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Ata da décima nona Sessão Ordinária do período legislativo da Câmara Municipal de Oeiras 

do Pará, no salão plenário Rosa Feliz Pereira sob a presidência do vereador José Paulo 

Miranda Gonsalves e secretariado pelos edis Joelson Moraes e Sérgio Barbosa. Composta a 

mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes. Malena Batista, Ezequiel de Jesus, 

José Siqueira, Izanides Filho, José Paulo Miranda, Sérgio Barbosa, Maria Nahum, Edson 

Farias, Franciele Amaro, Priscila santa Maria e Joelson Moraes. Após as chamadas dos edis e 

havendo quórum regimental o senhor Presidente depois da oração habitual e em nome do 

povo Oeirense declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Na sequência, foi efetuada a 

leitura dos expedientes em pauta: A) Expedientes Oriundos de Outras Origens: 

Requerimento de permanência do funcionamento do Núcleo Universitário da 

Universidade do Pará, nas dependências da EMEF Raimundo Arcanjo da Costa. B) 

Expedientes Oriundos do Executivo: Ofício nº 0165/2017 – GP – PMOP, de vinte e seis 

de julho de dois mil e dezessete, o qual encaminha o Projeto de Lei nº 003/2017, que 

altera a lei nº 641/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Oeiras do 

Pará, Estado do Pará, para o exercício financeiro, para análise dessa casa, com 

tramitação em caráter de urgência especial. C) Expedientes oriundos do Legislativo: 

Ofício nº 094/2017 – CFPFFO, que encaminha o Projeto de Lei nº 003/2017, que altera a 

lei nº 641/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Oeiras do Pará, 

Estado do Pará, para o exercício financeiro de dois mil e dezessete para devidas análises 

e posterior parecer desta Comissão. Logo se passou para o pequeno expediente, no qual o 

senhor vereador Edson farias se inscreveu para se pronunciar pelo prazo máximo de cinco 

minutos. Palavra facultada ao vereador Edson farias, saudou o senhor presidente e os demais 

pares. O qual usou a tribuna no pensamento de contribuir e alvitrar sobre a pauta da reunião, a 

qual não é a primeira vez e o mesmo vê sempre e deve dar um trabalho na Comissão da 

Colejuf encaminhar a matéria de cunho orçamentário para a Colejuf, como não são os 

vereadores que fazem a pauta e nem são consultados, que nem podem ser consultados, onde 

no Artigo trinta do Regimento Interno diz que são competências da Comissão de Leis Justiça 

e redação final, entre outras, exceto a de leis Orçamentarias e no Artigo trinta e um diz da 

competência da lei de Finanças e no primeiro ele fala sobre os créditos adicionais e o mesmo 

entende que o ofício 095/2017 deveria ser tirado da pauta em sua opinião e em atendimento 

do artigo trinta capote do regimento. Finalizou agradecendo. Em seguida, o senhor presidente 

relatou ao senhor vereador Edson Farias, que consertesa é louvável seu questionamento, mais 
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diria para prosseguisse a sessão e a Comissão teria a livre e espontânea vontade de se entender 

a devolver a secretaria da casa. Logo depois se passou-se para o grande expediente, para o 

qual o senhor presidente facultou a palavra aos vereadores pelo prazo máximo de vinte 

minutos cada. Palavra facultada ao vereadorJoelson Moraes, que iniciou seu pronunciamento 

se reportando a administração pública do Município, a algumas secretarias onde se ver que 

não estão fazendo coisas boas para o Município, existe aquele secretário que querem ajudar e 

existe aqueles que querem atrapalhar o Município e o mesmo esteve visitando algumas 

escolas, algumas comunidades, postos de saúde, mesmo sendo  uma visita rápida mas dá para 

fazer algumas verificações e o mesmo tem certeza que junto com outros vereadores estão 

cumprindo seus papéis de vereador. E esclareceu algumas coisas que muitas pessoas não 

sabem o papel do vereador, onde seus papéis é fiscalizar, legislar e tem certeza que todos os 

vereadores estão cumprindo seu papel. Após, relatou sobre a ponte João vinte e três, onde já 

estiveram no local, já fizeram requerimento e foi aprovado por todos os vereadores, agora não 

cabe aos vereadores construir a ponte, cabe ao executivo e todos na medida do possível vem 

cobrando e o mesmo sabe da boa vontade que o prefeito tem em executar a obra, mas tem que 

