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Ata da décima terceira Sessão Ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do 

vereador José Paulo Miranda Gonçalves e secretariado pelos edis Joelson Cunha de 

Moraes e Sérgio Batista Barbosa. Composta a mesa foi efetuada a chamada dos 

vereadores presentes: Malena Gaia Batista, Ezequiel de Oliveira de Jesus, José Silva 

Siqueira, Izanides Diniz Pimentel Filho, José Paulo Miranda Gonçalves, Sérgio Batista 

Barbosa, Maria Nahum, Edson Farias e Joelson Cunha de Moraes. Houve a ausência da 

vereadora Franciele Andrade Amaro, a qual esteve em um encontro estadual de Gestão 

Municipal da Política de Assistência Social. E o vereador Osvaldo de Oliveira Alves 

por ser afastado pela Justiça. Após a chamada dos edis e havendo quórum regimental o 

Sr. Presidente, depois da sua oração habitual invocando a proteção de Deus e em nome 

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

colocou em discursão e aprovação a leitura da Ata anterior, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) 

Expedientes Oriundos do Executivo: Nenhum. B) Expedientes Oriundos do 

legislativo: Nenhum. C) Expedientes Oriundos de Outras Origens: Nenhum. Logo 

depois se passou para o pequeno expediente, no qual nenhum vereador se inscreveu para 

se pronunciar. Passou-se para o grande expedientes, para o qual o Sr. Presidente 

facultou a palavra aos vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos cada. Palavra 

facultada ao vereador Sérgio Barbosa, saudou a todas as pessoas que se fizeram 

presentes, a mesa e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento informando 

que o mesmo estar com um problema em sua coluna, mais fez questão de estar presente 

devido alguns comentários que surgiram no decorre da semana, onde andaram dizendo 

que na sessão anterior alguns dos vereadores se fizeram ausentes por estar fugindo da 

situação e que isso não é verdade. E o mesmo já esteve ausente por três sessões, não 

tinha condições de estar, mais fez questão de se comparecer. E deixou claro que não 

fugiu de nada e consertesa os nobres colegas Ezequiel, Izanides, Joelson e os demais 

que se fizeram ausentes, também não usam desse artifícios e consertesa estavam a 

serviço da casa de leis. Após, parabenizou o colega Osvaldo Alves, que foi vítima de 

uma ação desagradável, mais todos tinham plena certeza e plena convicção que ia ser 

revestido. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Ezequiel de 

Jesus, que saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda, os nobres pares edis, ao povo que se 

fez presentes e as pessoas que os ouve através das rádios. Iniciou seu pronunciamento 

relatando de sua ausência na sessão anterior, por motivo em que esteve junto com outros 

vereadores na localidade vizinha especificamente no Pruanã em uma reunião, sobre 

problemas sérios que tem acontecido e que vem acontecendo no Município de Oeiras do 

Pará, que é a questão do transporte escolar, juntamente com os coordenadores da escola 

e outras pessoas que se fizeram presentes e puderam ver uma situação muito triste de 

crianças se deslocando até escola e voltando em  rabeta de rabudo. E o mesmo estará 

enviando um ofício de seu gabinete as duas empresas de transportes escolares do Sr. 

Diego e do Sr. André, para que juntos possa estar reunindo para discutir formas de 

melhor atendimento ao fornecedor do trabalho que é o barqueiro e os alunos não podem 

ser penalizados por uma responsabilidade desses empresários. Na sequência, o vereador 
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José Siqueira pediu a parte no discurso, para citar que além de pagar essas pessoas em 

dias, mais que não é esse o fato que estar faltando, mais o compromisso maior é com os 

alunos. E as pessoas de Oeiras elas não são acostumadas a trabalhar com cooperativa e 

cooperativa ela não tem fim lucrativo o que ela recebe, ela tem que repassar a seus 

cooperadores e o que se percebe é que a cooperativa ela quer ter lucros e não pode ter 

lucros. Em seguida, o vereador Ezequiel parabenizou o vereador Osvaldo Alves, porque 

quem lhe elegeu foi o povo e vossa excelência tem todo o direito e obrigação de exercer 

seu mandato. Ademais, parabenizou a administração por reabrir o posto do Araiqueru. 

