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Ata da décima quarta Sessão Ordinária do primeiro período da Câmara Municipal de Oeiras do 

Pará, a ser realizada no dia vinte e três 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 

Edson Farias que foi convidado para compor a primeira secretaria e pelo vereador Osvaldo de 

Oliveira Alves, também convidado para compor a segunda secretaria na ausência do titular. 

Composta a mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Osvaldo Alves, Franciele 

Amaro, Edson Farias, Joelson Moraes, Izanides Filho, José Siqueira, Ezequiel de Jesus, Malena 

Batista. Constatou-se a ausência do vereador Sergio Barbosa, onde o mesmo se encontra na 

Capital do Estado participando do curso da ABRACAM. Constatou-se também a ausência do 

vereador Paulo Miranda, o qual está em Brasília juntamente com o Sr. Prefeito. Também 

constatou a ausência da vereadora Maria Nahum, a qual se justificou que está acompanhando 

seu pai que se encontra enfermo em Belém. Após, as chamadas dos edis e havendo quórum 

regimental, o Sr. Presidente invocando a proteção de Deus e em nome do povo Oierense 

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 

favoráveis e houve uma abstenção do vereador Edson Farias. Na sequência, foi efetuada a 

leitura dos expedientes em pauta: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: 

NENHUM. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: NENHUM. 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: NENHUM. Na sequência, passou-

se para o pequeno expediente, no qual o Sr. Presidente facultou a palavra aos edis para breves 

comunicações ou comentários pelo prazo máximo de cinco minutos, cada. No qual nenhum 

vereador se inscreveu para se pronunciar. Em seguida, o Sr. Presidente facultou a palavra aos 

nobres edis para se pronunciarem sobre assuntos de interesse público, pelo prazo máximo de 

vinte minutos, cada. Grande Expedientes. A palavra foi facultada ao vereador Ezequiel de 

Jesus, o qual saudou a todos os nobres vereadores, saudou também as pessoas que se fizeram 

presentes e aos ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu pronunciamento falando da 

importância das comunidades dos interiores e ele disse que tem viajado muito, visitando 

interiores distantes e pode notar as formas que as famílias estão empenhadas para trabalhar pela 

melhoria da coletividade. Após, citou que todos os vereadores estão se empenhando para que 

as coisas boas venham acontecer e assim espera que essa Gestão que estar, possa nesse verão 

construir o Posto Médico do Rio Pruanã o qual é de grande importância para essa localidade. 

Ademais, citou que esteve conversando com o Secretário de Obra o senhor Tatu, sobre diversas 

situações, principalmente sobre a questão das pontes e o mesmo falou que ver a boas vontade 

do Secretário para que as coisas boas possam ser resolvidas, e quando esse período chuvoso 

passar que possam estar focados nos trabalhos diversos. Finalizou agradecendo a Deus. Após, 

a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual saudou a todos os seus nobres edis 

que estavam presentes, saudou os funcionários dessa casa de leis, saudou as pessoas que se 

faziam presentes e aos ouvintes das Rádios. Em seguida, iniciou seu pronunciamento falando 

do último sábado, o qual esteve no Município o Deputado Luth Rebelo que veio para participar 

do Sétimo Congresso do Círculo de Oração de Mulheres da Assembleia de Deus. Continuando, 

o vereador agradeceu ao Pastor Pompeu juntamente com o Pastor Jeferson, a coordenação do 

congresso, aos demais Pastores membros da igreja Assembleia de Deus, ao povo em geral e em 
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especial aos moradores do Rio Itaucú da vila Monte das Oliveiras onde estiveram reunidos. 

Disse ainda que, ele teve a oportunidade de verificar em lócus a situação da escola do Rio Itaucú 

na vila Monte das oliveiras, conversou com os moradores, funcionários, a escola está em 

reforma e segundo as narrativas, ainda não funcionou nem um mês nesse ano de dois mil e 

dezoito. Continuando, também falou que na sexta-feira do dia dezoito esteve visitando a escola 

