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Ata da décima sexta Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de 

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

Rosa Feliz Pereira, sob a Presidência do vereador José Paulo Miranda Gonçalves e secretariado 

pelos edis: Joelson Cunha de Moraes e Sergio Batista Barbosa. Composta a mesa foi efetuada 

a chamada dos vereadores presentes: Malena Batista, Ezequiel de Jesus, José Siqueira, Izanides 

Filho, Paulo Miranda, Sergio Barbosa, Maria Nahum, Edson Farias, Franciele Amaro e Joelson 

Moraes. Constatou-se a ausência do vereador Osvaldo Alves, o qual se justificou que se 

encontra com problema de saúde. Após, as chamadas dos edis e havendo quórum regimental, o 

senhor Presidente invocando a proteção de Deus e em nome do povo Oierense declarou aberta 

a presente Sessão Ordinária. Após, o senhor Presidente colocou em discussão, votação e 

aprovação da Ata da Sessão Ordinária anterior. Em discursão o vereador Edson Farias pediu 

que fizesse um reparo o qual deixou marcado de caneta. E a Ata foi aprovada por unanimidade. 

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

ORIUNDO DO LEGISLATIVO: Requerimento legislativo nº 06/2018, de autoria do 

vereador José Siqueira, o qual sugere a Administração Pública o deslocamento do Consultório 

Odontológico Móvel, para atender as comunidades localizadas na BR 422 – Oeiras do Pará. 

Requerimento legislativo nº 07/2018, de autoria do vereador José Siqueira, que requer a 

construção de um Trapiche Municipal no Porto da Estrada – Rio Anauerá. B) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO EXECUTIVO. NENHUM. C) EXPEDIENTES ORIUNDOS DE 

OUTRAS ORIGENS. NENHUM. Em seguida, passou-se para o pequeno expediente, no qual 

o senhor Presidente facultou a palavra aos edis para breves comunicações ou comentários pelo 

prazo máximo de cinco minutos, cada. No qual o senhor vereador José Siqueira fez uso do 

pequeno expediente, o qual primeiramente cumprimentou a todos e logo em seguida o mesmo 

fez a leitura dos seus Requerimentos de nº 007/2018 e de nº 008/2018. Logo depois passou-se 

para o grande expediente, para o qual o senhor Presidente facultou a palavra aos nobres 

vereadores para se pronunciarem sobre interesses públicos pelo prazo máximo de vinte minutos 

cada. Após, a palavra foi facultada ao vereador Joelson Moraes, o qual primeiramente 

agradeceu a Deus por lhe conceder mais uma oportunidade de estar nesta casa de leis, onde 

debatem e reivindicam melhorias para o Município. Também saudou a todos os vereadores, 

saudou as pessoas presentes e aos ouvintes das Rádios FM. Na sequência, iniciou seu 

pronunciamento parabenizando a vereadora Maria Nahum pela conquista de um trator para os 

agricultores da estrada. Depois, ele falou que já pediu umas quatro ou cinco vezes a reforma da 

ponte da escola do Rio Caracuru José de Anchieta e ele falou que fizeram uma reforma nas 

escolas do Caracuru do meio e da boca, onde recebeu umas reclamações de pais de alunos sobre 

a ponte que não foi feito da maneira que eles queriam. E o mesmo foi até lá na escola do 

Caracuru do meio juntamente com os pais de alunos, onde pôde ver que a ponte não estar 

adequada para aquela escola. E o mesmo falou que bateu foto, procurou o secretário, pediu 

informações ao secretário sobre a ponte de que forma foi feita a ponte, porque algumas pessoas 

colocaram lá que se disponibilizarão a fazer a ponte com madeira de lei, mais algumas partes 

dessa ponte não colocaram parafuso e o secretário lhe informou que a ponte do Caracurú do 

meio e a ponte da escola Maria Domingas custou mais de quatro mil reais. E o mesmo falou 

que isso lhe deixou meio indignado pela forma que foi feito essas pontes, onde teve o prazer de 

conferir quantas tabuas levou na ponte que foi trinta e quatro tabuas, duas ripas e sete frechais 



 

2 
 

e os esteios são tudo da ponte velha e também a rampa não foi feita. E o secretário lhe falou 

ainda que vai chamar as pessoas que fizeram, vai mandar uma equipe até lá para verificar. Na 

sequência, o senhor Presidente Paulo Miranda pediu a parte no discurso para falar que na sua 

vida aprendeu uma coisa, que nunca irá mentir meias palavras das coisas e seus atos certos ou 

errados quem tem que assumir é o mesmo. Continuando, ele falou que si mesmo que foi lá no 

Caracuru do meio e no Caracuru boca, onde foi levantar para o secretário o tanto de madeira 

que levava nas pontes e por talvez não ter sido a pessoas que queriam que fizessem a ponte, por 

isso que está dando os comentários. Disse ainda, que qualquer vereador tem direito de 

questionar e que analise, porque o valor está incluído nas duas pontes e apenas falou para o 

secretário o tanto de madeira que ia levar e só naquela ponte levou praticamente vinte dúzias 

de tabuas de sucupira. Continuando, deixou claro que foi até lá com base nas solicitações do 

vereador que ora estava na tribuna. Ao retomar da palavra o vereador Joelson Moraes, fez uma 

pergunta a vossa excelência senhor Presidente: foi vossa excelência que fez a ponte? Porque o 

que percebeu foi que vossa excelência ficou chateado e se vossa excelência não fez, então vossa 

excelência quanto vereador tinha que ter a mesma prerrogativa de ficar revoltado, deveria ter a 

mesma atitude de si, porque quatro mil reais a ponte que foi feita do Caracuru do meio levou 

trinta e quatro tabuas e duas ripas, e o mesmo pediu para vossa excelência falar quem foi que 

construiu a ponte. Em seguida, o senhor Presidente, falou que é só procurar na nota de serviço 

quem é o responsável pela ponte. Ele disse ainda, que não é só a ponte do Caracuru do meio e 

sim as duas pontes. Após, o vereador Joelson Moraes, disse que falou das duas pontes e foi 

vossa excelência que não prestou atenção e o mesmo só não entendeu da reação de vossa 

excelência e quanto Presidente e vereador que estar, deveria estar indignado, porque hoje a 

situação do Município não está fácil e a sua indignação é pela forma que foi feita e que também 

não fizeram a escada para que quando a água estiver seca as crianças subirem e também não 

colocaram parafusos em alguns frechais foi colocado prego e essa é a sua indignação. Ademais, 

ele falou sobre o Conselho do FUNDEB, o qual esse também era o papel do Conselho do 

FUNDEB, onde tem alguns conselheiros que são responsáveis, mais tem uns que são 

irresponsáveis e tem uns conselheiros que não sabem qual é a função dele. Tem também 

