na 

sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para contribuir com vossa 

excelência nesse quesito, deixando claro que ele licitou sete milhões, trezentos e trinta que pode 

gastar só um real, mais estar a maçã que Eva seduziu Adão, e quem lhe diz que ele não vá 

comer. Portanto, quando ele licita sete milhões, trezentos e trinta para eventos culturais para o 

Município de Oeiras, mostra que ele está surfando numa maionese, onde essa administração 

não tem noção nenhuma, e o mesmo fica se perguntando com o discurso do vereador José 
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Siqueira que, será que ele não tem ninguém que goste dele na CPL? Será que quando chegaram 

com a licitação de sete milhões, trezentos e trinta mil reais, alguém não pode ver que era muito? 

Prosseguindo citou que se estão certas as informações que tem, que nem o aluguel do prédio da 

Secretaria de Cultura estar em dia, onde lhe falaram que estar em torno de quatro meses 

atrasados. Disse ainda, que esse Governo faz água pra tudo que é lado e faz uma licitação de 

sete milhões, trezentos e trinta mil reais para eventos culturais. Roda e mexe estar atrasando o 

pagamento dos funcionários, os cargos de confiança não tem dinheiro, mais só não falta 

dinheiro para pagar as passagens, só não falta dinheiro para pagar partes dos combustível, mais 

até para a educação estar faltando, mais para uma licitação de sete milhões de reais se faz numa 

rapidez e se homologa de da inveja a qualquer Governo, mais quando se fala da merenda escolar 

é uma morosidade. Ainda disse, pra que existe as compras emergenciais? Pra que existe certas 

dispensas de licitação? E o mesmo não engole isso. Após, a vereadora Malena Batista disse 

como já colocou que é um Governo que está sempre colocando culpa em alguém, sempre 

vivendo a vida de alguém. Nesse sentido, ela se lembrou que sempre disse na Tribuna se a culpa 

é do Pregoeiro, então que troque o Pregoeiro, mais estar vendo que trocaram o pregoeiro e os 

erros continuam sendo os mesmos. Ainda disse, que é verdade que o vereador José Siqueira 

falou, que pra ele estava tudo certo, estava tudo bonito, estava tudo muito lindo e como é que 

agora de repente vira de cabeça pro ar, mais é necessário que se coloque na posição de líder 

realmente, mais um bom líder ele já nasce líder, um bom líder ele sabe liderar seus liderados, 

ele não empurrar mais ele assume e para se ser um bom líder a mesma não aprende para ser um 

bom líder a mesma se põem como líder. E sempre que escuta é colocando a culpa em alguém e 

sempre a costa larga é o pregoeiro, que salve engano já é o quarto, onde é que estar o erro? 

Disse ainda, que infelizmente, como poderia dizer agora que: a incompetência está na 

Administração, que não assume seus erros, que não busca acertar e que já vão para o segundo 

ano desse mandato e as mesmices continuam. Continua as mesmice de quando se fala de 

merenda de qualidade, porque foi com Nutricionista e perguntou que: “se dá para uma criança 

biscoito doce com chocolate”, o problema não vem agora, a mãe, a família vão colher mais 

tarde, e foi isso que a Nutricionista lhe disse. Continuando, disse que também ouviu o vereador 

José Siqueira citar que a farmácia básica ganha doze mil reais, e os também recebiam, onde 

passaram três anos e oito meses e não se via uma pessoa pedindo medicamentos em suas portas 

e agora são os mesmos doze e porque que agora também não dá? E a mesma fez uma pergunta: 
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e a população será que estar satisfeita? Como também falam que foram eleitos para defender o 

povo, ou será que muitas das vezes não querem defender a si mesmo. Prosseguindo, citou que 

ficou triste de ouvir de seu nobre colega, que estrada do Melancial estar intrafegável, estrada 

essa que estiveram o prazer de deixar e como já disse em tribuna que quando um Prefeito 

constrói é necessário que o outro faça sempre uma revisão pra não chegar à onde chegou, e as 

ver sinais são de responsabilidades do Município. Também ouviu no discurso de seu nobre 

colega José Siqueira, falar sobre a criança que ia sendo levada no carinho de mão, mais pela 

oposição do Governo passado distribuíram até foto de um cidadão sendo levado no carinho de 

mão. E o seu nobre colega Dr. Flávio, disse: que ele não ia para o hospital, ele estava indo para 

a casa de um macumbeiro”, mais quando faziam isso, eram criticados nas redes sociais. Disse 

também, que não atrasavam em nenhum momento o salário e eram criticados, foram 

denunciados por conta que tinham feito uma licitação para fazer a Rua Airton Sena de bloquete, 

onde foi licitado mais não usaram. Continuou citando, que é muito fácil apontar o dedo quando 

se estar do lado de fora, é muito fácil ir para as redes sociais criticar, falar, mais na hora que se 

estar com a faca e o queijo na mão que se deveria fazer e ai não faz, e a mesma diz isso porque 