Mário Arcanjo e a escola do primeiro grau, o qual agradeceu aos alunos, aos funcionários e a 

direção dessas escolas pela forma que lhe recepcionarão muito bem. Prosseguindo, citou que 

não pode falar o mesmo dessa Gestão, do Secretário e da Gestão Educacional, porque para a 

sua tristeza a escola do primeiro grau continua igual a visita que o vereador Joelson Moraes fez 

e publicou no facebook a situação da escola. Citou ainda, que a escola Mario Arcanjo da Costa 

estava toda limpa e organizada, mais lá pôde vê que caixa de gordura estava insuportável, 

fedorenta e isso não é digno para um ser humano trabalhar, mais as mulheres estavam felizes 

trabalhando lá, também pôde ver que elas estavam selecionando as frutas que iam ser servidas 

para os alunos, banana podre com laranja estragada. Disse ainda que, ele foi procurar saber do 

PDDE e lá foi informado que há mais de um ano a escola está sem o conselho e por isso não 

recebe o recurso do PDDE. Prosseguindo, falou que na última Sessão, mais uma vez usaram a 

tribuna para recorrer a sua atuação no Governo passado, para querer justificar as ações de alguns 

e o mesmo disse que tem a sua consciência limpa, embora para a oposição os vereadores da 

base eram todos corruptos e mensaleiros. Continuando falou que, na última quarta-feira passada 

a vereadora Franciele no seu pronunciamento distorceu no que quis dizer sobre a administração, 

dizendo que o mesmo estava acusando o Prefeito de corrupto e outras coisas. Em resposta, ele 

disse que não falou isso do Gestor, e pediu para a vereadora não lhe cutucar, porque não 

consegue ficar calado com certas acusações. Disse ainda, que também na quarta-feira passada 

foi acusado de disseminador de má notícias, mais será que tudo que está vendo e tudo que 

presencia tem que dizer que estão as mil maravilhas, sabendo que não está.  Depois falou, que 

o outro veio lhe acusar e disse, que o mesmo tem que ir aconselhar o Prefeito, sendo que o 

Prefeito não ouve nem os parentes de sangue para fazer coisas diferente do que ele está fazendo, 

e como é que ele vai lhe ouvir com certas sugestões. Ele disse ainda, que não irá se calar, irá 

continuar falando aquilo que acha que deve falar em favor da população. Após, falou que a 

vereadora Maria Nahum foi aparteada na última quarta-feira sobre a questão do seixo, e como 

ele já tinha pedindo reiteradamente a parte a ela, não quis ajuda-la.  Mais ele acha que não dá 

para aceitar quando dizem que só é rico o Município que exporta, e como é que Oeiras do Pará 

vai ficar rico exportando seixo que não arrecada nada. Ele falou que, se a Gestão corresse atrás, 

legalizasse teriam uma compensação que deve ser cobrada, salve engano dois por cento do valor 

líquido da venda do seixo e desses dois por cento, sessenta e cinco por cento ficaria no 

Município aí poderiam ter alguma coisa, mais hoje a extração do seixo ela só serve para deixar 

a degradação no Município e atender os pobres moradores da estrada abaixo que vendem o 

seixo a preço de banana por falta de orientação. Finalizando citou que, os que lhe atacam devem 

primeiro olhar para si e o mesmo já foi jugado pelas suas ações nas eleições que se passaram e 

se reelegeu com a cabeça erguida sofrendo todas as acusações e não precisou vender o que não 

tem e o mesmo disse que não é santo, mais nunca seu nome figurou em lista de ninguém, nem 

de Prefeito e nem de vice. Prosseguindo falou que, na próxima quarta-feira irá tratar sobre o 
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assunto CPI, onde foi trazido nessa tribuna que iriam pedir o afastamento de certas pessoas, 

onde não dá para aceitar a inovação da doutrina brasileira, que essa Câmara possa ser baselador 

ou escola para o Supremo Tribunal. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada 

a vereadora Franciele Amaro, a qual saudou a todas as pessoas presentes no salão plenário, e 

aproveitou o momento para agradecer a Deus por lhe conceder mais uma vez em poder estar 

usando a tribuna desta casa legislativa. Em seguida, iniciou seu pronunciamento falando sobre 

sua visita no hospital Municipal de Oeiras do Pará, onde pôde visitar alguns leitos, visitou as 

condições em que o hospital apresenta e conversou com o diretor do hospital. Continuando, ela 

agradeceu ao Dr. Márcio pelo trabalho que vem realizando no Município, porque muitas das 

mulheres que precisam de um atendimento ginecológico e muitas delas precisam fazer uma 

cirurgia e não tem condições de sair daqui para ir pra Belém para custear seu tratamento. Na 

sequência, comunicou que está tendo um treinamento com os ACS, e esse treinamento é uma 

reciclagem que os ACS irão fazer, porque são pessoas que contribuem muito para o Município. 