fazer tudo conforme a lei manda. Em seguida, citou sobre a inspeção do barco escolar, onde 

um cidadão comentou que era o papel do vereador, mais seus papéis não são esses, quem tem 

que ir lá fazer isso é o conselho juntamente com o corpo do transporte escolar, mais se estiver 

uma denúncia aí é outra coisa, aí poderão ir. Na sequencia o vereador Sérgio Barbosa pediu a 

parte no discurso citando sobre o cidadão Elves Teixeira Santana, que está acostumado a fazer 

crítica e faz uma crítica que não corresponde com a realidade, ou seja, onde ele diz que o 

papel do vereador é ir lá e fazer, onde na realidade não houve uma fiscalização, estava 

havendo uma inspeção para ver se as coisas estão adequadas naquilo que a lei exige e o 

vereador queria que o mesmo viesse mostrar as prestações de contas dos dois meses que ele 

passou como Secretário de Educação, onde ele andou pelas ruas da cidade negociando 

pagamentos de funcionários que não estavam trabalhando mais. Ademais, o vereador Joelson 

Moraes citou que é verdade que muitas coisa aconteceram nesse pouco tempo que ele ficou lá, 

onde não deu conta de assumir uma Secretaria. Após citou sobre a empresa que vem construir 

o Banpará e estavam olhando os terrenos, o que mais lhe espantou é pessoas querendo lucrar 

com isso, com a venda de terreno e deixou um alerta para as pessoas que tem terreno para 

terem cuidado. Em seguida, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso para lembrar 

da audiência pública na Assembleia de Deus, onde o professor Pedro Reis foi brilhante em 
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dizer que tem muita gente que o discurso não acompanha a prática. Em seguida o vereador 

Joelson citou que só queria deixar esse alerta por que a empresa que vem ela é de fora. Na 

sequência, fez uma crítica ao poder executivo do Município em relação a educação o qual não 

entende qual é a prioridade de quando se fala em economizar, onde na escola do Caracurú 

José de Anchieta se tem uma faixa de quarenta e seis crianças estudando e duas salas de aula e 

onde a única servente que tinha tiraram. Após, a vereadora Maria Nahum pediu a parte no 

discurso citando que a mesma já tinha sida procurada mesmo antes do vereador está falando, 

já tinha uma merendeira e alunos, pais lhe procuraram para o que poderiam fazer, por que na 

maioria das vezes não estava havendo merenda na escola por que não tinha quem fizesse, 

agora imagina sem merendeira o que não irá acontecer. E o vereador Joelson Moraes citou 

que é da base do governo, mais tem coisas que tem que ficar do lado do povo. E outra 

situação é na Escola Carlos Drummond de Andrade, onde já esteve junto com outros 

vereadores e viram a situação da escola e hoje unificaram as duas turmas que tinha lá onde 

são mais de trinta alunos para uma sala só. E o vereador deixou seu apelo para o Secretário de 

Educação que existe prioridade sim, mais ver de onde é a prioridade é cortar de quem estar 

ganhando duzentas horas fora da sala de aula, o mesmo irá repassar para o prefeito que o 

mesmo tenha conhecimento da situação, indo visitar para ver se realmente está acontecendo 

isso. Como é que querem economizar sendo que a Secretaria de Assistência Social tem seu 

prédio que é da prefeitura e saírem para outro local para estarem pagando aluguel, tendo 

funcionário ganhando gratificação, sendo que tem pessoas como, na Secretaria de Obras que 

trabalham dia e noite, aqueles sim merecem ganhar uma gratificação. Finalizou agradecendo a 

todos. Palavra facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, Iniciou seu pronunciamento relatando 

que estiveram no último dia dezessete junto com os outros vereadores, Secretarias de 

Administração, de Educação e o senhor prefeito, na cidade de Cametá em uma reunião 

importantíssima para Município e o mesmo ficou muito feliz com o prefeito Dinaldo Aires em 

retificar o compromisso com a instituição da UFPA no Município. Após, o mesmo gostaria de 

executar do poder executivo, que o mesmo analisasse dentre suas possibilidades no quesito do 

transporte escolar, onde esteve em uma breve conversa com o Diretor de Transporte, o senhor 