Conselheiro do FUNDEB que pensa que a função de conselheira é ir lá no X Estrada brigar 

com os funcionários que estão construindo o muro, também tem conselheiro do FUNDEB que 

acha que o papel dele é ir numa escola e perguntar para temporário quem foi o vereador que 

indicou e esse não é o papel de conselheiro. Ele disse ainda, que vereador não emprega ninguém, 

quem emprega é o Prefeito e também já acionou o Conselho do FUNDEB, para ele verificarem 

essa situação e também o Conselho do FUNDEB é responsável para também fiscalizar, onde 

falou com o Presidente, mandou as fotos para ele, falou da situação do acorrido lá no X Estrada 

e ele lhe colocou toda a situação. Ainda disse, que se tem alguma coisa irregular, o papel do 

Conselho é fazer um relatório e apresentar para fazer a denúncia e não ir brigar com as pessoas 

que estão trabalhando e nem indagar com funcionário. Depois, citou em relação ao ocorrido 

que aconteceu com o funcionário da Secretaria de Saúde mais precisamente da Fisioterapia, 

onde é lamentável em nosso Município que tem pessoas que não valorizam as pessoas da terra. 

Continuando, falou que no começo do ano teve conversando com o Prefeito juntamente com o 

funcionário Anderson e o Prefeito com todo o respeito e com todo o carinho conversou pedindo 

para que se adequasse e ele se adequou, mais algumas pessoas da Secretaria de Saúde 
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infelizmente não dão valor pra quem é do Município. Disse ainda, que ficou triste de quando 

soube que o Anderson tinha ido embora de Oeiras e depois disso foi procurar saber, porque 

estava por dentro de toda a situação da conversa junto ao Prefeito e o Prefeito conversou tudo, 

também o Anderson colocou para o Prefeito dele quanto funcionário para ajudar o Município e 

ele cobrou um valor e entraram num acordo e esse valor foi diminuído e o Prefeito deu o aval 

e ficou tudo certo, mais esbarou na Secretaria de Saúde. E o vereador disse que, ficou triste e 

no mesmo tempo revoltado pela situação, onde o Anderson pediu para a prefeitura pra ele 

trabalhar trinta dias oito mil reais na parte da manhã e na parte da tarde e depois eles disseram 

que não podiam pagar porque já tinham refeito o contrato com o Dr. Manoel e para sua surpresa 

ao chegar na CPL viu o contrato do Dr. Manoel de doze mil, sendo que o Dr. Manoel trabalha 

oito dias no mês, dois dias na semana. E o Anderson lhe disse que o secretário falou pra ele que 

não era pra ele trabalhar, era pra ele esperar quinze dias e depois iam conversar com ele e o 

vereador espera que tomem uma atitude para que faça uma coisa que seja bom para o Município 

e que seja bom para a administração. Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, o qual saudou a todos os vereadores, saudou as 

pessoas que se faziam presentes no salão plenário e aos ouvintes das Rádios FM. Em seguida, 

iniciou seu pronunciamento citando que também tem um sonho de levar o douto móvel as 

comunidades dos interiores, principalmente as comunidades das ilhas onde o acesso é mais 

difícil, mais também espera muito que o Requerimento do vereador José Siqueira que o 

executivo possa fazer o porto do Rio Anuerá que dá acesso ao porto da estrada. Na sequência, 

o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso para citar que todos sabem da dificuldade 

que o povo enfrenta no porto da BR 422 conhecido como porto da estrada e com a construção 

de um trapiche irá dá dignidade no embarque e desembarque dos passageiros e cargas, 

principalmente dos alunos que embarcam a noite para a escola José Ribeiro da Costa. Ademais, 

o vereador Ezequiel de Jesus falou que vossa excelência já tem seu voto favorável e todo seu 

apoio. Prosseguindo, citou que com tantas situações diversas acontecendo em momentos de 

dificuldades, onde aproveitou o momento para agradecer ao Prefeito Dinaldo Aires junto a 

Secretaria de Assistência Social na pessoa da secretária Bena Castro pela forma que lhe atendeu 

e onde conseguiram resolver as coisas para levar ao Rio Mocajatuba. Após, falou que esteve 

conversando com o Secretário de Infraestrutura, onde o verão praticamente já chegou e que 

possam aproveitar para começar a fazer os trabalhos de infraestrutura de nossa cidade. Também 

sabem que a aquisição da madeira ela é complexa para fazer as pontes as quais não tem como 

aterrar e torce muito pela administração que possa fazer as melhorias para a população de Oeiras 

do Pará. Em seguida, citou que no último sábado estiveram na escola Raimundo Caldas da Vila 

do Itaucú, parabenizando a empresa que construiu do seu amigo Bia, também agradeceu a 

comunidade local, ao Secretário de Educação senhor Nei Andrade e ao senhor Prefeito Dinaldo 

Aires pela realização da reinauguração da escola que ficou adequada para os verdadeiros 

patrões que são os alunos. Na sequência, agradeceu as direções das escolas, as quais vem 

realizando os terreirões junino da cidade e também dos interiores. Depois, ressaltou sobre as 

situações de pessoais adversas, onde pensa que a sociedade em si estar buscando formas de 

melhorias para si e para pessoas que estão muito próximas, onde ver as comunidades assumindo 

certos compromissos que seria do poder público, mais é fato que quando o poder público em 

situações que são diversas não se faz, as pessoas estão também contribuindo mais é pela sua 
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melhoria. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Edson 

Farias, o qual saudou a todos os vereadores presentes, saudou a todos os eminentes 

funcionários dessa casa de leis, saudou as pessoas que se faziam presentes e aos ouvintes das 

Rádios FM. Em seguida, iniciou seu pronunciamento parabenizando o vereador José Siqueira 

pelos seus Requerimentos, os quais são muito plausíveis, onde a função do legislador é legislar 

e fiscalizar e legislar é fazer as indicações. Continuando, ele falou que o Trapiche que menciona 

no Requerimento, já deveria ter sido feito há muito tempo, porque há necessidade e até porque 

ali é embarque e desembarque de tudo que vai de Oeiras e tudo que vem. Também falou do 

outro Requerimento o qual pede o deslocamento do Consultório Odontológico Móvel para a 

BR 422, onde esse Consultório Móvel deveria ficar na BR 422, porque aqui em Oeiras do Pará 

tem Consultório com estrutura. Depois, se reportou ao vereador Joelson Moraes parabenizando 

sobre o que falou no início de sua fala e pela sua humildade que tem. Prosseguindo, citou da 

situação que a estrada se encontra hoje em relação a saúde, onde foi lhe repassado do foco de 

malária na estrada e o mais grave é que não tem medicamentos para adultos em alguns postos 

e com a comemoração dos terreiros junino, há um intercâmbio entre uma comunidade e outra. 

Disse ainda, que em algumas comunidades estar havendo foco não só de malária, mais também 

de hepatite e não tem médico, onde os enfermeiros estão se virando em fazer o papel de médico. 