Finalizou deixando uma mensagem. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, 

iniciou saudando em nome da vereadora Malena Batista a todos os nobres colegas, as 

pessoas que se fizeram presentes e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento 

citando sobre sua ausência na sessão anterior, a qual comunicou a casa que estava 

doente. Após, citou sobre a questão do barco escolar, a qual recebeu muitas ligações e 

muitas pessoas mostraram seus contra cheque e a mesma também foi muito procurada 

na questão do desconto e quem perde são os alunos do Município porque começa 

atrasar as coisas, além de já estar difícil a questão da educação para as crianças se 

educarem e com mais as dificuldades que vai acontecendo, são os alunos que perdem. 

Também citou sobre a escola do Caracurú, onde a situação é precária e tem professor 

que chega na escola oito horas da manhã e da aula até nove e meia, depois manda as 

crianças brincar até na hora da saída e foi pais de alunos que lhe procurou. E quando vai 

só uma turma a servente não faz merenda. Em seguida, o vereador Sérgio Barbosa pediu 

a parte no discurso, para contribuir citando que estiveram fazendo uma visita no rio 

Pruanã junto com outros vereadores Ezequiel, Joelson e Izanides, onde ficou constatado 

que vendo o transporte escolar parado devido a esse desconto ser um valor expressivo, 

muitos barcos das duas empresas deixaram de fazer seu trabalho e estão reivindicando o 

reembolso desse desconto e ocasionou para os pais que tem condições a levarem seus 

filhos de rabeta. E pediu para o secretário de educação, que o mesmo possa tomar 

alguma providência. Após, a vereadora Maria Nahum, relatou que ao fazer uma 

reivindicação na última sessão, sobre medicamento e no dia seguinte não gostou da 

forma que uma pessoa a tratou, mais a vereadora citou que não tem nem uma formação, 

mais respeita qualquer pessoa e o recado que a pessoa lhe deu que era para pegar as 

receitas das pessoas e levar na secretaria de saúde e a mesma não fez e nem vai fazer 

porque esse não é seu papel. E a vereadora pediu para a pessoa  e qualquer outra pessoa 

que a respeite do mesmo modo que à respeita todo mundo. Depois, elogiou o Secretário 

José Maria, por ajeitar a rua da creche. Ademais, citou sobre a CPI, a qual foi procurada 

por alguns funcionários e a mesma citou que estar à disposição e se depender da mesma 

a CPI vai ser instalada sim. Em seguida, o vereador Paulo Miranda pediu a parte no 

discurso, para citar que na próxima quarta-feira, será apresentado o requerimento para a 

criação da CPI. Na sequência, a vereadora fez um requerimento verbal, sobre a rua do 

Sr. Milton Amaral que o Sr. Presidente encaminha-se para o Secretário a qual estar sem 

condições e estar tomada pelo mato. Também fez um requerimento verbal para o 

Secretário de Educação, que olhar-se com carinho, porque foi procurada sobre a questão 

do ônibus escolar daqui mesmo da cidade, que não estar funcionando e a mesma 
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gostaria de saber o porquê de não estar funcionando. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, que saudou a todos, agradecendo a Deus 

por mais uma oportunidade lhe concedida e em nome da vereadora Malena Batista 

cumprimentou aos nobres edis e a todos os ouvintes das rádios. Iniciou seu 

pronunciamento relatando sobre o transporte escolar no qual houve o processo de 

licitação, onde as três empresas ganharam incluindo a cooperativa de Oeiras, o qual não 

tem como aceitar o desconto absurdo dessas empresas que estão descontando, 

praticamente vinte e um por cento do salário dos barqueiros. E quando foram 

enformados do caso, os mesmos procuraram o Prefeito Dinaldo Aires e o mesmo tomou 

as providencias informando a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação reuniu 

com essas empresas e eles informaram que vão fazer o reposicionamento do dinheiro. E 

parabenizou o trabalho do professor Jackson Medeiro presidente do conselho do 

FUNDEB, que denunciou essas empresas no Ministério Público. Após, relatou sobre 

uma família que mora no Sacajos Zinho e essa família sofre com a questão de transporte 

escolar e o igarapé que a família mora é de difícil acesso, então durante todo esse tempo 

que a escola Santino existe, tem um senhor que transporta esses alunos de graça, as 

vezes a Secretaria entra com vinte ou trinta litro de gasolina para estar ajudado ele, mais 