Camarão e lá ressaltou as dificuldades que os condutores das embarcações estão tendo na 

questão de encostar na cidade de Oeiras do Pará, no Trapiche Municipal, muitas das vezes 

lotado e deixou sua opção no qual tem o palco de eventos e lá se tem uma ponte em anexo e 

se poderia ampliar e fazer uma cobertura, onde as embarcações que vem dos interiores com os 
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alunos pudessem encostar e o vereador pensa que iria melhorar muito para os alunos. Em 

seguida citou sobre uma ação com os profissionais de saúde, uma ação nas escolas da cidade, 

Ação Saúde na Escola que é uma ação de vacinação contra o HPV e essa ação também estará 

nas escolas dos interiores. Na sequência, citou sobre as pontes, os quais estão desde a primeira 

sessão falando, mais infelizmente como foi falado, hoje não tem como se fazer do dia para 

noite e as mesmos estão sendo cobrados diariamente e o mesmo pediu para o gestor que tome 

as providências cabíveis, que busque a forma de resolver, por que o mesmo pensa que já está 

na hora. Após, o vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso, citando que em relação a 

ponte do Tote o Secretário juntamente com os funcionários levaram madeira para tentar 

amenizar os problemas da ponte. Depois o vereador Ezequiel citou que todos sabem que é um 

problema que o gestou herdou. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador 

Edson Farias, iniciou seu pronunciamento parabenizando a turma de letras da UFPA, pela 

belíssima exposição que fizeram na praça no último dia dezoito sobre a história de Oeiras, 

onde fizeram uma pesquisa muito linda, muito rica, mais infelizmente do hino e da bandeira 

não poderiam falar nada, talvez por que o mesmo seja o único Oeirense que se preocupa com 

isso. Em seguida, citou que foi quase surpreendido com o projeto de Lei Municipal nº 003 de 

vinte e seis de julho de dois mil e dezessete, que altera a lei nº 641/2016, que estima receita e 

fixa despesa do Município que Oeiras do Pará, Estado Pará de dois mil e dezessete. Na 

essência o prefeito vem e pede mais vinte por cento de suplementação de crédito a Câmara 

Municipal tendo em vista que já foi dado quarenta e talvez seja a bondade com o executivo de 

dá quarenta por cento do orçamento e o mesmo mora em Oeiras, trabalha, anda nas ruas, 

sempre que pode estar na feira não vê nada que justifique um pedido de vinte por cento a mais 

do orçamento. A lei 4320/64 no artigo quarenta e três, fala que pode pedir desde que ele dei as 

devidas explicações e o mesmo irá encaminhar o ofício através da mesa de seu gabinete 

pedindo a sua excelência o Sr. Prefeito que ele mande a execução do orçamento de dois mil e 

dezessete para ele justificar aonde gastou quarenta por cento do orçamento que foi aprovado 

aqui, mais de trinta milhões se construiu alguma escola, construiu alguma ponte nova que não 

estava no orçamento, um ginásio, em quê foi gastado os quarenta por cento que foi aprovado e 

querer mais quinze milhões a mais. E já utilizou além do orçamento que foi aprovado e 

flexibilizou mais de trinta milhões de reais em quê, combateu com venência a malária, o que 

nós temos vendo hoje é a malária se alastrando em Oeiras do Pará e já há suspeita de febre 

amarela no Rio Anauerá e isso é gravíssimo por que febre amarela mata e o que se vê da 

mailto:camaraoeiras715@gmail.com


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ 

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

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

5 

 

Secretaria de Saúde é ações exporáticas. E todas as pontes de Oeiras do Pará estão 

intrafegáveis, não dá para se andar. E uma pessoa lhe relatou alguns assuntos da educação de 

Oeiras, entre outras que lhe chamou atenção que começou agora no 1º Grau, onde sempre 

ouve que a merenda é de boa qualidade, que bom, mais não entende que merenda de boa 

qualidade seja pão de outro dia com Nescau é o que estão servindo. E o mesmo pensa que do 

jeito que estar, estão querendo fazer a república da educação na Secretaria de Educação com 

uma administração paralela, o qual esteve em duas reuniões lá, aonde viu contador, assessor 

jurídico e outras coisas e se fala muito em educação em Oeiras do Pará, como gasto e 

educação em lugar nenhum no mundo pode ser tratado como gasto e sim como investimento. 