´´e muito fácil criticar, difícil é fazer. Após, o vereador Edson Farias, novamente pediu a parte 

no discurso citando, que se lembra quando foi distribuído para os vereadores a foto do senhor 

sendo levado no carro e afirmaram que ele estava saindo do hospital e depois o Dr. Flávio se 

manifestou o qual estava vereador explicou a situação e a Câmara naquela época foi até 

benevolente com o acusador de não caça-lo, porque trouxe uma inverdade. Lembra também 

que a oposição ela via tudo na época criticava, postava, e quando o Festival do Camarão de dois 

mil e quinze chegou em trezentos e nove o investimento ao gasto, foi alvo de muita critica nessa 

tribuna e o mesmo fica triste que as pessoas que viam tudo no passado estão cego, e quem estar 

cego é triste não enxergar, mais o mesmo estar feliz, porque diziam que não enxergava e graças 

a sua médica Oftalmologista Dr. Emília voltou a enxergar, portanto o mesmo está feliz por estar 

na luz e por estar vendo. Continuando citou que triste é aqueles que viam tudo que postavam, 

falavam, e agora ficaram mudo, calado e cego, onde esses deveram estar estreitamente triste 

porque eram bons para criticar, resolviam-se tudo, e agora ninguém fala nada das mazelas, dos 

abandonos. Em seguida, a vereadora Malena Batista, ressaltou que foi que falou que venham 

pra cá todas as quartas-feiras e pintam de azul, amarelo, branco e estar tudo bem. Após, citou 

que estar feliz de poder estar de volta para casa de leis, e em momento algum a mesma quer 
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prejudicar ou falar, porque quando colocam seus nomes e se tornem uma pessoa pública seus 

nomes vão à mercê nas redes sociais, nos pasquins e uma pessoa dessa é covarde porque se 

esconde atrás de uma carta e jogam, mais infelizmente outras pessoas vão atrás e ficam 

distribuindo, mais cada um faz aquilo que quer, cada um dá conta do seu próprio caráter, cada 

um vai prestar conta daquilo que faz, cada um vai receber aquilo que tem feito ao seu irmão. 

Finalizou deixou uma mensagem de reflexão. Após, a palavra foi facultada a vereadora Maria 

Nahum, a qual iniciou seu discurso saudando a todos os vereadores, ao povo que se faziam 

presente e aos ouvintes das rádios. Em seguida, em seu nome parabenizou a todos os 

agricultores do Município pelo dia internacional dos trabalhadores. Prosseguiu, citando que 

esteve visitando algumas pontes da cidade e a situação de todas pontes estão precária, exceto a 

ponte da quinze de novembro que foi feita nesse Governo, mais as pontes da passagem João 

XVIII estão sem condições, onde as pessoas estão deixando de sair à noite devido as pontes 

quebradas, os buracos nas pontes e a falta de iluminação pública. Também ela disse que já foi 

falo aqui pelo vereador Joelson sobre a ponte da Raimundo Vieira, e ela esteve lá e pode ver a 

situação precária que estar, mais ela espera que seja feita uma nova ponte, porque a situação é 

triste. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso citando que, o que lhe 

preocupa na rua Antônio Costa Magalhães ou rua Africana, salve engano ontem, onde segundo 

informação que tem os próprios moradores começaram a recuperar a ponte, e o mesmo não 

sabia se não teria ajudado eles, mais fica preocupado se essa moda pega e também sabe que tem 

um Município aqui perto, que já virou pratica os vereadores saírem pedindo aos moradores para 

saírem construindo pontes, construindo calçadas e isso não é papel da sociedade e não é papel 

da população. Disse ainda, que entende a agonia, a aflição de se andar numa ponte quebrada, e 

o mesmo disse que anda quase todos os dias e se arisca, mais não cabe a população fazer, porque 

recursos colocaram para se fazer, colocaram e mostraram onde estava o dinheiro para se 