Continuando, falou que no Posto da América, onde esteve visitando, bateu foto e esse Posto 

continua do mesmo jeito, empestado de fezes de morcego e o mesmo Posto também se encontra 

no meio do mato, mais o secretário lhe garantiu que vai no sábado até lá para olhar. Ademais, 

parodiou sobre a indignação do vereador Joelson Moraes com a situação do Anderson, e o 

mesmo leu uma publicação que o Anderson fez no facebook. Disse ainda, que também foi 

procurado pela família, ele também entrou em contato como Anderson e conversaram por 

telefone, não contrataram o Anderson, porque o Anderson ele é uma pessoa correta e o 

Anderson não ia se submeter a praste vergonhosa do meio a meio. Falou ainda, que não tem 

dezesseis mil reais para pagar dois Fisioterapeutas, Oeiras necessita muito do Dr. Manoel, mais 

também necessita muito do Dr. Anderson. Mais se tinha dinheiro para pagar um médico com 

mais de noventa mil que nem cirurgião é e sim um Clinico Geral, onde se pagava mais de 

noventa mil reais e agora não se tem dezesseis mil para pagar dois Fisioterapeutas. E rebentaram 

com a vida do Anderson, porque na sua vontade de dá o seu melhor na retribuição social a 

Oeiras do Pará, se dispôs a largar o que já estava certo em Belém e vim para Oeiras do Pará, 

chegando aqui deram a certeza pra ele, mais ele tinha que comprar seus equipamentos para a 

clínica de Fisioterapia e ele comprou. E depois que ele comprou, ele tinha que abrir uma 

empresa, onde todos sabem que para abrir uma empresa tem que gastar e ele abriu na esperança 

que fosse contratado, ele trabalhou dois meses enrolaram e não pagaram ele. Disse ainda, que 

é um orgulho termos uma clínica de Fisioterapia em Oeiras do Pará, porque é só em Oeiras e 

Abaetetuba que tem uma clínica de Fisioterapia pública. O Dr. Manoel é um médico muito bom 

em fisioterapia, e estão pagando uma merreca para a irmã Andreia que é formada em fisioterapia 

e Educação Física e por necessidade se submete a ganhar o que ela ganha, enquanto se olha 

uma folha de pagamento e ver os apadrinhados ganhando rolo de dinheiro em relação aos 

outros. Depois, falou que se ver dinheiro para tudo, menos para a saúde, não tem medicamento 

para combater a malária na estrada, é triste, mais ainda há esperança de mudança e não é essa 

Oeiras que quer. E assim deixou sua revolta e sua tristeza ao profissional Anderson e o que é 
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mais triste é que eles conversaram com o Prefeito, mais deixaram de conversar com a primeira 

Ministra ou com o primeiro Ministro. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada a vereadora Franciele Amaro, a qual saudou a todos os nobres edis, depois 

aproveitou o momento para agradecer a Deus de estar lhe concedendo mais uma oportunidade 

de estar usando a tribuna desta casa de leis. Em seguida, iniciou seu pronunciamento relatando 

da viagem que fez até a Belém do Pará, onde participou da capacitação das escolas de contas 

públicas realizado pelo TCM, o qual foi de muito aprendizado e de muito importante para o 

Poder Legislativo e para o Poder Executivo. Na sequência, falou em relação a Secretaria 

Municipal de Saúde, especificamente a situação da malária como já foi citada anteriormente, 

onde todos sabem que a quase um ano o Município de Oeiras sofre com essa questão da malária, 

onde muitos estão sentindo na pele, muitas famílias afetadas e não é só na região da estrada e 

sim na região das ilhas, já foi detectado alguns casos no Marapira e realmente a situação ela é 

difícil, ela é complicada. Disse ainda, que a administração vem fazendo aquilo que pode, vem 

cumprindo com o seu dever, o Estado está fazendo sua parte, também já pediram ajuda para o 

Ministério as Saúde só estão aguardando, mais os trabalhos eles estão acontecendo e não é fácil, 

porque há uma resistência muito grande e significativa dessa doença endêmica chamada malária 

que estar afetando grande parte da população. Continuando, ela falou que diante disso, a pedido 

do Prefeito através da Secretaria Municipal de Saúde foi solicitado do Instituto Evandro Chagas, 

um acompanhamento para o Município de uma pesquisa de um estudo para saber da resistência 

dessa doença que afeta a população. E o Instituto Evandro Chagas estar no Município de Oeiras, 

já foi em algumas localidades, vai fazer esse acompanhamento, vai dá suporte para o Município 

e todos precisam abraçar essa causa e se reunir em uma só função que é o combate a essa 

doença. Depois, ressaltou que participou da reinauguração da escola Raimundo Caldas no Rio 

Itaucú na Vila Monte das Oliveiras, onde foi uma manhã muito alegre e muito feliz, porque a 

Administração devolvia para a comunidade uma escola que há décadas não tinha sido feito se 

quer algum reparo na referida escola. Ademais, citou em relação ao Requerimento do vereador 

José Siqueira, o qual é muito louvável do requerimento em relação a acessibilidade de quando 

vossa excelência coloca sobre a construção de trapiche no porto da estrada na BR 422, onde é 

necessário a construção de um trapiche sim, até porque vai servir para todos e seu voto é 

favorável. E na questão do consultório odontológico também do Requerimento de autoria do 

vereador José Siqueira, onde se trata do consultório odontológico móvel para as ações de saúde 

nas comunidades, também é uma ideia louvável, porque todos sabem que o Município de Oeiras 

ele disponibiliza duas dentistas que consultam no Posto do Marapira e também seu voto será 

favorável. Na sequência, citou sobre o ocorrido que foi citado anteriormente na clínica de 

Fisioterapia e a mesma irá averiguar a situação, ira ouvir as partes do Secretário, das pessoas 

que trabalham em relação sobre o que aconteceu, porque é muito fácil ir para as redes sociais e 

falar a sua versão, mais é importante ouvir os dois lados da moeda e depois que ouvir todos, irá 

voltar a falar sobre isso o que realmente sobre o que aconteceu. Prosseguindo, falou também 

sobre o que foi dito em que o Gestor ele não valoriza os filhos de Oeiras e isso não é verdade, 

até porque tem filhos de Oeiras que foram embora estudar e hoje estão trabalhando em Oeiras 

e irão contribuir com as próximas Gestões porque são pessoas competentes. Depois, esclareceu 

sobre o que foi dito aqui que tem uma praste vergonhosa de meio a meio, isso nunca existiu e 

isso não é fetiu do Prefeito dividir meio a meio o dinheiro público e o dinheiro é público e nunca 
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vai existir, e quem fala deve provar para a população e até mesmo para si porque quer saber 

como vereador e também fiscalizadora e todos também têm o direito de fiscalizar os recursos 

públicos se existe o meio a meio. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada 

ao vereador Izanides Filho, o qual saudou a todos os nobres edis, saudou as pessoas que se 

faziam presentes no salão plenário e a todos os ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou 

seu pronunciamento parabenizando a vereadora Maria Nahum, que através de seu Deputado 

