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Ata da vigésima Sessão Ordinária, do segundo período legislativo da Câmara Municipal 

de Oeiras do Pará, a ser realizada no dia vinte e nove de agosto de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, reuniram-se ordinariamente os vereadores da Câmara Municipal de Oeiras 

do Pará, no salão Rosa Feliz Pereira, sob a Presidência do vereador José Paulo Miranda 

Gonçalves e secretariado pelos edis: Joelson Cunha de Moraes (primeiro secretário) e 

Sergio Batista Barbosa (segundo secretário). Composta a mesa foi efetuada a chamada 

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

Siqueira, Izanides Dinis Pimentel Filho, José Paulo Miranda Gonçalves, Sergio Batista 

Barbosa, Maria Benedita Pinheiro Nahum, Edson Farias, Franciele Andrade Amaro, 

Osvaldo de Oliveira Alves e Joelson Cunha de Moraes. Após as chamadas dos edis e 

havendo quórum regimental, o senhor Presidente, depois da oração habitual, invocando a 

proteção de Deus e em nome do povo Oeirense, declarou aberta a presente Sessão 

Ordinária. Na sequência, o senhor Presidente colocou em votação, discursão e aprovação 

a Ata da Sessão anterior. A qual foi aprovada por seis votos favorável e houve uma 

abstenção do vereador Edson Farias. Após, foi efetuada a leitura dos expedientes em 

pauta: A) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: NENHUM. B) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: INDICAÇÃO Nº 05 E 06/2018, 

AMBAS DE AUTORIA DO VEREADOR PAULO MIRANDA, AS QUAIS 

SUGEREM A CONSTRUÇÃO DO MURO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA 

DOMUNGAS E MARIA LUIZA LOCALIZADAS NO RIO ANAUERÁ. C) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: NENHUM. Logo depois se 

passou 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. Onde se inscreveu o vereador Paulo Miranda. Após, a Palavra foi facultada ao 

Vereador Paulo Miranda, o qual usou o pequeno expediente para fazer a leitura de suas 

Indicações nº 05 e 06/2018, as quais sugerem a construção do muro das Escolas 

Municipais Maria Domingas e Maria Luiza localizadas no rio Anauerá. Diante desta 

situação e que vem remeter à Mesa Diretora, a presente Indicação, para votação e 

aprovação pelo plenário, encarecendo após de sua prerrogativa na condição de Presidente 

do Poder Legislativo Municipal, providencias no sentido de encaminha-la à sua 

Excelência o Sr. prefeito Municipal, para que o mesmo tome as providencias cabíveis, 

quanto ao pleito ora solicitado, promovendo, dessa forma, melhoria na qualidade da 

segurança educacional realizado no interior de nosso Município. Finalizou agradecendo 

a todos. Logo após, passou-se para o grande expediente, para qual o senhor Presidente 

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

Palavra foi facultada ao Vereador Joelson Moraes, o qual primeiramente agradeceu a 

Deus, por estar mais uma vez nesta casa de leis, também agradeceu a todos os seus colegas 

Vereadores, as pessoas que se faziam presentes e a todas as pessoas que ouvem através 

das Rádios FM. Após, iniciou seu discurso parabenizando o Vereador Paulo Miranda pela 

sua Indicação e afirmou seu voto favorável. Depois, citou que junto com os seus nobres 

Vereadores José Siqueira, Ezequiel de Jesus, Maria Nahum, Sergio Barbosa e Osvaldo 

Alves, os quais estiveram uma reunião com o Delegado da Policia Militar e a Polícia Civil 
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e os mesmos fizeram alguns questionamentos, algumas reivindicações em relação a 

segurança do Município, onde colocaram a questão da Delegacia sobre a fuga que ocorreu 

e o Delegado lhes falou que ele estava muito triste em relação a questão ao Município 

que não vem dando apoio a eles. E os mesmos se proporão em conversar com o Prefeito, 

também o Delegado colocou algumas situações, disse ainda que ele já conversou com o 

Prefeito, pediu para ele um funcionário que era para digitar os BOS e até agora não foi 

cedido. Após, à Vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para citar sobre a 

questão do funcionário, onde já foi cedido para trabalhar o filho da Maria do Carmo e ele 

pediu dois funcionários, onde o Prefeito mandou um e estar faltando o outro. Além do 

suporte que a Prefeitura estar dando com uma casa e vai pagar o aluguel e a parte que 

cabe a Prefeitura com toda certeza ela está ajudando na medida do possível. Em seguida, 