construir e reformar as pontes. E afirma que não se faz por culpa da má Gestão do desvio, e o 

que mais lhe entristece é que eles pedem para ir visitar e todos vão, mais não podem fazer mais 

do que isso, e por lei não podem construir e também não tem recurso para isso e quem recebe 

o recurso do Município é o Prefeito que estar e que o povo colocou, mais ele é um mal Gestor 

que não tem noção, não tem pulso, estar com os olhos vedado e não tem capacidade nenhuma 

e a população acaba cobrando dos vereadores, e o que podem fazer e usar a tribuna para colocar 

e cobrar. Em seguida, a vereadora Maria Nahum, citou que não é só as pontes, mais também as 
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ruas onde a desculpa agora é o inverno, e ano passado também falava e o inverno acabou chegou 

o verão e nada foi feito. Citou ainda, que esteve no hospital para visitar e pode ver a frente do 

hospital a situação que estar não dá nem quase para passar devido a lama e água, mais ela acha 

que com dois ou três sacos de cimento resolvia a situação. Depois, citou que fica analisando 

onde já ouviu muito nessa tribuna que na Gestão passada e já foi também muito falado aqui e 

não se deve viver de passado, porque a Gestão passada já passou, a Câmara foi criticada e a 

mesma fazia parte do Governo e que já teve vereador falando que essa Câmara agora é a melhor 

e fica feliz também porque a mesma ainda estar nesse pleito fazendo parte. Mais fica triste sobre 

a situação do asfalto, e ela não estar aqui pra defender Governo nenhum, mais acredita que o 

Governo passado foi bem melhor que esse, onde o ultimo asfalto ficou pior do que estava, e nos 

buracos eles estão jogando caco de telha, de concreto, de tijolo e esses cacos as vezes chegam 

a furar os pneus de moto, bicicleta, carros e a maioria das pessoas não tem condições para 

mandar consertar ou muitas das vezes comprar outro pneu. E a mesma pediu para que não 

fizessem isso, e pudessem ver uma outra solução para tapa esses buracos. Depois, citou sobre 

as aulas da Vila do Itaucú que ainda não começou e a previsão estar para começar no dia quinze, 

a não ser que os alunos vão estudar no período de férias para recuperar o que eles já perderam, 

e isso é uma situação triste porque tem que se planejar e essa reforma era pra ter sido na época 

das férias, mais tudo tem uma desculpa, e a desculpa agora é a licitação. Mais fica triste porque 

falam, mais não são atendidos e cada dia vai piorando mais as coisas desse valor tão alto do 

Festival do Camarão, a qual é evangélica, mais também não é contra e fica feliz quando 

acontece no Município, mais que aplicassem e que não deixassem faltar por exemplo: na saúde, 

na educação. Após, o vereador Edson Farias, novamente pediu a parte no discurso citando que 

vossa excelência abordou o tema que é a licitação do pregão presencial para eventos culturais 

e esse evento culturais envolve tudo de sete milhões, e o que se ver e de se ficar de olhos abertos, 

é a rapidez do Governo, a eficiência para fazer uma licitação e homologar com esse valor, mais 

se ver toda a amorosidade do Governo e a má vontade para se fazer uma licitação para a 

reformar as pontes, para ajuntar recursos do FPM, para aumentar os salários dos servidores que 

estão de longas datas parados sem aumento totalmente defasado, várias categorias sem 

aumento, e não se ver esse Governo dá um acerto, mais quando se fala para fazer uma licitação 

para eventos culturais que envolve todo o seguimento de festas culturais, ele é brilhante e 

eficiente. Disse ainda, que a licitação é pra dois anos, mais ainda nem aprovaram o orçamento 
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para dois mil e dezenove e ele já fez licitação, disse ainda, que os estudiosos vão dizer: 

“vereador ele pode não gastar”, sim, ele não pode gastar os sete milhões, trezentos e trinta, mais 

quem diz que ele não vai gastar? E fica triste, porque de onde ele tirou, será que ele tirou das 

pontes esses recursos, porque ele tem que mexer no orçamento que aprovaram, e o mesmo se 

pergunta: cadê os decretos da remoção dos recursos. E se ele não usar? como é que ele vai fazer 

pra esse dinheiro vai voltar, vai ter que anular partes da licitação, o qual vai dá um trabalho e 

tanto, para a demonstração da equipe do Governo que ele tem, tem competência da inércia que 

quase todos os vereadores já falaram da incompetência da sua equipe. Em seguida, a vereadora 