Miro Sanova conseguiu um trator para o Município de Oeiras do Pará, para alavancar a 

agricultura no Município. Depois, relatou sobre suas ausências na quarta-feira passada, onde 

foram para o seminário na ALEPA, sobre a apresentação de linha de credito do BNDS, para 

implantação de reformas sócio ambientais dos Municípios Paraenses. Na sequência falou sobre 

a reforma do rio Itaucú, onde o qual foi uns dos primeiros a ir visitar essa escola Raimundo 

Caldas no Rio Itaucú e lá ficou sensibilizado com a estrutura do prédio. Mais com a graça de 

Deus a administração e o Secretário de Educação senhor Nei Andrade conseguiram a reforma 

daquela escola para a comunidade, e também espera que as demais escolas que estão precisando 

de reparos, possam ser feitas também. Após, parabenizou ao vereador José Siqueira pelo seus 

Requerimentos, os quais são de grandes valias e sobre a questão odontológica seria bom se as 

regiões das ilhas fossem contempladas também com esse acompanhamento odontológico e o 

seu voto é favorável. Após, a palavra foi facultada ao vereador José Silva Siqueira, o qual 

saudou a todos os vereadores, saudou as pessoas que se fizeram presente no salão plenário, 

saudou a todos os ouvintes das Rádios FM, agradeceu a Deus por ter lhe concedido em poder 

estar mais uma vez usando a tribuna desta casa de leis. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

parabenizando o Governo, pela inauguração da escola do Rio Itaucú na Vila Monte das 

Oliveiras, também parabenizou o dono da empresa Casi Construção, a qual cumpriu o prazo 

mostrando responsabilidade e honrando com o povo de Oeiras até porque é uma empresa daqui 

de Oeiras do Pará mostrando bons exemplos, porque tem pessoas com capacidades de gerenciar 

recursos públicos e trazer benefício a sociedade. Disse ainda, que é ao contrário da empresa 

CENTRAL PRIME, a qual é uma empresa que tem processo licitatório altíssimo no Município, 

processo de obra com mais de três milhões, carta convite da escola José Ribeiro da Costa do 

muro de cento e quarenta e nove mil e algumas moedas, processo licitatório ganho em contrato 

já assinado com a obra da escola do Costeira, processo de licitação ganho de uma escola da 

Fazendinha. Continuando, ele falou que é uma empresa que veio envergonhar e trazer 

descredibilidade para o Gestor e não honrou os compromissos daquilo que assinou no contrato 

de qual foi feito e agora no dia quatorze vence o prazo de noventa dias para que fosse entregue 

o muro da escola José Ribeiro da Costa, o qual é um sonho daquela comunidade que estar se 

tornando um pesadelo, porque estar ficando até difícil dos ônibus entrar porque tem valas na 

frente e foram pagas todas as medições corretas para essa empresa. Continuando falou que, é 

lamentável saber que tem lá a escavação da escola fazendinha e pediu para essa casa, ao senhor 

Presidente o qual possa encaminhar um ofício de seu gabinete à Secretaria de Educação, para 

que eles possam instalar um processo administrativo contra o engenheiro, porque todas as 

medições que foram pagas foi atestada pelo engenheiro e que possam ver porque foram pagas 

certas medições, exemplo: “a escola da fazendinha foi paga uma medição e se quer colocaram 

um par de concreto dentro de uma sapata da fundação daquele prédio”, e foi pago o atestado 

com a assinatura do engenheiro. Na sequência, cedeu a palavra ao vereador Joelson Moraes, o 
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qual usou a parte no discurso para cumprimentar em relação a empresa, onde também ela 

ganhou a licitação de construir as ruas de broquetes, e todos têm que estar em cima e fiscalizar, 

diferente da empresa que estar fazendo o asfalto que é do Estado. Em seguida, ao retomar da 

palavra o vereador José Siqueira, citou sobre os seus dois Requerimento solicitando a 

construção do Trapiche Municipal do porto da Estrada. Também solicitou a ida do Consultório 

Móvel Odontológico Brasil Sorridente, onde chegou o verão e agora dá para atender todas as 

vilas, e assim pediu o voto favorável de todos os seus colegas para que seja encaminhado ao 

Poder Executivo. Depois, citou que pautaram na Comissão, onde encaminharam um ofício para 

o Executivo senhor Prefeito, para que faça algumas correções na LDO, onde já é de praste dos 

Assessores Jurídicos e Contábil cometerem erros e por isso encaminharam ao Poder Executivo 

para que se possa corrigir alguns erros para poder entrar para votação e para que possam entrar 

de recesso. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso, onde aproveitou 

o momento para citar sobre a Contadora e assim parabenizando o Sr. Presidente por contratar 

uma pessoa que não tem vínculo com a prefeitura e daí sai um bom assessoramento que pode 

mostrar para todos, mais quando se tem alguém na Câmara atrelado a prefeitura todo tempo 

está certo e sempre não está até porque o ser humano errar. Após, o vereador José Siqueira, 

falou sobre a Sessão anterior, onde foi citado pelo vereador da oposição de algumas coisas que 

feriu em sua vida pessoal. Continuando, falou que nunca tratou na Tribuna desta casa algo que 

venha ofender nenhum dos nobres pares na sua vida pessoal e se tem uma coisa que lhe 

descontrola é quando alguém mexe na sua religião e não admite, porque aqui é uma casa de 

vereadores com pessoas evangélicos, católicos e acredita que não tenha ateus. E católicos são 

aqueles que frequentam a missa, participam dos eventos católicos e de todas as coisas que 

acontece lá. Disse ainda que, nunca usou na tribuna desta casa a Bíblia Sagrada para se defender, 

nunca leu um versículo na tribuna desta casa para si defender e jamais irá fazer e inclusive era 

o vice-presidente de sua igreja e entrou o cargo para que pudesse proteger a entidade a qual faz 

parte, nunca usou um texto bíblico aqui para condenar ninguém e os versículos que já citou aqui 

foram nos dias de aniversário de alguém, foi no dia internacional da mulher e foi nesses eventos 

que usou para dizer o que a Bíblia tem e quais as promessas que ela tem para essas pessoas. 