nunca ele teve remuneração nem uma. E o vereador convocou o Conselho do FUNDEB, 

o SEMED junto com a diretora de ensino a Sr. Ires Soares, para verem de perto a 

situação. Após, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para parabenizar o 

vereador pelo belo discurso, porque o vereador não tem o poder que muitos tentam 

transparecer de resolver, vereador fiscaliza e pedi, mais a vossa excelência teve a 

sabedoria de sensibilizar a SEMED através da diretora de ensino que foi muito sensível 

de ver a situação e tem a capacidade de resolver a situação. Depois, o vereador Izanides, 

citou que a secretária já lhe informou que vai existir a rota, a qual vai melhorar a 

situação daquele povo. Ademais, citou sobre a sessão anterior, a qual faltou porque foi 

informado pelo vereador Ezequiel de Jesus, que haveria uma reunião sobre a situação 

decorrente de alunos estarem indo para escola de motor rabudo. Na sequência, citou 

sobre a reativação do posto médico do rio Araiqueru e o prefeito garantiu que vai ter 

dois enfermeiros trabalhando no posto médico, quinze dias para cada um deles direto 

para que não falte. Finalizou saudando a todos. Palavra facultada ao vereador José 

Siqueira, saudou a todos e na pessoas do Presidente Paulo Miranda saudou todos os 

nobres edis, as pessoas que se fizeram presentes, aos eminentes funcionários da casa de 

leis e agradeceu a Deus por lhe conceder mais um dia de trabalho. Iniciou seu 

pronunciamento citando sobre o transporte escolar e que as pessoas que representam 

essas empresas a cooperativa no Município e que não pensem que isso é pessoal, porque 

o mesmo não tem dificuldade nem uma que sejam empresas de fora, mais que cumpram 

seus papeis que dei serviço para aquilo que recebe, porque todas as empresas que 

ganharam as licitação existia um processo edital, regia tanto um processo licitatório e 

regia um contrato o qual eles assinaram. E o Prefeito, o Secretário fizeram um contrato 

da forma adequada e de boa fé como deveria ser. E hoje o que se percebe e esses 

momentos difíceis, que quando atrasa o pagamento, que não tem como essas 

embarcações continuar fazendo, o que é um absurdo descontar quase quinhentos reais 
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de um transporte que recebe mil e quinhentos ou dois mil reais e tudo isso é triste é 

lamentável. Após, citou sobre as demissões das pessoas do Município que foram 

trabalhar, infelizmente a receita do Município não suporta sustentar essas pessoas que 

estão prestando serviço, as mesmas não estão sendo demitida por incompetência, nem 

por falta do que fazer, infelizmente vai ter que sacrificar em algumas escolas, juntar 

turmas para que isso venha ter condições de pagar e poder ter que fazer alguma coisa. 

Na sequência, citou sobre o afastamento do vereador Osvaldo Alves, dizendo-lhe que 

não foi a casa que lhe afastou e que isso não é mais um processo político, mais é um 

processo judicial e parabenizou o vereador pelo seu retorno. Finalizou pedindo a graça 

de Deus. Palavra facultada à vereadora Malena Batista, saudou a todos da mesa 

constituída e em nome do seu colega Joelson saudou os nobres edis, as pessoas que se 

fizeram presentes e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade lhe concedida. Iniciou 

seu pronunciamento parabenizando o vereador Osvaldo Alves pelo seu retorno. Após, 

citou que esteve no Posto do Marapira e parabenizou a enfermeira Elaine pelo trabalho e 

pelos funcionários do posto. Depois, citou que há quase seis meses de governo, onde a 

mesma queria subir na tribuna e da outros parabéns, também a outras secretarias e a 

qualquer secretários, mais deixou claro que alguns tentam se esconder atrás de uma 

cortina diga-se transparentes. E a mesma já explicou em tribuna a respeito do INSS, o 

qual de anos vem sendo passado e o que se faz é fazer parcelamentos e se alguém parar 

de pagar, automaticamente tem que voltar e negociar novamente a dívida e isso 

aconteceu, então tem que haver uma nova negociação da dívida do INSS. Na sequência, 

parabeniza pelas coisas que estão acontecendo, parabeniza pela abertura dos postos, 

mais tem que caminhar sem olhar para trás e colocar as coisas para funcionar. Relata 

ainda que já se deparou com transporte escolar carregando frango, mais já começa tudo 