Não dá para aceitar o que está se fazendo hoje unificando tudo quanto é turmaparaeconomizar 

e qual será o resultadoda educação que irão ter. Segundo informações e deveriam apurar e irá 

oficializar mais de quarenta pessoas da Secretaria de Educação estão fora da sala de aula com 

duzentas horas, na boa vontade de economizar que na educação não se pode ter economia e 

sim investimento, tiraram alguns temporários, exemplo do primeiro grau, mais mandaram 

para as escolas do interior e que impacto na folha isso vai causar, e o pior, professor 

específico em matemática, vai dá uma aula de história, de ciências naturais, vai administrar 

geografia entre outras e assim que está a república da educação de Oeiras, uma gestão 

paralela. Em seguida, o vereador Joelson pediu a parte do discurso, citando o que lhe deixou 

mais indignado foi que demitiram professores de nosso Município e contrataram gente de 

fora, gente de Cametá para dá aula e tem certeza que aqui em Oeiras tem muita gente melhor 

de que quem veio de fora, pessoas que nem mora no Município. Depois, o vereador Edson 

Farias citou que enquanto estão exportando o que se tem de bom para uma cidade vizinha de 

qualidade, estão importando de Cametá o que não deu certo lá. Ademais citou sobre o centro 

da cidade que dá gosto de ver e continuou brilhantemente, mais saia do centro, o lixo 

doméstico da rua de sua casa ele só é capturado de semana a semana e o Secretário diz que é 

responsabilidade dos moradores e o mesmo entende diferente que a responsabilidade é do 

Município e foi informado que tem uma caçamba branca que está em Belém desde de Janeiro 

largada lá e que deveria trazer. Em seguida, citou que alguns vereadores pediram a folha de 

pagamento da Assistência Social e o mesmo irá pedir a folha de pagamento da Secretaria de 

Educação, por que o que não dá para aceitar é certa categoria temporário na mesma função, 

mesma qualificação, um ganha quase sete mil e outro ganha dois e três mil, portanto deve-se 

prevalecer o bom argumento. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora 
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Franciele Amaro, iniciou seu pronunciamento relatando sobre sua visita em algumas escolas, 

no Departamento da Merenda Escolar e viu que realmente nas escolas está tendo merenda 

escolar e isso é bom para o governo por que desde o início, iniciou com um cardápio uns dos 

melhores cardápio acredita desta região e permanece, isso é o compromisso do governo que 

presa pelo o que é correto e o que é justo com as crianças. Após, reportou em relação sobre as 

aulas e a situação de como estão sendo unificadas as turma, deixando claro que esse trabalho 

está sendo feito inclusive foi mandado para a casa de leis convidando todos os vereadores, 

sobre as situações que o Município se encontra, que não é novidade para ninguém, todo 

mundo sabe a atual realidade do Município, todo mundo sabe que o repasse a previsão para 

esse ano é de trinta e dois milhões e de acordo com as estimativas da técnica que veio, irão 

está no défice de mais de oito milhões. Ademais, cita que foi a Secretaria de Educação do 

Município e iniciou com cinquenta e dois escolinhas no meio rural e nem uma delas tinha 

servente para fazer merenda para os alunos e hoje se tem algumas escolas que tem servente e 

como vossa excelência Joelson Moraes colocou, tem sim, se está acontecendo a situação que 

não era do seu conhecimento, mais tem certeza que alunos carregando água, isso é 

inadmissível e se realmente isso está acontecendo a mesma não concorda e na pessoa que é 

seu irmão jamais iria permitir uma coisa dessa e a mesma irá conversar com o Secretário e 

com o prefeito por que é preciso adequar a situação. Em seguida, o vereador Joelson Moraes 

pediu a parte no discurso citando que o mesmo acredita que o que o mesmo colocou foi a 

questão da prioridade, por exemplo uma escola no interior de quarenta e poucos alunos é 

prioridade de pelo menos uma servente lá para fazer a merenda das crianças, ferver uma água 

para tomarem, isso sim é prioridade. Ademais a vereadora Franciele Amaro, citou que muita 

coisa ainda está sendo adequado e acredita que as questões que estão pendentes vão ser revista 

pela Administração e pelo Secretário e a questão das prerrogativas que vossa excelência 

coloca como gratificações, isso é critério do prefeito se ele dá ou não, não cabe o Secretário 

colocar gratificação de dedicação exclusiva. Depois relatou sobre as senhoras Rose e a 