Ademais, falou sobre a questão da malária e as ações elas foram intensificadas, onde o 

Município e o Estado cada um cumpri com seu papel, e como todos sabem ainda há um número 

muito elevado de casos de malária, principalmente no meio rural e as ações elas vão continuar 

sendo feitas, a qual é de grande importância para a prevenção da malária. Depois, citou que no 

último dia dezoito teve uma grande caminhada do projeto “Faça Bonito”, ao combate da 

exploração sexual contra as crianças e adolescentes. Após, falou das coisas que foram faladas 

em relação a merenda escolar, onde na Sessão passada se citou muito sobre a merenda escolar 

e é bem verdade que tiveram sim a falta de merenda escolar alguns dias, e ela falou que é 

impossível não lembrarem do passado, porque o passado sempre vive com a gente e na Gestão 

passada houve uma falta de merenda alguns meses e que agora tiveram sim problemas por 

questões burocráticas. Ela falou, que foi até a Comissão de Licitação para saber o que estava 

acontecendo, porque precisam dá uma resposta para a população, e a oposição prega um fato 

de que o Governo é incompetente, que o Governo não faz porque não quer, e ela disse que não 

é nada disso e ninguém faz por maldade e a merenda escolar para muitas crianças é a única 

refeição. Disse ainda, que o Secretário fez uma nota de esclarecimento nas redes sociais, 

informando pelo qual motivo houve esse impasse em relação a merenda escolar. Continuando, 

ela falou que o Processo da Merenda Escolar ele ocorreu no dia quatro de abril, mais houve 

impugnações, houve empresas que entraram com recurso que a lei permite, mais já houve a faze 

final da conclusão do processo da merenda escolar que foi a amostra dos produtos a qual 

participou e o vereador Joelson também estava presente, onde passa agora a faze do parecer 

jurídico e a assinatura do contrato das empresas vencedoras, e ela disse e reafirma que a 

merenda escolar é de qualidade, embora muitos não queiram admitir que é de qualidade e a lei 

determina que trinta por cento é destinado para a compra do produtor rural. Em seguida, falou 

em relação a escola do primeiro grau que foi citado pelo seu nobre colega vereador Edson 

Farias, que as carteiras estão todas danificadas, que a escola estar suja, que a escola não 

apresenta condições e ela disse que tinha acabado de passar umas fotos para o vereador de 

quinhentas carteiras novas que estão lá na escola, onde foram reformadas aproximadamente 

trezentas carteiras e há sim carteiras novas na escola. Na sequência, o vereador Ezequiel de 

Jesus, pediu a parte no discurso citando que é verdade e o mesmo esteve no porto quando essas 
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carteiras chegaram todas novas. Após, a vereadora Franciele Amaro, citou que tem primeiro ir 

vê para depois vim falar, é certo que existe muitas falhas e existe muitas coisas a serem feitas. 

Continuando, ela falou que o Prefeito, o Secretário de Educação eles não vão conseguir resolver 

todos os problemas de todas escolas existentes no Município e o povo espera de todos enquanto 

representantes é que não venham falar mal do outro e sim que tragam soluções com alternativas 

e é isso que o povo espera. Prosseguindo, falou da escola citada do Rio Itaucú Monte das 

Oliveiras, onde ela conversou com o diretor da escola e ele lhe informou que houve sim um 

mês e meio de aula e foi parado para fazer a reforma, porque a escola não tinha condições e 

estava cheia de rachaduras e era ariscado os alunos ficarem, onde foi conversado com os pais 

de alunos e com os alunos e foi montado um calendário interno para repor as aulas e ela acredita 

que ainda esse mês será entregue a obra. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Izanides Filho, o qual saudou a todos os seus nobres edis, as pessoas 

presentes e aos ouvintes das rádios. Em seguida, iniciou seu pronunciamento relatando sobre a 

UBS do Bairro da Liberdade e lá se deparou com certas situações muito triste, a qual está com 

as portas todas abertas e pode constatar que está tendo um grande consumo de uso de drogas 

naquela UBS. Continuando, ele pediu encarecidamente para a Administração que possa tomar 

providências sobre essa UBS, porque está colocando em risco a vida das pessoas que moram 

ao redor. Na sequência, parabenizou o Dr. Márcio pelo trabalho que vem realizando no 

Município, e ele vem acompanhando com frequência o trabalho do doutor. Depois, abordou 

sobre a Hidrelétrica de Tucuruí, onde recebeu de um amigo um link que fala sobre os 

Municípios afetados pela Hidrelétrica de Tucuruí e assim o mesmo fez a leitura do link. 