Maria Nahum, citou que pelo menos fossem reformadas essas pontes da cidade, e como 

vereadora ver a boa vontade do Secretário de Infraestrutura, ver a boa vontade dos funcionários 

e o que ver e que pode dizer em tribuna é a má vontade do Prefeito não fazer e o pode ver que 

Secretario não é correspondido, porque vão lá cobrar, conversão com ele e ele fala que tem a 

vontade, vai olhar, mais ele não é correspondido. Ademais, citou sobre a quadra Ely França, 

onde deixou um alerta para os pais que possam verificar seus filhos na situação da Educação 

Física, onde a mesma pôde ver uma quantidade de fezes de cachorro e que os próprios 

professores quando vão dá Educação Física para os alunos só varrem as fezes e ali acontece das 

crianças praticarem a Educação Física, e todos os pais possam verificar, para que isso não venha 

causar doença. Também verificou sobre os bebedouros, a qual verificou que o copo é coletivo 

que as crianças usam e isso causa muitas doenças através da saliva, onde acredita que não seja 

tão caro comprar copos descartáveis para as crianças usarem. Na sequência, o vereador Edson 

Farias pediu a parte no discurso citando que vossa excelência traz um assunto de suma 

importância para a sociedade Oeirense, principalmente da comunidade da escola Therezinha 

Gueiros e o mesmo comunga com vossa excelência que é uma questão de Gestão, e não é 

responsabilidade dos profissionais da educação limpar cocô de cachorro e nem dos vigias 

porque eles não estão lá para isso, mais alguém tem que fazer e alguém tem que limpar. Disse 

ainda, que isso só tem a onde se tem uma boa gestão, que tenha pessoas de qualidade e com 

capacidade para administrar, mais quando se coloca pessoas sem capacidade, só por amizade 

ou por acordo ai se dá no que dá colocando pessoas erradas no lugar errado. Em seguida, a 

vereadora Maria Nahum citou que, na verdade tinha que se ver uma maneira de interditar por 

enquanto, e que se fizesse uma reforma para que os cãs não entrasse, porque sabe que isso é do 

Governo Federal, mais cabe ao Gestor zelar pelo patrimônio que temos no Município. Disse 
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ainda, que é bem verdade que o vereador José Siqueira falou, que na verdade esse Governo vai 

de mal a pior, a qual fala com tristeza, mais é isso que estar vendo de mal a pior nesse Governo. 

Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual saudou a 

todos vereadores, saudou as pessoas que se faziam presente no plenário e a todos aos ouvintes 

das rádios. Após, iniciou seu discurso tecendo comentários sobre o Posto do rio Mocajatuba, 

onde há uns dois meses atrás estava tudo certo para a reinauguração desse Posto de Saúde que 

tanto a comunidade anseia, e o mesmo não sabe o que aconteceu porque até agora ainda não foi 

reinaugurado. Disse ainda, que tem algumas fotos que lhe enviaram por pessoas da comunidade, 

e os materiais que chegaram até a comunidade não estão adequado, e através disso, chamou a 

atenção do Secretário de Saúde, para que o mesmo possa rever, sendo que os matérias estão 

ferrugentos e o mesmo não ver condições físicas dos matérias até aquele Posto de Saúde, e 

também sabe que a comunidade está precisando com extrema urgência, mais que reabra com 

matérias adequados. Na sequência, o vereador Ezequiel de Jesus, pediu a parte no discurso 

citando que realmente o Posto de Saúde do Mocajatuba ainda não foi reaberto, mais ele esteve 

no Mocajatuba no último dia vinte e dois, disse ainda, que esses matérias ainda não estão lá, 

mais devido as fotos que mandaram para vossa excelência então todos tem que apurar se 

realmente os matérias não tem condições para atender o povo. Depois, ao retomar da palavra o 

vereador Osvaldo Alves, ressaltou que a comunidade anseia muito pelo Posto de Saúde, e o 

mesmo pediu para o Secretário de Saúde que o mesmo possa olha com carinho essa situação. 