Disse ainda, que foi dito aqui, que ele é um Santo de pau ôco, mais nunca falou que é Santo, 

nunca disse nessa Tribuna que é melhor de que alguém, nunca disse em reunião de Comissão 

que é o melhor só porque é evangélico, nunca leu a Bíblia na tribuna desta Câmara e já citou 

sim alguns versículos, nunca foi no templo de sua igreja dizer que é candidato a vereador e o 

Secretário de Agricultura sabe disso, porque foi na sua igreja pedir voto, onde parabenizou ele 

por ter tido a coragem de ir lá e as pessoas de lá da igreja não tem obrigação de votar em si só 

porque é de lá e o mesmo não faz de sua igreja cabide de voto. Continuando, falou que foi dito 

aqui pela oposição que todos os vereadores estão maquiando o Governo. Como estar maquiando 

o Governo, se nessa Sessão estar colocando da forma que essa empresa CENTRAL PRIME 

está tratando as obras, isso é maquiar o Governo? Mais no mandato passado, viu a oposição 

dizer que o ex-prefeito estava chegando no momento de devolver o dinheiro do FUNPREV que 

o Nabiça tinha deixado de repassar e enquanto isso milhões estavam sendo feito religiosamente 

sendo transferido da conta do FUNPREV, não foi devolvido e foi levado tudo que tinha e isso 

sim que é maquiar o Governo e maquiar situações. Depois, disse que jamais irá mudar sua 

postura nessa casa e acredita nesse Governo, onde o Prefeito sabe das conversas que tem tido 
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em busca para resolver as situações, também entende que o Município de Oeiras do Pará como 

todos os Municípios do Brasil, passam por momento de uma crise financeira muito grande. E 

junto com os vereadores Osvaldo Alves, Joelson Moraes e Izanides Filho foram em um 

seminário em Belém, para ver o que o BNDS tem para o Município, onde infelizmente linha de 

credito boa, financiamento, mais todos os Municípios que estão inadimplentes não estão no 

cálculo e o resto todos estão e assim fica difícil de acessarem esse credito. E o problema do lixo 

de Oeiras do Pará e dos demais Municípios do Pará é muito sério e o Governo Federal cria 

despesas, cria lei, mais não manda recurso para o Município como Oeiras do Pará. Continuando, 

falou que teve vereador no mandato passado aqui, que a sua postura foi tão imoral que a 

Instituição o qual ele fazia parte pediu para ele tirar o nome do FORUM, onde a Promotora 

denunciou e o Juiz João Batista acatou e mandou que tirasse pela postura que tinha nesta casa 

e ele acha que vai chegar aqui e vai agredir todo mundo. Ainda disse, que no mandato passado 

foi chamado de vereador Zé ruela, foi chamado de vereador bananeira pelos corredores desta 

casa e pela graça de Deus conseguiu ser o vereador mais votado e isso não lhe deixa melhor do 

que ninguém nesta casa e no mandato passado era o menos votado desta casa, e talvez por isso 

achavam que deveriam chamar do que quisessem pra si. Disse que, espeita cada um dos nobres 

edis e a sua postura é debater aquilo que é público, é debater a questão da saúde, educação, 

saneamento básico, Assistência Social e tudo que for de interesse público, todos estão aqui 

dispostos a debater. E todos não terão só uma ideia, porque é burrice toda a unanimidade e tem 

que ter a oposição, mais tem de se respeitar, porque nunca agrediu ninguém nesta casa e também 

não aceita, até porque toda vez que fizerem isso pra si 0 mesmo irá rebater. Prosseguindo, citou 

que só Deus sabe o que passa na BR 422, só Deus sabe da carga que carrega com aquele povo, 

onde seu telefone toca duas horas da madrugada e fica na cabeceira de sua cama ligado na 

internet para que alguém precisar estar lá. Ademais, parabenizou a vereadora Maria Nahum por 

ter conseguido esse trator, o qual irá beneficiar muito as pessoas do Município. 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 faziam presentes no salão plenário e 

prosseguiu fazendo uma leitura Bíblica. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando que 

ficou escutando o discurso do seu nobre colega José Siqueira, onde a palavra de Deus ela não 

é para ser discutida, a palavra de Deus ela é pra ser vivida e em resposta a todos que lhe ouve é 

que: Deus não ver como o homem ver, a palavra de Deus ela é pra ser vivida e nós nos tornar 

como exemplo e cabe a Deus julgar, porque ele visita o coração de cada um e se ele fizer ele é 

Deus e se ele não fizer ele continua sendo Deus. Prosseguindo, falou ainda que também ficou 

prestando atenção nos discursos sobre a Clínica de Fisioterapia, a qual deixaram e parabenizou 

por terem dado continuidade nesse trabalho, porque pessoas ficam doentes e muitas não têm o 

recurso para ir até a Belém do Pará e cada seção custa em torno de trinta a quarenta reais e pediu 

para que toda essa situação se resolva. Ademais, citou que a empresa CASIS, onde talvez seu 

nobre edil nunca procurou saber, mais o Pastor Bia fez construções no Governo passado ele 

trabalhou e fez construções com responsabilidades. Depois, perguntou-lhe para si mesma, o que 

seria oposição e o que levaria a oposição de quando sua nobre colega falou em oposição? E a 

mesma que o diga, o que é oposição, onde diria até mesmo que os mesmos não têm oposição, 

mais colocaria que tem um abrir de olho. E oposição foi o que pegou quando esteve sentada na 

cadeira da Presidência e isso sim que se chama oposição e não diria nem oposição, mais 
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chamaria de perseguições políticas que sofreu de quando esteve sentada nessa cadeira, 

perseguições políticas que diziam que nem se pintassem a cidade de Oeiras do Pará de ouro 

jamais elogiariam e isso que era uma oposição, ou talvez uma oposição maldosa. Disse ainda, 

que fica sentada na sua mesa escutando por várias vezes “Governo passado” “Governo passado” 

tem que se viver o presente, e aproveitou para parabenizar seus nobres edis que tem trazido 

recursos para o Município e jamais quer o mal para o seu Município, jamais irá torcer que não 

conserte uma ponte que foi quebrada, que não se construa um Posto Médico, que não reforme 

uma escola, jamais até porque são os seus conterrâneos que usufrui e tudo que for do seu alcance 

e que for de melhor para o Município estará aqui para ajudar. Finalizou agradecendo a Deus. 

Após, a palavra foi facultada a vereadora Maria Nahum, a qual saudou a todos os seus nobres 

edis, saudou as pessoas que se faziam presentes no salão plenário e a todos os ouvintes das 

Rádios FM. Em seguida, iniciou seu pronunciamento agradecendo a todas as pessoas que lhe 

parabenizaram nas redes sociais e a todos os vereadores que também lhe parabenizaram, porque 

desde o seu mandato passado tem vários Requerimentos ao seu Deputado a qual vai trabalhar 

nessa eleição o Deputado Miro Sanova e com a graça de Deus teve uma conquista de um 

Requerimento seu a qual foi atendida de uma emenda Parlamentar via SEDAP e o trator já se 

encontra aqui na cidade, mais não se encontram no momento oportuno porque seu pai encontra-

se internado e também o Deputado vim fazer a entrega. Continuando, falou que assim mesmo 

com a conquista ainda existe pessoas que não se sentem satisfeito em perseguir e prejudicar, foi 

uma luta muito grande mais com o apoio do Sr. presidente o qual entendeu suas ausências 

durante as quartas-feiras, também agradeceu a ajuda de seu irmão Jesus, ao Deputado Miro 

Sanova, Gerson Miranda os quais tem andado com a mesma por vários lugares nessa luta. E 

trouxe o trator o qual não vai resolver todas as situações dos agricultores, mais vai ajudar em 

partes e desde quando o trator chegou começou os comentários que o senhor Secretário 

Gracimar da Secretaria do Meio Ambiente falou que não ia ficar na Associação esse trator 

porque tinha que servi a prefeitura. E ela falou que esse trator veio pela regional de Abaetetuba 

via SEDAP de uma Emenda Parlamentar e ele começou a mandar recado que isso não ia ficar 

e ele ia entrar com recurso contra a mesma, porque esse trator tinha que ficar na Secretaria do 

Meio Ambiente, mais ela disse que estar respaldada porque foi feito da maneira legal. 