Continuando, ele disse que ficou sabendo que Oeiras do Pará também é um Município afetado 

pela Hidrelétrica de Tucuruí, e ele repassou esse link para o Prefeito e para o Secretário de Meio 

Ambiente. Onde o Secretário de Meio Ambiente não mediu esforço e foi até Belém em uma 

reunião, onde ficou acertado que o Governador Simão Jatene prometeu que Oeiras vai ter que 

ser incluso como Município afetado pela Hidrelétrica de Tucuruí. Depois, citou sobre a situação 

das frutas nos colégios, onde também ele foi lá e pôde ver que realmente estava complicado a 

situação, onde foi conversado com o rapaz que tinha levado as bananas e as laranjas e foi 

retirado todas as que estavam estragadas e ele se comprometeu em repor todas as frutas que 

foram estragadas. Na sequência, o vereador Edson farias, pediu a parte no discurso citando que 

em nenhum momento falou que encontrou a escola suja, ao contrário ele disse que encontrou 

as escolas todas limpas, exceto a foça. E no quesito merenda, o que lhe preocupa é o que foi 

consumido se ele vai repor? E o mesmo sugeriu lá na escola que o conselho deveria denunciar 

e fazer uma ocorrência BO, porque no mínimo esse senhor ele foi negligente aos extremos. 

Após, o vereador Izanides Filho, falou que é justamente por esses motivos que não tira os 

méritos do vereador, mais se fosse da direção da escola não teria recebido essa merenda. 

Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual 

saudou saldou a todos os seus nobres edis, a todas as pessoas que honram com suas presenças 

e aos ouvintes das rádios. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando que o inverno está 

se passando e o verão está se aproximando, e pediu para Gestor do Município principalmente 

ao Secretário de Agricultura (Manguinha), que possa deslocar o restante do trator agrícola o 

mais breve possível, para que possa atender os agricultores da BR 422. Na sequência, citou que 
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o muro da escola José Ribeiro da Costa, está chegando na faze final, onde o Prefeito Dinaldo 

Aires, através da Secretaria de Educação estão construindo o muro. Prosseguindo, também 

falou da obra do Itaucú, onde a escola está sendo construída e as aulas foram paradas mais pelo 

fato da escola está sendo reformada e espera que os alunos não tenham perca de aulas e que 

seja reprogramado um calendário especifico para a escola do Itaucú, para que os alunos venham 

ter as reposições das aulas. Prosseguiu, citando que hoje estavam discutindo na Câmara sobre 

a qualidade de merenda escolar, e viu algumas fotos que foram postadas em grupos da forma 

que a merenda escolar chegou, principalmente banana que é uma fruta muito sensível ao calor, 

ao transporte e esperam que o responsável da entrega dessas frutas poça repor. Continuando, 

falou que já estiveram gestão onde os alunos passavam mal por não merendar e fala isso por 

propriedade que escola da BR 422 e muitas visitas que fez aos anos que passaram de alunos 

que tinha que ir para o Posto Médico, porque eles desmaiavam por falta de merenda escolar, e 

eles desmaiavam porque muitos alunos tinham problemas de saúde, porque saem cinco da 

manhã de suas casas para chegar sete e meia na escola e saem onze horas da escola para chegar 

uma e meia da tarde em suas casas e isso é obrigação de todos os Governos não deixar faltar 

merenda nas escolas. E o único problema que causou a falta de merenda escolar esses dias foi 

a irresponsabilidade da CPL, porque não deram credito, não deram importância a merenda 

escolar, mais viu alguma postagem que já foi regularizado e até segunda-feira a outra 

contrapartida da merenda escolar que de responsabilidade do Departamento Escolar, estará 

chegando nas escolas e todos irão cobrar para que isso aconteça, porque não é favor de Governo 

para aluno e sim obrigação. Continuando, falou que no Município de Cametá estão tentando 

abrir uma CPI, porque não teve merenda durante um ano nas escolas do interior, e aqui vereador 

da oposição cobra quando está faltando merenda de qualidade, mais passou sessões aqui que se 

quer tocou nesse assunto de quando faltava meses de merenda escolar nas escolas. Disse ainda, 

que daqui a uns anos se não for reajustado as leis de distribuição de recurso para os Municípios, 

irá ficar inviável ser prefeito em cidade como Oeiras do Pará. E ele falou que o Município de 