à Vereadora Maria Nahum, pediu a parte no discurso, para citar que o Delegado falou que 

ele tinha pedido dois agentes administrativos, onde foi cedido um, mais a pessoa só 

trabalhou um dia porque achou que era muito trabalho. Ao retomar da palavra o Vereador 

Joelson Moraes, ressaltou que foi devolvido por fato do funcionário achar que era muito 

trabalho. E o Delegado pediu o apoio aos vereadores, porque os mesmos têm mais 

facilidade de chegar até ao Prefeito, e ele falou que ele não consegue chegar até ao 

Prefeito, ele liga e o Prefeito não atende, manda mensagem ele não responde e os mesmos 

ficaram de conversar com Prefeito assim que ele chegasse para poder pedir, até porque o 

Delegado falou que os dois Investigadores estão fazendo o trabalho que é do secretário e 

isso está fazendo com que eles fiquem mais na Delegacia do que investigando. E o mesmo 

diante mão, pediu para o Prefeito que olhe com carinho, que possa fazer uma reunião em 

questão da segurança pública. Em seguida, o Vereador Edson Farias, pediu a parte no 

discurso para citar que em quanto vê, a Segurança Pública em Oeiras do Pará e no Estado 

do Pará ela é fragilizada e a secretaria de Segurança Pública ela deve ter conhecimento e 

todos sabem da quantidade de servidores que ela tem. Mais não quer tirar a 

responsabilidade de ninguém, até porque todos sabem que tem que ter a cooperação, mas 

cobrar de um Município pobre como Oeiras do Pará que tem uma folha de pagamento 

extensa e funcionário para funcionar a Delegacia que é do Estado, isso é responsabilidade 

do Estado. Após, o Vereador Joelson Moraes, citou que todos sabem que é 

responsabilidade do Estado, mais o que estão cobrando é a questão do apoio para poder 

melhorar para que o povo de Oeiras do Pará possa se sentir seguro, até porque todos tem 

o direito de cooperar. Ademais, citou sobre a questão do transito na cidade, onde vem 

acontecendo alguns acidentes de transito. E pôde presenciar que se encontra na cidade 

uma Autoescola, onde irá procurar a Administração para pedir informações, porque para 

vim tem que ter uma autorização da Administração, onde muitos estão pegando carro pela 

primeira vez e já estão saindo nas vias da cidade tentando dirigir o carro, isso é muito 

sério, porque deveriam ensinar o aluno dirigir em um lugar fechado para poder sair nas 

vias públicas da cidade é muito ariscado. Na sequência, o Vereador Ezequiel de Jesus, 

pediu a parte no discurso para ressaltar que quando se tira a habilitação, precisa-se do 

acompanhamento técnico e tem que procurar saber se esses alunos estão tendo esses 

acompanhamentos. Ao retomar da palavra o Vereador Joelson Moraes, citou ainda que 
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também irá se informar se a escola estar tudo legalizada. Em seguida, o Sr. Presidente 

Paulo Miranda pediu a parte no discurso para citar que alguns alunos que tinham 

condições, foram fazer a aula pratica deles em Belém e já receberam a carteira deles. E a 

questão de estarem em Oeiras do Pará é que a Autoescola é para preparar o aluno e 

afirmou que a Autoescola, ela é altamente regularizada, até porque foi o mesmo que 

trouxe na intuição de ajudar. Depois, o Vereador Joelson Moraes, parabenizou o Vereador 

pelo empenho, mais que irá procurar saber sobre a questão de estarem pela primeira vez 

pegar o carro e sair dirigindo. Ademais, citou que estão em período eleitoral e algumas 

pessoas estão incomodadas com o grupo de Vereadores e o Vereador Edson Farias, onde 

esteve o privilégio de estar junto em seu primeiro mandato com ele e em seu primeiro 

mandato o qual estava sozinho não conseguiria fazer nada praticamente, as vezes iam em 

Belém pedir apoio e não eram atendidos. E agora junto com os demais vereadores se 

uniram em prol disso, para fazerem suas viagens pelo interior, ir até em Belém para pedir 

apoio e melhorias para o Município. E juntos já conseguiram várias coisas para o 

Município como: Ação do PROPAZ, conseguiram a liberação da Delegacia, conseguiram 

a liberação de mais dez diárias do médico, conseguiram a liberação da estrada, as pontes 

do Jupatí, Caracurú, rio Oeiras e tudo isso foi uma luta dos mesmos através de suas uniões 

e é essa união que vem incomodando muitas pessoas. E junto com os demais vereadores 

os mesmos estão apoiando o Deputado Eliel Faustino e Márcio Miranda que são ficha 

limpa, e o mesmo teria vergonha hoje de pedir voto para o pessoal do Barbalho que são 

tudo investigado pela Lava Jato e a qualquer momento podem ser presos, mais tem gente 

que ainda acredita em conto de fadas. Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi 

facultada ao Vereador Ezequiel de Jesus, o qual inicialmente saudou o senhor Presidente 