errado quando ganha três empresas e onde deveria ganhar só uma empresa. Citou ainda 

que quando passa no Anauerá, ver o descaso do patrimônio público, na cidade ver a 

placa da clínica de fisioterapia caída, a placa da escola do Caracurú estar virada e o 

forro do trapiche municipal que foi cerrado e isso dá sinal de descaso do patrimônio 

público. Em seguida, relatou sobre a ponte do Pruanã, porque não mandar alguém para 

concertar ou vão ter que esperar cair para se tomar uma providência. E sua indignação é 

de ver e será por que foi outro prefeito que construiu. E a mesma voltou a dizer o que 

estiver certo irá parabenizar, mais o que não estiver não irá fechar seus olhos. Ademais, 

relatou que é um descaso colocar uma pessoa e se não dava para colocar não podiam 

chamar, se em cheiram a folha então não podiam terem colocado. Mais a mesma espera 

que o líder tome a posição de líder, para comandar os seus líderes. Finalizou deixando 

uma mensagem. Palavra facultada ao vereador Edson Farias, saudou o Sr. Presidente 

Paulo Miranda, aos nobres edis e na pessoa da eminente Malena Batista saudou a todos 

que se fizeram presentes, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e ao povo do 

interior e da cidade por suas audiências através das rádios. Iniciou seu pronunciamento 

parabenizando seu amigo Jackson Soares, pelo seu aniversário. Após, relatou de um fato 

que foi discutido diante da situação que vivemos em Oeiras do Pará, na questão da feira 

e o mesmo dirigiu-se ao Secretário de Administração pedindo a ele uma audiência no 

qual ficou acertado que teremos a feira e foi estendido o convite ao Prefeito, ao 
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Secretário de Infraestrutura, à Procuradora do Município entre outros servidores da 

Administração e foram até o local em locos olhar a feira coberta. E o vereador acha que 

não tem mais porque ficar postergando a saída da feira do meio da rua para aquele local 

e foi construída para esse fim. E o vereador ver a bene valência ou talvez a fraqueza da 

administração pública, que não usa do poder que tem, para impedir a cada dia ou a cada 

semana apareça mais uma barraca, se tornando mais feio o cartão postal da cidade. E o 

Prefeito assumiu o compromisso para que o mais breve possível irá fazer as devidas 

adequações para remove-los. Relatou ainda que estiveram no mercado de carne, onde 

vinte e um box estão parados e não se pode tratar coisa pública do jeito que estar se 

tratando com descaso e não adianta querer acusar a Câmara Municipal porque não cabe 

há nem um vereador, cabe ao gestor a execução e não ao vereador. Na sequência, 

parabenizou a Secretária e os demais servidores da SEMAS, pelo trabalho que fizeram 

na BR 422, para desempenhar uma ação de enfrentamento e prevenção de abuso sexual 

contra criança e adolescente. Relatou ainda, que a Secretária junto com outros órgãos 

fizeram uma caminhada nas ruas de Oeiras sobre o mesmo tema. E citou que de agosto 

de dois mil e quatorze a dois mil e dezesseis, fizeram atendimento de doze casos durante 

esses dois anos, já em dois mil e dezessete de janeiro a abril já ocorreram dez casos 

apenas em quatro meses. Registrou ainda que estar sendo implantado na Secretária o 

Crás Quilombola e o Crás Volante, mais o vereador espera muito que a Secretária junto 

com seus brilhantes funcionários, consigam e tenham exoto da implantação, ter o apoio 

necessário de quem deve dar e que tenham recurso e que recebe recurso para esse fim e 

que se implante esse Crás tanto Quilombola e o volante. Em seguida, relatou o que estar 

se vivendo na BR 422, o total abandono da saúde pública e não é só na BR 422 e sim no 

Município inteiro, com as ações isoladas e não só a saúde, mais também a questão da 

educação. E é dever do Estado e do Município acudir o povo nessa situação. Depois, 

citou sobre o transporte escolar, o qual é triste a situação do transporte em Oeiras do 