Oeiras do Pará ainda estar de parabéns porque o básico tem, mais não que o povo de Oeiras 

mereça e o povo merece muito mais e deixou bem claro que povo de Oeiras merece dignidade 

na merenda escolar, no atendimento hospitalar, no saneamento básico e tem prefeito 

respondendo criminalmente dos mandatos passados, porque não fizeram aterro dos lixos e não 

fizeram porque não tinha recurso financeiro para isso. Continuou, falou que o Município de 

Oeiras do Pará, ainda com muita dificuldade não sabe até quando irão dá conta disso, onde os 

pagamentos dos funcionários estão em dia, o pagamento do transporte escolar está em dia, a 

merenda escolar não está do jeito ainda que os nossos filhos merecem mais está sendo mantido. 

Ademais, falou que o vereador Izanides Filho tocou no assunto que é importante para Oeiras 

do Pará, em saber qual é o nosso direito sobre a impactuação da barragem da hidrelétrica de 

Tucuruí, onde estiveram várias reuniões, vários debates no mandato passado, e trouxeram 

Câmaras de vários Municípios no encontro de vereadores do Baixo Tocantins que foi realizado 

na Assembleia de Deus, para discutir, para unir, para fazer uma associação desses Municípios 

afetados para que pudessem brigar em busca desse direito e não conseguiram avançar, porque 

existia vereadores de outros Municípios que a intenção deles era se promover a candidatos a 

deputados. Na sequência, o vereador Izanides Filho, pediu a parte no discurso para citar que 



 
 

6 
 

essa situação lhe deixou muito feliz, onde o Secretário de Meio Ambiente lhe falou que o 

Governador já falou também que ele não vai licenciar a Eletronorte enquanto ela não cumprir 

um acordo com esses Municípios que não foram inclusos. Após, o vereador José Siqueira, falou 

que não vão querer só uma máquina, duas caçambas e uma retro cavadeira não, e irão querer 

sim tudo que é de direito e todos irão se unir para defender a bandeira de Oeiras do Pará. 

Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada a vereadora Malena Batista, a 

qual saudou a todos os seus nobres edis, saudou as pessoas que se fizeram presentes e aos 

ouvintes das rádios. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando sobre alguns pontos que 

foram ditos aqui, uns deles foi o que o vereador Izanides Filho falou da Barragem Eletronorte, 

a qual deu o primeiro passo e foram correr atrás e hoje é necessário que possam colher aquilo 

que foi plantado, mais que possam respeitar o nosso Município e não vim trazermos migalhas, 

mais dá aquilo que nós somos merecedores e realmente Oeiras do Pará sofre com esse impacto 

e também cabe a todos a se imporem. Na sequência, o vereador Izanides Filho, pediu a parte no 

discurso para citar que é justamente isso que eles vão acertar no dia vinte e oito sobre essa 

situação. Depois, a vereadora Malena Batista falou que é nessa hora que todos têm que arregaçar 

a manga e não aceitar o que eles querem e também todos têm que se impor com coragem e 

determinação. Ademais, citou que ficou prestando atenção no discurso da vereadora Franciele 

Amaro, onde realmente ninguém faz nada da noite para o dia e quando entram querem resolver 

logo tudo, porque essa é à vontade, mais tem uma palavra que se chama “burocracia” que muitas 

das vezes se esquecem. Continuando, falou que muito se fala em merenda escolar, mais um dia 

se pega trinta centavos e ver o que dá para se comprar com trinta centavos para alimentar 

adolescentes e todos têm que prestar atenção naquilo que se fala, porque trinta centavos hoje, 

não dá para comprar uma banana. Em seguida, fez um pedido ao Secretário de Meio Ambiente 

que possa mandar fazer uma limpeza na praça, a qual está precisando. Continuando, falou que 