Paulo Miranda e aos demais Vereadores, também saudou as pessoas presentes que se 

faziam presentes, saudou os funcionários dessa casa de leis e as pessoas que os ouvem 

através das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso citando sobre o papel do 

Vereador, o qual é um papel muito importante pequena que uma pouca minoria não 

entende, mais a maioria entende e reconhece. Disse ainda, que todos sabem das condições 

financeiras que a Administração Municipal enfrenta e imagine os mesmos quanto 

Vereadores que tem somente seu salário para administrar com viagens, para dá apoio à 

uma comunidade, para uma igreja ou para um time de futebol, onde administram suas 

funções através dele para comprar combustíveis, para adquirir um bem para que possam 

desempenhar suas funções. Disse ainda, que sempre colocou nessa Tribuna para todos, 

que quando se lançou a candidato à Vereador pela primeira vez nessa eleição, o qual 

agradece muito a Deus e a população Oeirense por ter lhe outorgado essa nobre função, 

onde seus objetivos era e sempre será em lutar por melhorias para o Município e isso os 

mesmos tem feito. E quando se uniram no início de seus mandatos, foi justamente com 

essa intenção jamais de perseguir, jamais de tentar prejudicar a, b ou c, e é com a união 

que as coisas acontece melhor. Depois, citou que participou da reunião junto com o 

Delegado, onde passaram a ele alguns pontos que são importantes, mais com a união dos 

Poderes conserteza irá trazer benefícios e aproveitou para convidar o grupo de Vereadores 

e os demais pares para que não possam ficar somente no diálogo, mais irem mais uma 
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vez cobrar do Estado mais reforço policial para o Município, não só na cidade como na 

BR 422 e todos precisam solicitar ao Governo do Estado uma aquisição de uma lancha 

para fazer o apoio da Policia Militar, para a Policia Civil para desenvolver suas funções 

melhor. Lamentou ainda a perda que o seu nobre colega Osvaldo Alves, teve hoje pela 

madruga que foi o roubo de sua lancha. Em seguida, citou que conversou com o Secretário 

de Infraestrutura (Tatu), onde a Administração começou um trabalho de aterro na rua 

Veiga Cabral, mais as pessoas têm dificuldades de se locomoverem pela questão da 

iluminação pública e por um perímetro que tem de ponte que estar difícil das pessoas 

passarem principalmente a noite pela falta de iluminação pública. E o mesmo solicitou 

verbalmente para o Secretário, para a Administração, que olhasse com carinho com pelo 

menos uma reforma naquela ponte porque está intrafegável. Depois, o mesmo desejou 

boa sorte para a Administração Municipal e para todos os seus nobres colegas, onde já 

estão vendo alguns começos de obras nas ruas da cidade, algumas reformas nas escolas e 

que essas obras possam se concluir como a rua da Antônio Costa Magalhães, onde o 

mesmo já tem um Requerimento já aprovado do Posto de Saúde da rua Antônio Costa 

Magalhães para que seja concluída e vai melhorar muito a vida da população. Ressaltou 

ainda para a Administração que possa analisar com carinho a situação da Escola da João 

Paulo II do rio Proanã, onde está difícil dos alunos estudarem, principalmente nesse 

período de verão que é muito quente e as salas são muito pequenas, também precisa de 

um novo bloco com banheiro adequado para aqueles alunos que tanto necessitam. 