Continuando, falou que ontem recebeu uma ligação que o Secretário Gracimar foi na secretaria 

da SEDAP e entrou com um ofício lá porque não é dessa forma e tem que ficar na Secretaria 

do Meio Ambiente o trator o qual estar para a Associação. Depois, ela falou que o trator estar 

aí e vai servir os agricultores por seis meses e outras comunidades assim que dê para a 

Associação ceder. Disse ainda, que lhe ligaram de lá que ele estava perseguindo e desde o 

momento que ele foi lá, ele não estar perseguindo só a si e também não sabe se os agricultores 

fizeram alguma coisa pra ele, mais se fizeram seria bom se ele sentasse com os agricultores e 

conversar, até porque ele estar perseguindo também os agricultores e porque que ele quer que 

fique na Secretaria do Meio Ambiente, porquê? Será que é para beneficiar só meia dúzia de 

pessoas ou a si mesmo? E ela não ver isso como errado e como já falou isso estar certo, mais 

irá marcar uma conversa com o Prefeito, porque quer ouvir do Prefeito se ele sabe disso e se 

ele não sabe ele tem que ficar sabendo, porque um Secretário o Prefeito tem o poder maior em 

querer prejudicar os agricultores dessa forma. E ela deixou um recado para ele, que o tempo 

que ele fica lhe perseguindo e perseguindo os agricultores, ele deveria dá uma explicação que 
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o povo quer saber sobre o que ele fez da madeira que foi apreendida pelo IBAMA e também a 

mesma quer saber quanto fiscalizadora. Também deixou claro para ele que isso não é de sua 

índole e o trator não vai ficar pra si e sim ficar para servir parte da comunidade e a mesma não 

tem o mesmo costume que ele e todo mundo sabe que a casa que ele mora hoje é um patrimônio 

público que ele tomou posse e o tempo que ele fica lhe perseguindo e perseguindo os 

agricultores ele tem que se colocar no lugar dele e fazer o trabalho dele. Disse ainda, que foi 

procurada por pessoas em relação ao lixão e tempo que ele fica lhe perseguindo contra esse 

bem que fez para a comunidade, onde as pessoas têm procurado ele e esse lixão já estar dentro 

da cidade, o qual só de passar já dá um odor insuportável e imagine para os moradores que 

convive por lá e essas pessoas não sabem mais o que fazer, porque tudo é jogado lá e ela foi lá 

averiguar e pode ver que realmente filho de bezerros jogado na rua mesmo. E ela disse que era 

isso pra ele estar fazendo, procurando para notificar quem estar fazendo essas coisas, porque é 

esse papel dele. E a outra situação é a madeira que é ilegal levar daqui e essas madeiras 

continuam indo e ele como Secretário do Meio Ambiente deveria averiguar também isso porque 

esse é o papel dele de averiguar e não perseguir. Prosseguindo, falou que estar muito indignada 

porque a luta não foi fácil e mais uma vez agradeceu ao Deputado Miro Sanova o qual também 

tem lhe ajudado em outras situações como: consultas, cirurgia, internação, exames e ela espera 

que essa perseguição pare até porque tem outros Requerimentos lá que já foram encaminhados. 

Também já conseguiu outras coisas como: sementes, mudas, alevinos, kit ferramentas para 

fazer sorteio no dia que o Deputado vim para fazer com os agricultores e o que depender de si, 

irá ajudar os agricultores ainda mais. Depois, falou que estava com um baixo assinado das 

pessoas que residem na ponte Veiga Cabral e também da ponte Raimundo Vieira como já falou 

em outra sessão, mais também tem outras pontes que se encontram em péssimas condições. Ela 

fez um apelo para o Secretário de Infraestrutura, para o Prefeito que possam resolver com uma 

ponte nova ou um aterro. Também foi procurada e foi fazer uma vista na rua Manoel Tavares 

onde faz um ano e seis meses que não é roçado, eles roçam só no começo ou bem no meio e o 

mato estar muito grande e mais uma vez fez um apelo para o Secretário de Infraestrutura. 

Ademais, falou que estar feliz pela reinauguração da escola do Rio Itaucú e ela espera que seja 

feita mais reforma nas escolas e até mesmo construído, mais que seja tudo planejado para que 

não venha prejudicar, porque acredita que no período de férias dá para fazer. Após, parabenizou 

o vereador José Siqueira pelos seus Requerimentos, porque quem vai ganhar é o povo. Finalizou 

agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual saudou 

a todos os seus nobres edis, saudou as pessoas que se faziam presentes no salão plenário e 

saudou também a todos os ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

ressaltando sobre sua ausência em duas Sessões Ordinária nesta casa, em que uma estava para 

Brasília junto com o Prefeito numa comitiva de mais de cinco mil Prefeitos e quatro mil 

vereadores na marcha dos Prefeitos e vereadores promovido pela CNM (Confederação 

Nacional dos Municípios) discutindo melhorias para o Município, e a outra Sessão o mesmo 

disse que estava no Estado do Pará, também em busca de dias melhores e informações a 

população deste Município. Continuando, citou que em Brasília uns dos assuntos que pautaram 

e discutiram no Ministério da Saúde, foi exatamente a questão da malária onde puderam ir e ser 

atendido pelo Ministro da Saúde, o mesmo junto com mais dois vereadores de Curralinho e 

nove Prefeitos dessa região, onde o próprio Ministério tem dados de que hoje não é mais só 
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nove Municípios atingidos pela malária, onde dobrou o número na região e agora são dezoito 

Municípios. Disse ainda, que o Ministério estar discutindo a forma de liberar recurso porque 

tem a consciência de que os Prefeitos realmente não darão conta se o Ministério da Saúde não 

abraçar. Depois, falou ao ilustre vereador José Siqueira, que uma da nobre função que é 

outorgado ao legislador é legislar em favor da população, é trazer os documentos para a análise 

e posterior a votação desta casa. Falou ainda, que Requerimento não tem força de lei, 