Pará e mais triste foi ver a situação das empresas, e o vereador Izanides trouxe uma 

acusação grave e todos devem apurar, uma empresa ganha a licitação e nem endereço 

tem em Oeiras do Pará. E o vereador deixou sua opinião para o Sr. Prefeito que crie 

coragem, porque já estar mais do que na hora e visível a anulação da licitação do 

transporte escolar, por tudo que estar se vendo e que faça uma nova licitação. Citou 

ainda, que por culpa da gestão, estar tendo hoje em Oeiras uma das piores educação de 

todos os tempos. Ademais, pediu que dei condições aos vendedores de peixes e que eles 

consigam um ambiente para armazenar seu peixe e que a administração veza a situação, 

veza um meio para que se possa resolver para ajudar os vendedores. Finalizou pedindo 

ao povo de Oeiras do Pará, para ligar 1331 denunciando a vivo para Anatel. Palavra 

facultada ao vereador Paulo Miranda, que saudou o Sr. Presidente Joelson Moraes que 

por hora presidiu a sessão e em seu nome cumprimentou os senhores vereadores 

presentes, saudou à todas as pessoas que horaram com suas presenças e aos ouvintes das 

rádios. Iniciou seu pronunciamento parabenizando seu sobrinho Jackson Soares pelo seu 

aniversário. Parabenizou também a Senhora Fernanda Santana, a qual vem trazendo 

para o Município de Oeiras cursos do SENAR, não só para Oeiras mais para outros 

Municípios. Após, citou sobre a energia da Nova Oeiras e que as pessoas tenham a 
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consciência ou consideração de não achar que estão chamando de burro para as pessoas. 

E citou que desde dois mil e onze, estiveram junto com o Nescil Ribeiro que 

representava Minas e energia do Estado do Pará e naquele momento já se cobrava e ele 

já se comprometia e passou-se governos e nesse governo estiveram todos os onze 

vereadores e outras pessoas para serem atendidos juntos ao Vice-governador do Estado 

e lá ele manter o compromisso e já começou a cumprir com a energia até antes do 

tempo. E deixou claro que isso não é um favor dos vereadores e sim um dever quanto 

representante do Município. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no 

discurso citando que é inadmissível alguém querer levar o mérito da questão, onde a ex-

vereadora Jose Drago contribuiu muito e entre outros e quem estar ganhando mais é o 

povo da Nova Oeiras. Em seguida, o vereador Paulo Miranda, citou que o processo de 

licitação do transporte escolar o qual não é um entendimento, mais sim um dever. Se os 

fatos alegados em tribuna da casa são concreto tem que se agir, não se pode manter duas 

empresas que tem tamanha responsabilidade de manter as condições do transporte 

escolar de alunos do Município. E as informações que lhe chega é que os descontos que 

foi feito, as pessoas não tenham condições de trabalharem e o que acontece é que faltou 

se analisar o qual o valor que ia ficar para o dono do transporte antes do processo da 

empresa e a empresa tem cargos e de repente os mesmos podem estar sendo levianos e a 

empresa pode estar cobrando aquilo que é justo e tem que verificar de que maneira e de 

que forma eles estão cobrando e se eles estiverem cobrando aquilo que é dever da 

empresa cobrar o que são as obrigações patronais. Na sequência, o vereador Joelson 

Moraes pediu a parte no discurso, para citar que estiveram presentes na licitação do 

transporte escolar, mais nem um dos vereadores tiveram acesso a documentos na hora, 

onde é muito fácil uma empresa tentar fazer um documento dizendo que tem um capital 

social muito grande, por que na hora não tem como saber se isso é verdade. Depois, o 

vereador Paulo Miranda, citou que a educação ela é uma base primordial para o 

desenvolvimento da vida do ser humano, onde forma cidadãos, se prepara para o 

conviveu da sociedade e para o seu conviveu do dia a dia. em seguida, o vereador 

Sérgio Barbosa pediu a parte no discurso, para contribuir citando sobre as duas 

empresas, porque talvez elas não tão dando uma de espertas, mais o mesmo acredita na 

má fé das duas empresas, porque quando vai participar de uma licitação é feita a cotação 

é passado o edital para que tenham conhecimento dos documentos necessários e uma 

prévia do produto ou do serviço ao irem participar, eles já tinham conhecimento do 

valor e tiveram oportunidade de dizer se tinham ou não condições de atenderem ao 

serviço solicitado. Ademais, o vereador Paulo Miranda, citou que acredita no governo 

do Sr. Dinaldo Aires, tem erros, consertesa tem, mais também há acertos. E hoje a 

maior preocupação do Município é o recurso do FUNPREV e se esse dinheiro não 

voltar, o Município não terá suporte financeiro para pagar aqueles que descontaram uma 

vida o seu dinheiro e tem problemas de ex-prefeito que passaram e que deixaram de 

repassar, tem uma serie de situação que tem que ser levantada para que se chegue a uma 

conclusão de fato, para quem se deve responsabilizar. Após, se dirigiu ao vereador 