Francisca do TCU, onde fizeram uma inspeção no FUNPREV durante três dias e numa 

conversa informal com elas e disse que participava da Comissão de Inquérito da CPI e 

informou que irão até a Belém para ouvir o Elton e ela se dispôs em agendar com a equipe 

dela para acompanhalos. Na sequência, relatou que realmente a malária teve um aumento e 

informou que os medicamentos, mosquiteiros não vem e como esse período não é chuvoso 

entre Julho e Agosto é o período que realmente ele começa a aumentar, o Município está 
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enfrentando e já enfrentou a muito tempo atrás na administração do senhor Nabiça uma 

epidemia de malária e segundo informação é que nessa época ele decretou estado de 

calamidade pública, eles conseguiram recurso no valor de quarenta mil e hoje não tem esse 

recurso, o Município trabalha com recurso próprio, tem ajuda do estado, mais a maior parte 

está saindo daqui do Município. E o medicamento da malária não vende nas farmácias, ele é 

disponibilizado quando acontece os casos, o Município solicita para a SESPA e a SESPA 

solicita para o estado e vem via Ministério, então ele demora um pouco, por isso que o 

vereador citou que não tinha, mais o medicamento já chegou. Após o vereador Edson Farias 

pediu a parte no discurso para fazer um questionamento para vossa excelência quando fala em 

dá as mãos e em que sentido vossa excelência fala, se acha que está faltando algum empenho 

ou alguma missão de todos. Em seguida, a vereadora Franciele acha que o vereador não a 

compreendeu, quando citou em si unir, está falando em união ao próximo por pessoas que 

estão sofrendo com a malárias, de irem juntamente ao prefeito e esse também é o trabalho de 

todos em ajudar a resolver a situação do Município. Ademais, informou que já está tendo a 

reforma lá no posto do Melancial e provavelmente no sábado estará voltando a funcionar. 

Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, iniciou seu 

pronunciamento relatando sobre a malária, onde na semana passada o mesmo esteve que 

ajudar numa faixa de treze a quatorze pessoas com esse problema o qual já reuniu duas vezes 

com oNelton e com o Secretário de Saúde para tentar resolver esse problema. E conversando 

com o Secretário Dinho Ribeiro, que a solução é reunir com a administração, com a secretaria 

de Bagre, Curralinho, Baião para tomarem uma atitude e o que estiver do seu alcance o 

mesmo irá fazer. Na sequência, o vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso para 

complementar que a questão da malária ela tem que ser uma ação articulada, essa que envolva 

o Município de fronteira, onde tem que se sentar os Municípios e cobrar as atitudes do 

Município e do Governo. Depois o vereador Izanides Filho citou que o Secretário já marcou a 

reunião com Bagre, Curralinho, Boa Vista e limoeiro. Após citou de um programa o qual é 

um defensor na Câmara e sempre cobrou da Assistência Social o CRAS VOLANTE o qual 

poderia trazer muitas saídas para as pessoas que moram no interior, onde conhecem famílias 

que tem crianças deficientes visual, auditivas que não são aposentadas e justamente por ficar 

com essa dificuldade de chegar a zona urbana do Município. E o CRASVOLANTE ele vai 

atuar justamente nessas deficiências. Mais a Secretária de Assistência Social Sra. Bena Castro 

ela formou a equipe volante que é destacada pelos interiores para tentar resolver os problemas 
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desses povos. Ademais, relatou sobre a ponte da João XXIII e as outras em geral a qual está 

sem condições de trafegar e deixou claro para o poder executivo que não vai dá para aceitar 

essa situação de ponte onde o povo está sofrendo muito. Na sequência, citou sobre a questão 

da água da Nova Oeiras, onde mais de duzentas famílias precisam. Em seguida, citou que fica 

feliz em ver que a Feira Municipal está sendo concluída. Finalizou agradecendo a todos. 