Requerimento sugere ao executivo e o executivo assim executa se assim o entender dentro das 

possibilidades. Ademais, agradeceu a Administração e ao Secretário de Educação, por resolver 

o problema da escola Raimundo Caldas do Rio Itaucú, onde a situação era precária e hoje as 

crianças, os alunos tem melhor condições de estar dentro da sala de aula. Na sequência, citou 

sobre as emendas parlamentares, onde nas suas andanças tem abraçado o Governo de uma 

forma junto pelo bem-estar do Município e o Prefeito desse Município sabe, alguns Secretários 

também sabem da busca de recurso para esse Município, onde eles têm prova disso que em 

breve será anunciado nesta casa de valores destinados para a saúde. Valores que são esses que 

irão buscar melhorias para a população, onde tem emenda do Deputado Beto Salame o qual faz 

parte do Partido Progressista, os quais estão lutando para uma compra através de uma emenda 

dele já destinada e assegurada para a compra de uma retros cavadeira, um trator que vai servir 

a agricultura, o qual não teve condições de jogar para nenhuma Associação, porque foi lhe 

colocado através de lei e hoje em função do não poder de manutenção fica difícil de vim via 

Associação, e por isso foi enviado kit Prefeito e a Prefeitura e todos quanto vereadores posam 

fiscalizar que seja disponibilizado para o fim que veio. E quanto outras coisas que será recebido 

como aparelho de ultrassom o qual tem ido atrás e o Deputado Hélio Leite através dele foram 

agraciados com mais de trezentas famílias com o título de uso de concessão de patrimônio da 

União que ninguém tinha, e irão estar novamente no Município juntamente com o apoio da 

administração entregando mais quatrocentos títulos e fazer um levantamento das pessoas que 

ainda não tem suas documentações. Disse ainda, que dentro das possibilidades apesar da 

escassez financeira que tem, mais essa casa tem dado a condição para que os vereadores posam 

se deslocar, onde é uma diária, duas diárias dentro das possibilidades para que posam sair e tem 

conseguido ver o retorno. Após, falou que quando fala da situação de recurso e vossas 

excelências sabem que sofreram um problema de afastamento de vereador e também o mesmo 

foi penalizado por ser diminuído um valor de quase cinquenta mil reais no ano que passou e 

praticamente foi cem mil reais que não estava no seu orçamento e que saiu desta casa, e teve 

que cumprir. Em seguida, falou que de todos os momentos nesse mandato, hoje não pode dizer 

que sobe triste ou chateado, porque tem procurado todos os Secretários deste Governo o qual 

tem responsabilidade porque ajudou a eleger e tem dado a cara a tapa e dará até o momento em 

que o Governo lhe queira. Depois, falou que o vereador Edson Farias faz parte da Comissão de 

Assunto Social dessa casa e todos os vereadores, onde autorizou que vossas excelências 

solicitem informação da Secretaria de Educação, sobre a questão da construção das duas pontes 

das escolas, onde lamenta se foi informado o vereador de uma forma o qual nem sabe como, 

mais estar na mão do Secretário de Educação em sua letra, onde foi nas duas escolas ver a real 

situação. Continuando, falou que a escola do Caracuru boca estava toda quebradas as tabuas 

onde já tinha caído até crianças e estar na mão dele em sua letra o valor da madeira, o tanto de 

prego que falou que iria levar, o tanto de parafuso que iria levar e que ultrapassou três mil reais 
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o material e se foi feito por quatro mil reais, será que as mãos de obra iam dá? E não é uma 

ponte, a ponte do Caracuru boca levou mais de vinte dúzias de tabua de sucupira e de dentro 

levou em torno de três dúzias, mais estar incluso as duas. Disse ainda, que quando veio de lá, 

sugeriu pessoalmente ao Secretário onde disse para ele: Secretário, se o senhor for para lado 

legal que é de fazer a licitação, nós não temos como licitar madeira nesse Município, porque 

não tem nenhuma empresa apta para vender madeira, e disse ainda para ele: contrate a mão de 

obra no valor total da obra e ele fez por quatro mil reais e resolveu o problema. Em seguida, o 

vereador Paulo Miranda cedeu a palavra ao vereador Joelson Moraes, o qual na oportunidade 

falou que foram as duas pontes e quem repassou a informação foi o próprio Secretário quando 

mostrou a foto para ele e inclusive o vereador Sergio Barbosa estava lá e foi repassado dividido 

esse valor quatro mil e seiscentos reais em duas parcelas através de recibo. E se há algum 

problema ou falta de informação errada, foi ele que informou, porque o mesmo quanto vereador 

foi questionar e falou sempre na escola do meio, porque foi a única escola que foi até lá, onde 

bateu a foto e conferiu todo o material que levou lá, e no seu discurso colocou que foram as 

duas pontes no valor de quatro mil e seiscentos reais. Na sequência foi concedida a parte ao 

vereador Edson Farias, o qual citou que entende a colocação de quando vossa excelência diz 

que estar com sua letra, talvez tenha feito um levantamento para ajudar a agilizar, e na intenção 

de auxiliar, vossa excelência colocou de caneta o que tinha pesquisado. Após, o vereador Paulo 

Miranda, falou que não tem nada a temer e nada a esconder, porque fez no pensamento de 

resolver o problema. E ele respondeu ao vereador Joelson Moraes, que não estar questionando, 

onde estar dizendo que talvez faltou lhe informar e dizer do orçamento para ver se a madeira 

tinha sido colocada, até porque ninguém ia fazer de graça a mão de obra. Ademais, citou para 

as pessoas que estavam lhe ouvindo e que lhe pediram esclarecimento, onde ultimamente já foi 

cinco vezes n a direção regional da CELPA e fica feliz pelas pessoas do Rio Anauerá, onde há 

um Projeto que deve estar se iniciando do Programa Luz Para Todos, que irá atender cinquenta 

km da ponte do Anaierá ultrapassando o Tapará e o mesmo estar acompanhando o passo a passo 

e já chegou para esse Projeto duas carretas com portes junto a CELPA, mais deixou claro para 

essas pessoas que esse Projeto só estar para ser finalizado daqui há dois anos. Finalizando seu 

discurso falou para a vereador Maria Nahum, que todas essas coisas elas são fáceis de se 

resolver, porque nada se faz cem documentos e a mesma lutou, foi atrás com seu Deputado e 

se o trator tem o destino que a Associação, então estrão entregando o documento em nome da 

Associação. Disse ainda, que dependente de qualquer situação, o importante é que o trator estar 

em Oeiras do Pará e aproveitou para agradece-la porque é em nome do povo que vai ficar o 

trator e vai servir a comunidade. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada 

ao vereador Sergio Barbosa, o qual saudou a todas as pessoas que estavam presentes, saudou 

aos funcionários dessa casa de leis, também saudou a todos os vereadores e a todos os ouvintes 

das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu pronunciamento relatando sobre o curso que fez da 