Ademais, afirmou seu voto favorável para as Indicações do Sr. presidente José Paulo 

Miranda. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao Vereador Edson 

Farias, o qual inicialmente saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda e aos demais pares 

presentes, saudou a todos os funcionários dessa Casa de Leis, ao povo que se fez presente 

e a todos os ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso lamentando 

profundamente o acidente da jovem Maria Eduarda, a qual é mais uma vítima do trânsito 

caótico e sem controle de Oeiras do Pará. E, o que ela sofreu na estrada é o reflexo das 

ruas de Oeiras do Pará que está numa desordem só, onde na Administração do Sr. Edvaldo 

Nabiça, entrou com um requerimento pedindo a regulamentação do trânsito e não lhe 

atendeu porque achou que não era necessário, na Administração do Ely Batista entrou 

com o Requerimento pedindo a regulamentação do trânsito também não lhe atendeu 

porque achou que não era necessário e agora nessa nova Administração atual, tornou a 

entrar com o pedido para regulamentar o trânsito e todos os três, todos seus Pares votaram 

por unanimidade, mais a Gestão ninguém consegue sensibilizar e só Deus consegue 

explicar de não ter acidentes todos os dias grave em Oeiras do Pará, porque é um trânsito 

de louco e ninguém sabe o que é mão e contramão. E que se observa, é que, os que mais 

cometem irregularidades são os veículos da Prefeitura, principalmente as máquinas 

pesadas da Secretaria de Infraestrutura, até porque para eles não tem preferencias, não 

tem como estacionar, eles metem as máquinas e varão de uma rua para outra, também as 

motos onde noventa e noventa e cinco por cento são irregulares e a luz dá na cara do que 

vem conduzindo ao contrário. Disse ainda, que estar na hora do Prefeito acordar e olhar 

para o trânsito de Oeiras do Pará, porque não podemos viver em pleno século vinte um, 
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essa situação que vivemos em Oeiras do Pará que é a situação do trânsito. Disse ainda, 

que o trânsito, a fiscalização é de responsabilidade do Município e a questão da 

Legislação é da União, porque só a União pode legislar. Também se solidarizou ao seu 

amigo radialista Rerison Fonseca que estar sofrendo, porque tem um carro salve engano 

do Gracimar no meio da rua do pedestre e ele se machuca constantemente lá. E pediu para 

o Prefeito mandar meter o guincho e tirar o carro de lá, porque as ruas das laterais são 

para os pedestres e não para estacionar carro velho. Continuando, citou que andando pelas 

ruas da Nova Oeiras, viu um sítio muito bonito, uma casa bacana e parou, onde viu que 

era o sitio do Sr. João Monteiro e teve a oportunidade de conhecer e esse sítio deveria ser 

um sítio escola que serve de modelo para Oeiras do Pará, onde é um sítio de plantio com 

vários tipos de plantação. Depois, o mesmo fez umas referencias das obras que estão 

acontecendo em Oeiras do Pará, em especial ao EMDB na pessoa do Sr. Presidente Jader 

Barbalho, o qual teve a sensibilidade de mandar asfalto para Oeiras do Pará entre outras 

coisas, onde estar ficando bom, mais o mesmo é contra o asfalto em cima do calçadão, 

porque se fizesse uma aguada com cimento por cima resolveria e levaria o asfalto para 

onde não tem. Após, ressaltou que se fala em apoiar os Barbalhos porque eles são 

corruptos ao Governo do Estado, mais em quem iriam apoiar para Governo? Márcio 

Miranda, acusado pelo Ministério Público de se apropriar indevidamente mais de um 

milhão e meio duma aposentadoria fraudulenta. Disse ainda, que não existe no meio 

Jurídico meio crime, ou é criminoso ou não é, onde tem crime de maior e menor 

potencialidade. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso para 

citar que isso não foi aprovado, mais a questão dos Barbalhos, eles já saíram algemados 

de avião, porque roubaram a SUDAM e o povo não é besta, mais ficou surpreendido com 

o vereador de apoiar os Barbalhos. Ao retomar da palavra o vereador Edson Farias, citou 

para o vereador para que não se surpreenda, porque o Município de Oeiras do Pará é 

pequeno e nessa história tem poucos santos. Mais o povo não é besta e coloca o Elder 

Barbalho com quarenta e três por cento e em cada pesquisa e o Márcio Miranda cai mais. 

Disse ainda, que apoia o Elder Barbalho, mais não pelo Elder Barbalho e sim pelo Lúcio 

que é como um irmão. Prosseguindo, citou que lamenta a obra que estar saindo na rua 