Palavra facultada ao vereador José Siqueira, iniciou seu pronunciamento citando que todos 

tem visto o Município de Oeiras passando por um momento difícil e Oeiras faz parte do 

Brasil. O país está vivendo momento difícil, no governo do Dulcídio se pagava os 

funcionários em dias, onde foi uns dos governos que mais se pagou funcionários em dias e no 

final do ano davam abonos aos professores pela sobra do sessenta por cento O Dulcídio tinha 

recursos enormes para fazer isso. O governo que se tem hoje tem demanda enorme pelo 

recurso que vem reduzindo anos após anos. No governo do Nabiça só na BR foi construída a 

escola da Nova América, da França, do Igarapé Preto, do Bracinho e no governo do Ely não 

se conseguiu construir nem uma, pra ver que as dificuldades foram aumentando, os dinheiros 

foram diminuindo e hoje uns dos maiores problemas dessa administração é a falta de diálogo 

e que todas elas vem se arrastando. E o Município de Oeiras como os demais estão passando 

uma das piores crises que pode existir, o Município de Oeiras só recebe, não tem uma fonte de 

renda e nem uma empresa que possa gerar renda, não tem nada e se torna dependente do 

governo estadual e federal. E que seja julgado que os alunos do interior que tenha a mesma 

dignidade dos alunos da cidade e concorda que quarenta alunos precisam de uma servente e se 

não tem lá, tiram da cidade para mandar para o interior. Cita ainda que no Rio Arióca as 

pessoas estão com dificuldade para sair de lá, o Rio está tapando de tanto paus e os mesmos 

perguntam, cadê a resseque que recebe recurso para as limpezas dos rios, cadê o Patrick que 

vai só prender madeiras e bater em gente e não leva um benefício para as comunidades que 

precisam.  A empresa CMN quer fazer um serviço voluntário para recuperar os buracos que 

liga o Melancial, Rio Preto e Rio Branco, na ver sinal que foi feito no mandato passado, mais 

a população está esperando o Patrick para dizer, manda o documento que é para fazer os 

reparos. As pontes estão todas quebradas, será que em seis meses apodreceram essas 

madeiras, será que o abandono, o descaso não vem desde o governo que passou, se estivessem 

feito uma parte, será que não estaria só uma para fazer agora. Ademais, citou bem que o 

vereador Joelson foi feliz em dizer que a uma briga ali, uma queda de braço com a assessoria 

jurídica e a CPL, alguém querendo colocar alguém para correr, mais infelizmente o processo 
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licitatório do Município tem andado mais devagar do que caranguejo, que ainda anda para o 

lado, várias obras, várias coisas travadas,ginásio que foi perdido de novo e é lamentável as 

pessoas que estão na CPL e que estão na Assessoria Jurídica, quando terminar esse mandato 

ninguém sabe quem é ninguém  e está preste a perder um trator por causa de uma certidão. E 

o vereador percebe no senhor prefeito Dinaldo Aires que está com a vontade de fazer e mudar 

a história de Oeiras, mais para ganhar a eleição não precisa ter diploma e é para isso que se 

contrata assessores jurídicos para que possa dá legalidade em certas situações, por que quando 

se contrata alguém é para que se faça direito e todos tem percebido de que forma tem andado 

a parte da CPL, tem escolas que precisam ser feitas, tem carros que do governo passado 

pessoas que estavam ficaram, se apropriaram dos bens, dos carros da saúde, da Seduc e não 

entregam, tem motor Rabeta que foram levados da Secretaria de Agricultura e sempre disse 

que o prefeito Dinaldo Aires precisa de pessoas ao lado dele para mostrar soluções. Depois o 

vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso para citar que o povo lhe elegeu e os outros 

vereadores deram a oportunidade de presidir a Câmara e o mesmo tem um advogado, tem um 

contador e contratou uma equipe técnica de pregoeiro, mais eles não são doidos de descumprir 

um prazo que determinou, pois não irá manter uma pessoa que está paralisando o Município 

por questão burocrática. Em seguida, o vereador José Siqueira, cita que todos que está como 

base do governo, se aproximar do prefeito e cobrar das pessoa que tem sido irresponsável, 

principalmente da assessoria jurídica e na contábil para que as coisas venham a ajudar. Na 

sequência, cita sobre as questões de aluguel de novos prédios, a Câmara tem intervir, não 

deixar acontecer, por que se tem prédios tem que manter o que está. Finalizou agradecendo a 