Osvaldo Alves, citando que o vereador estava no local mais correto no momento que é a 

plateia e que o mesmo possa agradecer sempre a Deus, enquanto ao restantes as coisas 
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iram se acrescentar. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador 

Joelson Moraes, iniciou saudando a todos e agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade, saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes e aos ouvintes das 

rádios. Iniciou seu pronunciamento referindo-se ao vereador Osvaldo Alves, citando que 

o mesmo foi eleito pelo povo e pela vontade de Deus. Após, citou da sessão anterior, o 

qual entende que a Ata da sessão passada a qual foi lida, deveria ter sido colocado na 

Ata tudo que foi dito na tribuna, onde foram usados onze minutos de fala totalmente 

contra o que diz o regimento, onde fizeram propaganda eleitoral para deputado que só 

vara em quatro a quatro anos. E que infelizmente não foi colocado tudo que foi dito na 

sessão. Citou ainda que o mesmo ligou na qualidade de presidente, para à secretaria 

cinco e meia da tarde justificando as suas ausências, dizendo que os mesmos não iam 

chegar a tempo, mais covardemente não foi colocado para justificar as suas ausências e 

o mesmo veio na qualidade de presidente, veio pronto para demitir os funcionários da 

casa de leis, mais no outro dia a diretora da casa lhe informou que falou para o vereador 

que presidiu a sessão anterior, que todos tinham ligado para explicar suas ausências. Em 

seguida, referiu-se para o Sr. Presidente sobre que providência o mesmo irá tomar em 

relação aos bagunceiros que vieram na quarta-feira, entraram na sala do doutor da 

assessoria jurídica e falaram um monte de coisa para a diretora da casa e ela se sentiu 

acuada. Na sequência, o Sr. Presidente lhe respondeu que já tinha conversado com a 

diretora da casa e a mesma lhe explicou a situação que aconteceu e o mesmo irá 

consultar o assessor jurídico. E deixou claro para todos que não é honra e nem orgulho 

de estar presidindo a casa, mais é um momento de desafio. Mais o mesmo informou sua 

saída e informou para a vereadora que vinha tomar posse, se estivesse na quarta-feira 

não daria a posse para ela, porque já tinha marcado a posse em documento assinado para 

o dia vinte e quatro e não tinha um motivo pra se dá o que se deu e a mesma é ciente 

disso. Após, o vereador Sérgio Barbosa pediu a parte no discurso para contribuir, 

citando que compartilha a sua indignação, porque foi citado durante os onze minutos e 

nesse tempo a pessoa que presidiu se sentia envergonhado, triste, devido à ausência de 

alguns vereadores, então não devemos partir da presunção de uma situação onde não 

tem conhecimento de que estava acontecendo naquele momento com os faltantes. 

Depois, o vereador Joelson Moraes, citou que tem vereador na casa que quer, que o 

governo faça tudo em cinco meses, mais passou seis anos quanto vereador, só dizendo 

amém para o prefeito. Criticou tanto o secretário de educação, que sua família estão 

todos empregados ganhando com salário alto, mais esquece que a maior parte dos filhos 

estão todos empregados e quem deu o emprego foi o governo. Onde fica difícil de 

acreditar em alguns políticos, porque se acha bacana em criticar o governo, mais 

esquece que estar sendo beneficiado pelo governo. Ademais, parabenizou o governo 

onde estar sendo colocada lâmpadas nos portes a qual estar mudando e clareando as ruas 

e consertesa trará mais segurança, tranquilidade e conforto para os moradores. Finalizou 

agradecendo. Não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a 

presente sessão. E para constar, a presente Ata vai assinada por mim Rosiane Vieira 

Machado, _____________________ e demais vereadores presentes. Sala das sessões da 

Câmara Municipal de Oeiras do Pará. Plenário Rosa Feliz Pereira, vinte e quatro de 
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maio de dois mil e dezessete. O cd da sessão Ordinária de vinte e quatro de maio de dois 

mil e dezessete, onde consta os discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa casa. 
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