Antônio Costa Magalhães (Africana), onde é lamentável jogar dinheiro fora colocando 

esgotos, onde serve de nada ao nada, também verificou que não estão estalando os canos 

das caixas de gordura das pias, então vai escoa o que esse esgoto? A chuva vai ter caída 

para os lados, porque a rua vai ser ondulada e só tem acesso do esgoto no meio da rua. E 

esses esgotos seriam de aproveitados: na frente da Câmara, na frente do Barroso, na frente 

do Fórum que está de céu aberto, e esses esgotos estão desaguando nos Igarapés e isso 

não pode, onde meio fio resolveria e levariam os esgotos para outros lugares. E o mesmo 

espera que o Prefeito veja essa situação. Ademais, citou que na Sessão passada tentaram 

lhe desqualificar do assunto que trouxe sobre alguns pagamentos da Educação, onde disse 

do pagamento de duzentos e onze setecentos e sessenta reais que a Secretaria de Educação 

pagou a Editora Samauma e o TCM já se posicionou e notificou o Sr. Secretário em dez 

dias para dá explicação da compra desse livro que foi sem licitação, sem a Editora 

Samauma ter documento necessário para participar e vender para o Município, entre 
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outras coisas, sob pena de ser multado se não der explicação, e pelo jeito que viu é uma 

editora de fundo de quintal sem os pareceres pedagógicos . Falou também, que a 

Secretaria de Educação pagou fruto do mar fresco a Associação dos trabalhadores Rurais 

de Água Branca do Município de Oeiras do Pará, onde pediu para o Sr. Presidente que 

fizesse em seu nome e em nome de seu gabinete via Mesa e via Câmara que fosse 

distribuída a todos as notas fiscais desse pagamento do Fundo Nacional de Educação, 

porque quer ver quem foi que recebeu frutos do mar fresco que foi pago para a 

Associação. Disse ainda, que pagaram para a Associação de Trabalhadores Rurais de 

Água Branca do Município de Oeiras do Pará, trinta e um mil quinhentos e doze reais e 

quarenta e dois centavos, fruto do mar fresco e mais açaí com xarope de guaraná entre 

outras coisas. Continuando, citou que pelos dados que tem, já está quase para afirmar que 

estamos diante da maior corrupção da Secretaria de Educação, também pagaram em 

combustível para a J.A.Mento Combustível, de vinte e seis de janeiro de dois mil dezoito 

a bacatela de quinze mil e três reais, também em janeiro no mesmo dia pagaram vinte e 

cinco mil e dois reais, em fevereiro a bacatela de trinta e quatro mil duzentos e vinte nove 

reais e cinquenta e cinco centavos só do salário da Educação e tudo isso só no ano de dois 

mil e dezoito. O mesmo fez um apelo para os servidores que estão tendo suas vantagens 

retiradas que possam se espelhar no Município vizinho, onde tem uma representatividade, 

onde eles estão organizados, porque infelizmente seus colegas funcionários de Oeiras do 

Pará estão deitados em berço esplendido esperando o pior acontecer e já estar na hora de 

acordarmos, porque quem fez o PCCR foi o SINTEP e quem ajudou a prescrever nunca 

pensaram que iriam chagar ao Poder e hoje o PCCR é um inferno. E alertou o Prefeito 

Dinaldo Aires para acordar ou vai se arrepender amargamente, também que possa olhar 

para seus vizinhos ex-prefeitos, que também possa assistir o Jornal Nacional, e não pense 

que não vai lhe respingar, porque o senhor será o primeiro a ser atingido. Finalizou 

agradecendo Deus. Após, a palavra foi facultada à Vereadora Franciele Amaro, a qual 

inicialmente saudou a todos aos seus nobres edis, saudou a todas as pessoas presentes e a 

todas as pessoas que os ouvem através das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso 

citando que no último sábado esteve no rio Sacajós para a entrega da reinauguração da 

Escola daquela localidade, onde pôde presenciar a felicidade das pessoas, dos professores 

e de alunos por estarem recebendo a Escola totalmente reformada. Ressaltou ainda que 

esteve no rio Itaucu também para uma reinauguração de mais uma Escola, onde sabe que 

a Escola do Morujucá, a Escola da Bonilha também precisam e até mesmo na cidade 

precisa-se de reformas nas escolas, mais aos poucos as coisas elas vão acontecer e a 

Gestão ela trabalha com um só objetivo de aplicar realmente os recursos onde deve ser 

aplicado, também parabenizou a Secretaria Municipal de Educação pelo trabalho que vem 

executando, pelo trabalho que vem fazendo neste Município, onde a Secretaria Municipal 

vem fazendo um bom trabalho, não só em relação a estrutura física que é importante nas 

escolas, nas comunidades, mais nas áreas pedagógicas. E as áreas pedagógicas ela é 

fundamental quando os professores estão bem preparados, quando eles planejam suas 

aulas e com toda certeza se tem mais eficácia no processo de aprendizagem dos alunos. 