Após, ressaltou que foi falo sobre pontes inacabadas, pontes com buracos e pessoas caindo, 

onde foi muito dito pelos seus nobres edis que lhe antecederam que realmente não é seus papeis 

de construir, mais sim fiscalizar, legislar e levar como base do Governo o problema até ao 

Prefeito, e o mesmo disse que é cobrado muito por morar na ponte da beira mar, mais o que lhe 

deixa mais triste é que uma minoria de pessoas ficam jugando seus trabalhos sem conhecer 

verdadeiramente qual é o trabalho do vereador. E o mesmo fica pensando: porque que eles não 

se candidatam ao cargo de vereador? Já que eles pensam que tem conhecimento e que são 

sabedores de tudo. Mais, o mesmo acredita que ainda esse verão a ponte quinze de novembro 

beira mar estará pronta. Em seguida, citou que há sete anos vem desenvolvendo em Oeiras do 

Pará, um trabalho muito difícil e árduo, onde muitas pessoas já conseguiram se reergue 

financeiramente, familiarmente que é o trabalho de prevenção e tratamento de dependente 

químico. O qual agradeceu ao Prefeito que abraçou esse projeto, onde irão começar esse 
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trabalho em parceria com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de 

Assistência Social e outras com o trabalho de prevenção. Ademais, citou que foi falo aqui sobre 

a importância de um dinheiro altíssimo sobre a o Festival do Camarão e outros que foram 

licitados na importância de sete milhões, trezentos mil, onde o mesmo já falou outras vezes e 

já foi quase processado pela a Assessoria Jurídica, também já falou pessoalmente para o Prefeito 

que não concorda e eles não são daqui, onde na CPL a maioria é de Belém e eles chegam na 

quarta-feira na quinta-feira já querem ir embora, e o mesmo nunca concordou com isso. Ele 

afirmou ainda, assim como ele pode gastar um real ou pode gastar tudo, mais todos irão 

fiscalizar, mais o mesmo tem certeza que o Prefeito não estar com má vontade, disse ainda, que 

é como o vereador Joelson falou que ele deixou de contratar três bandas porque viu que o 

orçamento não daria, e o mesmo disse que acredita na Gestão, acredita no Prefeito e na sua boa 

vontade, mais que olhe carinhosamente para a sua Assessoria Jurídica contábil que infelizmente 

até agora estão fazendo besteira, e talvez ele nem saiba disso, mais se sabe que faça alguma 

coisa. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso citando que onde vossa 

excelência fala do assunto que talvez ele nem saiba, mais ele salve engano é quem homologa a 

licitação, ai fica a dúvida, será que ele não sabe ou é incompetência ou é desconhecimento, o 

que será? E lhe traz enes interrogação, onde estamos, com quem estamos e pra onde vamos. 

Continuou citando que é triste o que estamos passando diante de um Governo desse, que tem 

um Gestor que não tem pulso e não comanda e todos os vereadores tem que fiscalizar, para 

mostrar pra sociedade o qual é o real papel seus. Disse ainda, que é como vossa excelência 

colocou que são pouquíssimos que são ignorantes de esperar que vão construir pontes, são 

pouquíssimos que dá para conferir na mão esquerda que deveriam ter vergonha de andar numa 

ponte daquela, mais mostrar seus real papel e seus papeis é fiscalizar. Prosseguiu citando que 

um dos instrumento do Parlamento é a CPI, mais não pode estourar antes de acontecer, e o 

mesmo andou pesquisando que uma mega banda é em torno de cento e vinte mil pra vim em 

Oeiras do Pará, e no ano passado teve uma banda que é muito boa custou em torno de cinquenta 

mil, depois vem o Festival Evangélico entre outros eventos culturais, quadrilhas não temos mas 

por falta de apoio e ai justifica um orçamento desse? E cadê as pessoas da CPL? Salve engano 

tem o genro dele lá ou não deve estar mas, porque como genro não deixaria, mais deve ter outras 

pessoas não só de fora mas deve ter de Oeiras e será que essas pessoas não tem noção de 

verificar que isso é um absurdo, mesmo sabendo que pode não gastar, mais isso é um fronta. 
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Depois, o vereador Osvaldo Alves, deixou sua indignação com a Assessoria Jurídica, porque 

eles tinham que priorizar a educação e a saúde, e não é porque são da base que vão aceitar os 

erros, mais tudo que vem beneficiar o Município o Prefeito pode e tem todo o seu apoio. 

Finalizou agradecendo a Deus. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão Ordinária. E para constar a presente Ata, eu Rosiane Vieira 

Machado, ________________________, lavrei a presente Ata, que após, de ser lida e aprovada 

será assinada por mim e demais vereadores presentes. O cd da Sessão Ordinária do dia dois de 

maio de dois mil e dezoito, onde encontra-se os discursos na integra, encontra-se no arquivo 

dessa casa. 
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