Deus. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, iniciou seu pronunciamento relatando que 

as aulas já começaram e recebeu ligações que na escola do Tapará as aulas ainda não 

começaram por falta da foça e do poço que não está pronto e a mesma acha que tinha que se 

programar por que estiveram quase dois meses de férias, foi tempo suficiente para ajeitarem e 

o trabalho começou lá no dia vinte e oito e ainda não terminou e são os próprios funcionários 

que estão trabalhando e quem perde são os alunos. Após, citou que foi procurada por pessoas 

moradores, sobre o ramal do Caba que não tem energia e nem água, onde já se tem um baixo 

assinado por setenta e sete pessoas e a mesma estava reivindicando pelos moradores desse 

ramal.  Em seguida citou que está acontecendo na escola do grupão ensino médio, onde as 

turmas da manhã do nono ano não está havendo aula de matemática e as informações dos 

alunos que lhe procuram é por que o professor de matemática tirou licença. Após o vereador 
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Édson Farias pediu a parte no discurso citando se não tem o professor de matemática que 

coloque outro por que em outros locais está funcionando professor de matemática dando 

história e segunda informação que o diretor do primeiro grau não tem qualificação para estar 

diretor. Ademais a vereadora Maria Nahum, relatou sobre a malária que teve informação é 

que da última vez eram cinquenta e poucos casos e agora tem informação de um amigo da 

SESPA que dá mais de quinhentos e poucos casos sendo que era no mês de Julho e no mês de 

Agosto ainda não teve informação e todos sabem que mesmo com as dificuldades que está 

tendo em nosso Brasil, mais está vindo recurso e que seja priorizado a questão da doença. Em 

seguida, citou sobre as pontes que estão todas precárias e a mesma acha que oito meses já 

deveria fazer alguma coisa nas questões das pontes e de outras coisa. Finalizou agradecendo a 

Deus. Palavra facultada à vereadora Malena Batista, iniciou seu pronunciamento citando que 

vários assuntos foram abordados como saúde, educação, mais se falou foi a respeito da 

educação do Município no qual a maioria das vezes escutamos que toda criança, todo cidadão 

tem direito a uma educação de qualidade. Depois, se reportou a UFPA que teve lutas para 

chegar ao Município através do vereador Edson do Fórum que na época veio só o curso de 

pedagogia e se encontra com oito cursos, mais infelizmente o que escuta é que está no 

discurso, não tem material e alguns alunos lhe procuraram e disseram que até a internet é 

desligado para que os alunos não tenham acesso. E pediu encarecidamente ao Secretário de 

Educação que dei uma olhada com mais carinho para fazer o que muitas das vezes reivindicou 

em outros governos. Em seguida, relatou que fica triste como que o vereador Joelson falou em 

colocar criança para carregar água e isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, fere o 

estatuto de quando toda criança tem que está na escola, mais para estudar não para trabalhar. 

Após, citou em se construir pontes, que a madeira hoje ela não tem tempo para amadurecer, 

pode ser que não construíram pontes mais acabaram com as pontes em determinadas ruas. Na 

sequência, citou sobre a malária que tem que se fazer as fronteiras para que se possa ficar 

imunizadas sobre a malária, a qual tem avançado a cada dia. Em seguida, citou no que foi 

falado sobre licitações, pregoeiro e se o pregoeiro não está dando, está causando todo o 

problema e não é do Município porque que não demite o pregoeiro se está causando todo 

esses transtornos. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Priscila Santa 

Maria, Iniciou seu pronunciamento relatando de sua preocupação na área da educação, onde 

não se faz uma educação só com prédios e merenda escolar, mais de um corpo docente da 

escola, professores qualificados que o Município sempre esteve de parabéns com professores 
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de qualidade e que todos possam rever o que é qualidade de educação. Após, citou sobre a 

saúde a qual está lhe preocupando muito, onde chamou um funcionário da endemias da área 

que cuida da malária onde perguntou como era que está a situação da malária e o mesmo lhe 

respondeu que temos mais de mil casos de malária em Oeiras e a vereadora tem certeza que se 

pedir socorro para o Estado, ele irá acudir, por que já tem Oeiras como referência e precisam 

trabalhar trazendo mosquiteiro, repelente para prevenir por que a população merece receber. 