ABRACAM (Associação Brasileira de Câmaras Municipais) onde trouxe alguns 

conhecimentos e também trouxe o Projeto de Resolução de Filiação da Câmara de Oeiras do 

Pará, para que o Presidente olhe com carinho esse Projeto e que faça suas afiliação a Associação 

da ABRACAM, a qual é de grande importância para todas as Câmaras e para Oeiras do Pará 

também não é diferente. Também sugeriu para o Sr. presidente, para que ele possa filiar a 

Câmara para a ABRACAM, e fez essa sugestão devido a Constituição Federal de mil 
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novecentos e oitenta e oito (1988) já sofreu cento e seis emendas e a Lei Orgânica Municipal 

ela estar defasada, assim também como o Regimento Interno e todos precisam acompanhar a 

evolução da Constituição. Na sequência, citou que atendendo ao pedido de vários moradores 

de vários bairros de Oeiras do Pará sobre a questão da água do poço de Jacó e a outra substação 

de água que se encontra na cidade de Oeiras do Pará. E ele disse que esteve visitando o poço de 

Jacó, onde conversou com o Sr. Silvestre e o operador senhor Nonato e constatou que precisam 

dá providencias nas bombas que estão com defeito, onde já foram encaminhadas para consertos 

mais até o presente momento ainda não retornaram. E ele deixou seu pedido ao Prefeito 

Municipal, ao Secretário de Infraestrutura e ao Sr. Silvestre, que tomem providencias para que 

tragam o mais rápido possível essas bombas, para que o funcionamento do sistema de água 

possa ocorrer de forma normal. Na sequência, falou que o vereador Joelson Moraes e o vereador 

Paulo Miranda colocaram a situação da ponte do Caracurú do meio da escola, e como foi 

mencionado pelo vereador Joelson Moraes, também esteve na reunião onde foi colocado esse 

assunto em pauta e o Secretário lhes informou realmente do valor e não deixou claro quem seria 

o construtor das referidas pontes. E o que observou aqui sobre a ponte, principalmente do 

Caracurú do Meio no questionamento do vereador Joelson Moraes, foi sobre a qualidade do 

serviço da ponte, porque pelas fotos que foi mostrada pelo vereador ao Secretário de Educação 

senhor Nei Andrade, onde também esteve presente e pôde observar através das fotos que 

realmente deixou a desejar na sua qualidade do serviço que foi efetuado. Continuando, falou 

que eles prontamente cobraram do secretário para que ele veja essa situação, para que possa 

refazer o serviço, que no seu entender os maiores prejudicados serão as pessoas que utilizam 

aquela ponte como os alunos e o secretário ficou de tomar as providencias necessárias, para que 

esse serviço seja revisto. Ademais, falou que foi mencionado por vários de seus colegas, a 

situação da clínica de Fisioterapia encontrada na cidade de Oeiras do Pará e o mesmo também 

tem que concordar com o vereador Edson e com o vereador Joelson sobre essa questão. Disse 

ainda, que a vereadora Franciele Amaro também mencionou e também tem que concordar com 

ela sobre a falta de conhecimento, sobre esse determinado assunto, onde hoje só tem o relato 

do Sr. Anderson e tem que ouvir o outro lado também, e o que irá fazer a partir de amanhã ouvir 

o outro lado. Depois, cobrou do Secretário de Saúde, o qual já solicitou através de ofício sobre 

a situação da Ambulância que se encontra em Belém, onde ele lhe falou que estar passando por 

um processo licitatório para poder pagar e o mesmo espera que seja o mais rápido possível. 

Após, alertou sobre a situação dos veículos ou de um veículo que estar fazendo o transporte das 

pessoas que vão debilitadas de Oeiras do Pará para Belém, porque chegam no porto e não 

encontram ninguém para leva-los para as consultas, exames e nos hospitais e o mesmo estar 

averiguando essa situação. E aproveitou o momento para cobrar do Secretário de Saúde, para 

saber qual é a função do Sr. Antônio Magalhães dentro da Secretaria de Saúde, porque ele estar 

na folha da saúde. Em seguida, falou de uma situação preocupante, a qual fez ir até a CPL, onde 

conversou com a dona Luana a qual é a Presidente da CPL, são sobre as empresas que venceram 

os Processos Licitatórios em Oeiras, principalmente as empresas de Oeiras do Pará, onde ocorre 

que a maioria das empresas vão competir e oferecer os produtos e elas não têm. Continuando, 

falou que conversou com a dona Luana e falou para ela: que as empresas estão vencendo os 

processos licitatório mais não tem o prendi mento e isso é preocupante, porque quem vai perder 

e a secretaria que não vai poder atender as demandas da população. Na sequência, parabenizou 
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o vereador José Siqueira pelos seus Requerimentos, também parabenizou a vereadora Maria 

Nahum pela aquisição desse bem que é de fundamental importância para uma parcela da 

sociedade que são os agricultores, e sobre essa discursão acredita que tudo irá se resolver e o 

Prefeito já demonstrou para toda a população de Oeiras do Pará que ele é um Prefeito consciente 

e tem um bom coração e com certeza ele vai atender ao pedido da vereadora que conceda o 

tempo necessário para os agricultores a quem ela quer atender. E diante mão ele fez um pedido 

ao Prefeito que ele possa atender ao pedido da vereadora Maria Nahum que quer no mínimo 

seis meses atender uma certa Associação. Também parabenizou ao Prefeito e toda a sua 

administração, ao Secretário de Cultura juntamente com sua equipe os quais estão envolvidos 

no Inter Municipal de Quadrilhas Juninas, que depois de onze anos estar tendo o segundo Inter 

Municipal de Quadrilhas. Na sequência, a vereadora Franciele pediu a parte no discurso para 

falar que há onze anos foi realizado o primeiro Inter Municipal, e hoje a Administração ela 

retorna com essa cultura que é a realização desse Inter Municipal das quadrilhas juninas. Ao 

retomar a palavra, o vereador Sergio Barbosa, também parabenizou a administração através da 

Secretaria de Educação pela reforma da escola do Itaucú na vila Monte das Oliveiras, a qual 

estava numa situação física muito difícil, onde praticamente não havia condições dos alunos 

executar o que tem de ser executado que é o aprendizado e muito menos dos professores 

administrarem suas aulas. Finalizou agradecendo a todos. Logo após os pronunciamentos, 

passou-se para a seguinte ordem do dia: Votação do Requerimento nº 06/2018, de autoria do 

vereador José Siqueira, o qual sugere a Administração Pública o deslocamento do Consultório 

Odontológico Móvel, para atender as comunidades localizadas na BR 422 – Oeiras do Pará. O 

qual foi aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento nº 07/2018, de autoria do 

vereador José Siqueira, que requer a construção de um Trapiche Municipal no Porto da Estrada 

– Rio Anauerá. O qual foi aprovado por unanimidade. 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 treze de junho de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na integra, encontra-se no 

arquivo dessa casa.  
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