pôde ver que os problemas eles são corriqueiros, porque se retira o lixo da vala e fica aquele 

montinho e assim vai ficando sucessivamente, coisa que não acontece só de agora. E ela pediu 

encarecidamente ao Secretário de Obra, que desse um jeito nesses lixos. Após, agradeceu ao 

vereador Edson Farias o qual esteve na Assembleia de Deus de Oeiras do Pará, onde a presença 

dele lhes representou. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para 

citar que esteve lá a convite, onde esteve acompanhado de seu amigo Vadoca e o que lhe 

chamou a atenção foi que o mesmo era a única autoridade política em Oeiras do Pará presente, 

onde foram muito bem recepcionados juntamente com o Deputado Luth Rebelo. Ademais, a 

vereadora Malena Batista, citou que está se aproximando algumas festas do Município como: 

o festival do camarão, quadrilha junina e a mesma é evangélica mais gosta de ver as pessoas 

dançarem a qual admira muito e todos possam ter o apoio que se é devido. Reiteradamente o 

vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para citar que hoje todos tiveram a honra de 

ver muitos jovens no plenário dessa casa de leis, o qual esteve reunido com eles e convidou eles 

para estar hoje aqui, para poder falar um pouco da situação desses jovens que são do grupo de 

quadrilha revelação, umas das poucas quadrilhas ainda existentes em Oeiras do Pará e fora eles 

salve engano tem uma ou duas quadrilhas existentes, porque está se acabando o grupo folclore 

no Município por falta de apoio e eles não são diferentes. Continuando, falou que hoje tinha 

quatro deles em Belém onde estiveram no gabinete do Deputado Luth Rebelo, e eles não tem 
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patrocínio e também não tem ajuda, onde procuraram o Prefeito e o Prefeito não recebeu eles, 

foram na Secretária de Cultura e o Secretário disse para eles que não tem recurso para isso. 

Continuou citando que, esses jovens são guerreiros, lutadores e não maioria como o todo são 

pobre como todos, que não tem emprego e os pais muitas das vezes vive de uma bolsa família 

e como é que eles vão conseguir um dinheiro para comprar uma roupa que eles anseiam, três 

mil e uma fração é a roupa deles que custa para eles se apresentarem. E já receberam convites 

de várias escolas para se apresentar, mais não tem o recurso para comprar esse material e quem 

poderia ajudar se furta e se nega em ajudar. Disse ainda, que ficou triste de ouvir as histórias 

deles de quantas portas eles já pegaram na cara e não serem atendidos, e enquanto se 

disponibiliza sete milhões trezentos e trinta mil para eventos culturais e não se tem um real para 

o grupo revelação como se eles não fossem praticante da cultura de Oeiras e é por isso que estar 

se acabando as organizações dos grupos de Oeiras do Pará por falta de incentivo. Ao retomar 

da palavra a vereadora Malena Batista, falou que todos possam sentar e tentar ajuda-los de 

alguma forma. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador 

Osvaldo Alves, o qual saudou a todas as pessoas presentes no salão plenário, saudou a todos 

seus nobres colega e aos ouvintes das rádios. Em seguida, iniciou seu pronunciamento, falando 

que fica feliz em poder ver muitos jovens presentes nessa casa de leis, o qual desde o início de 

seu mandato vem abordando sobre o trabalho de tratamento de dependentes químicos não só 

no esporte mais em outras áreas culturais como quadrilhas. E o que depender do mesmo e de 

cada vereador irão dá o apoio para todos, onde também irão falar com o Prefeito para que ele 

possa falar com todos sobre esse assunto. Na sequência a vereadora Franciele Amaro, pediu a 

parte no discurso para retratar que nenhum momento o Prefeito ele se nega a atender as pessoas, 

até porque ele já recebeu os jovens da quadrilha cheiro verde e já conversou com os jovens. E 

a mesma ver que a questão de pregar a forma que a Gestão não está ajudando, que a Gestão não 

quer ajudar os jovens isso é muito forte, porque em nenhum momento se diz em não ajudar e 

que não vai contribuir com a cultura do Município e prova disso que a Gestão vai realizar o 