Em seguida, voltou a citar sobre a educação que possa vir realmente a agir dentro da 

educação, onde viu o desespero dos alunos da UFPA, onde seu professor estava recebendo 

tinta dos alunos que estavam indo, por que não tinha o pincel atômico para dar aula. Então ver 

muitas pessoas que infelizmente morrem sem educação, mais eles não vivem sem remédios, 

então tem que se ver os dois lados, tem que cuidar da saúde que infelizmente está alarmante, 

não tem remédio para quem tem pressão alta que é um remédio de uso contínuo. Na 

sequência, citou que fica um pouco assustada de ver muitos alunos hoje estarem reclamando 

da quentura da sala de aula, ar condicionado que é feito a manutenção numa semana e na 

outra já tem que fazer de novo por que a manutenção não é bem feita e que a gestão pública 

possa rever esses conceitos. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador 

Paulo Miranda, iniciou seu pronunciamento relatando que os problemas são tantos onde não é 

só a nível de Oeiras, mais em nível nacional é um grande problema que foi gerado pelos maus 

políticos que antecederam, onde se ver lamaçal de roubo a nível federal que hoje vem zalando 

o país e deixando o país numa situação delicada que acaba afetando a todo mundo, quantas 

crianças morrem por falta de atendimento nos hospitais, por falta dos maus caráter que 

representam nós no Senado, na Assembleia Federal, no Governo Federal e nós pagamos um 

alto preço. Em seguida, agradeceu a todos por entenderem seu afastamento durante dois 

meses, o qual se submeteu a uma cirurgia a qual teve momentos ruins, mais graças a Deus 

está bem. Após, perguntou para todos os vereadores se algum vereador dessa casa tem 

conhecimento do que é responsabilidade do Município de Oeiras com a UFPA, o que cabe ao 

Município. E o vereador acha se todos ficam em silêncio é por que ninguém tem, então como 

é que se pode atirar pedra nos outros se não estão cumprindo com seus papéis. E convidou a 

casa para irem em locos ao Conselho Municipal de Educação, ao Secretário Municipal de 

Educação e quem representa a UFPA no Município para saber o que é de fato que a Prefeitura 

tem dever e obrigação para poder cobrar. Na sequência, citou sobre a malária e precisam dar 

as mãos e enquanto representantes do povo buscar alternativas de verdade e de fato precisam 
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cobrar. Ademais, citou sobre o pedido de abertura de crédito adicional especial, o qual é a 

autorização de despesas não computadas ou insuficiente dotada na lei orçamentária que o caso 

do que estão pedindo e tem que se ter entendimento, que isso não quer dizer que o prefeito 

pegou quarenta por cento que a Câmara aprovou. Depois, citou que se falar em saúde é mais 

complicado do que se falar em educação e todos tem que se preocupar com essa situação, 

conversar com o Secretário de Saúde para ver quais são os caminhos que ele está tomando 

para que possam esclarecer a sociedade. Em seguida, a vereadora Franciele Amaro pediu a 

parte no discurso para citar que o Secretário se disponibiliza a vir até mesmo com a população 

para explicar realmente a real situação do município. Depois, o vereador Paulo Miranda 

relatou que todos os Municípios tem uma grande arma nas mãos que são os ACS, precisa 

realmente chamar os ACS, eles tem os controles das famílias, por que nesse momento que o 

Município passa por essa situação da malária, todos tem que incentivar, orientar o Secretário 

para que o apoio seja voltado aos ACS para ajudar ao combate. Ademais, citou enquanto 

presidente que está irá se propor em marcar de mediato a audiência de todos com o governo, 

para que possam também informar o que realmente está se fazendo para que se resolva, 

finalizou agradecendo a Deus. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em apreciação e votação 

do plenário, o qual irá definir no voto SIM se permite o regime de caráter de urgência 

especial, o qual irá autorizar o caráter de trâmite em caráter especial. Se NÃO está rejeitando 

que siga os trâmites legais regimental da casa em termo de duração no tempo certo. Após, o 

vereador Edson Farias se pronunciou citando que não entende do pedido de urgência especial 

para essa matéria, não ver a eminência de prazo por que o prazo é Dezembro e não ver motivo 

algum para se manter a matéria em regime de urgência e acha que deve tramitar novamente na 

casa. Em seguida, houve a votação, o qual foi rejeitado o pedido de tramitação em caráter de 

urgência do projeto e segue para trâmite legal rejeitado por 9 (nove) votos a 1 (um) a favor. 

Não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presentesessão. 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 três de agosto de dois mil e 

dezessete. O cd da sessão ordinária de vinte e três de agosto de dois mil e dezessete, onde 

consta os discursos na integra, encontra-se no arquivodessa casa. 
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CIENTES: 

Presidente: ____________________________________________________________ 

Primeiro (a) Secretário (a): ________________________________________________ 

Segundo (a) Secretário (a): ________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 
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