Inter Municipal e isso é valorizar a cultura. Continuando, ela falou que jamais o Prefeito se 

negaria em ajudar quem quer que seja e ela é suspeita para falar, mais ele tem um coração 

bondoso, independentemente de política que agora estar, mais ele sempre contribuiu não só 

com a cultura do Município mais com as pessoas que as vezes precisaram de sua ajuda e a 

mesma abraça essa causa junto com seus colegas, porque acredita que a dança ela transforma 

vidas. Após, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso citando que o vereador Osvaldo 

Alves é merecedor e tem seu respeito nesse quesito no tratamento dos jovens e o mesmo fica 

feliz de quando diz que vai ajudar e o senhor Presidente irá ver de que forma cada um possa 

ajudar de pelo menos cem reais já é uma ajuda para eles. Continuou, falou que pelos relatos 

deles o Prefeito não quis receber eles e ano passado eles tiveram uma ajuda de mil reais na base 

da chantagem, porque iriam fazer publicação ao vivo e a vida é assim mesmo, e o que eles já 

vivenciaram até hoje não foi isso que foi dito, tanto prova que os grupos em Oeiras do Pará 

folclórico e os seguimentos das culturas, estão se acabando por falta desse apoio e até a escola 

de música estão postergando a reabertura. Em seguida, o vereador Ezequiel de Jesus, pediu a 

parte no discurso onde todos têm seu apoio, mais o mesmo pode afirmar que dificilmente o 

Prefeito bateu a porta na cara dessas pessoas, talvez é uma situação de momento onde ele não 
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pode receber esses jovens devido estar ocupado, ou estar em reunião, mais dificilmente o 

Dinaldo Aires vai bater à porta na cara de alguém. Ao retomar da palavra o vereador Osvaldo 

Alves, falou que acredita que algum puxa saco não deixou eles falarem com o Prefeito e todos 

estão aqui para ajuda-los, também propôs para os jovens uma palestra com o Dr. Valdinei. 

Ademais, falou sobre a ponte quinze de novembro beira mar, o qual já fez um requerimento e 

foi aprovado e até agora por motivos maiores ainda não foi feita, e ele pediu carinhosamente ao 

Prefeito, ao Secretário de Infraestrutura que pelo menos possa fazer uma reforma, porque a 

situação lá estar precária. Depois, falou sobre o Posto do Mocajatuba, o qual já faz uns três 

meses que está para ser reinaugurado e até o momento ainda não foi reinaugurado. Na 

sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso citando que o mesmo esteve 

na Secretaria de Saúde procurando informações e segundo as informações que teve é que o 

Posto ainda não está funcionado porque o conselho foi lá e verificaram que o Posto ainda não 

estar em condições de funcionar, mais já estão adequando para que possa funcionar. Após, o 

vereador Osvaldo Alves, pediu para o Secretário de Saúde que possa olha com carinho esse 

Posto do Mocajatuba. Em seguida, o vereador Ezequiel de Jesus, pediu a parte no discurso para 

citar que o Posto do Mocajatuba é uns dos Postos Médicos que estão sendo reabertos e o 

conselho foi lá para que possa fazer e readequar as necessidades das coisas que estão faltando 

lá, para que o referido Posto seja reaberto. Depois, o vereador Osvaldo Alves, falou que ver 

desde o início de seus mandatos o empenho de cada vereador de irem em busca de uma melhoria 

e qualidade para o povo. E já fizeram várias viagens desde o ano passado até a Belém em busca 

de que o Município necessita por exemplo: segurança pública, a qual tem melhora um pouco, 

mais já estiveram em várias reuniões com o Secretário de Segurança do Pará falando das 

dificuldades da segurança pública do Município, onde o povo vive a mercê de alguns marginais. 

Prosseguindo, citou sobre a saúde, onde também já estiveram em várias reuniões com o 

Secretário de Saúde do Estado, para que pudessem fazer uma sintonia entre Estado e Município 

como o caso da malária. Disse ainda, que uma dessas suas viagens conseguiram onde mais de 

cinquentas famílias foram beneficiadas com o cheque moradia e na medida do possível todos 

tem feito para que o povo mereça uma vida de qualidade como na segurança pública e outras. 

Também falou que já estiveram no Tribunal de Justiça em busca de informação para saberem 

de fato onde o dinheiro do povo estar sendo aplicado. Finalizou agradecendo a Deus. Não 

havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerada 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 vinte e três de maio de dois mil e dezoito, onde 

encontra os discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa casa. 
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