E, diante do que foi citado pelo seu colega que lhe antecedeu em relação a compras de 
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livros de didáticos, onde não sabe se seu colega sabe em relação do PAA (Plano de Ações 

Articuladas) e entre essas metas do PAA, existe metas para melhorar a qualidade de 

ensino do IDEB do Município e as metas elas tem que ser executadas, onde foi feita a 

compra do livro de didático sim e a conta em questão a educação foi aprovada pelo 

Conselho, e se houve denúncias de como foi dito na Sessão passada do livro que não 

serve, pelo contrário o livro serve para aumentar o IDEB do Município. Mais se há 

denúncias que querem prejudicar o Governo, que querem por qualquer custo destruir os 

sonhos de quem realmente sonha com uma educação melhor para o Município não é de 

Deus, porque Deus está vendo todas as setas lançadas diante das pessoas que querem 

contribuir com o Município e essas pessoas pensam que estão prejudicando, que estão 

fazendo o mal, pelo contrário Deus está a todo momento na vida das pessoas que fazem 

o bem. Prosseguindo, ressaltou de quando se fala aqui de frutos do mar, hoje se preocupa 

com a merenda escolar e antes não se preocupava, onde estivemos meses sem merenda 

escolar no nosso Município e não se ouvia falar, não se interessava e hoje se interessa 

porque é oposição, porque pensa que vindo para a Tribuna tentar denegri a imagem de 

um Governo que estar mostrando que é possível fazer, que estar mostrando trabalho não 

só na área da educação, como também na área de saneamento e em todas as áreas. Todas 

as Secretarias fazem seu papel corretamente e estão dando o duro e estão fazendo o 

possível para fazer dessa Gestão realmente uma que as pessoas possam sentir o efeito do 

Governo e isso estar acontecendo e por estar acontecendo com toda certeza incomoda 

muitos e vai continuar incomodando muito as pessoas, porque o esloga do Governo é: 

“Um Novo Tempo e Uma Nova História”. Continuando, ressaltou que hoje quando uma 

pessoa citou em sua fala lá no rio Sacajós, era que esse Governo deveria mudar os esloga 

para: o “Governo da Transformação”, porque este Governo ele está sim transformando a 

história de Oeiras d Pará e prova disso, é que se vê nos quatro cantos desse Município 

obras, porque é um prefeito que trabalha e é um Prefeito que estar acompanhando cada 

detalhe do recurso público, até porque ele sabe que não é dele, não é de nenhum Vereador 

e sim do povo que teve a oportunidade e colocou ele para administrar. E ele deve 

administrar esse recurso com responsabilidade, seriedade e afirmou que isso com toda 

certeza tem, mais acima de tudo respeito e responsabilidade por aquelas pessoas que tem 

e que ainda acreditam que é possível fazer diferente em nosso Município. Disse ainda, 

que sabe que não é fácil de quando se estar em um Município e se tratando ainda como 

Vereadora e esposa do Prefeito, onde muitas pessoas criticam e torcem muitas vezes para 

que o Prefeito se dei mal, e quando joga essa praga para que o Prefeito se mal ele esquece 

de quando ele faz isso ele estar desejando o mal para a população, para aquelas pessoas 

que lhe elegeram e que deram a oportunidade dele estar sentado numa cadeira que está 

hoje. E assim a mesma pediu para as pessoas que possam analisar com atenção, com 

carinho cada detalhe de seus mandatos, cada ação que fazem quanto Legislador e 

representante do povo, porque é dessas ações que os mesmos vão ver e tirar as conclusões 

de quem realmente luta há muito tempo pelo povo. Depois, citou sobre a obra da rua 

Antônio Costa Magalhães, ressaltando e reiterando que as obras desse recurso de um 

milhão e meio, é Oriundo de um recurso pelo qual o Ex-ministro Elder Barbalho de 
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quando esteve Ministro por uma passagem breve por ser Ministro do Brasil Oeiras do 

Pará foi contemplado. E essa obra, o recurso é para a pavimentação que será revestido em 

três quilômetros de bloquete e reafirmou sobre a questão dos tubos que se dá o nome de 

anilhas, é o Projeto, e esse Projeto já veio de lá de Brasília que terá meio fio e terá também 

as questões dos esgotos e não se pode mudar, porque tem que seguir a lista do que 

determinou o Ministério da Integração. Disse ainda, que essa rua foi escolhida pelo 

Prefeito, porque sabe da grande necessidade que tem o povo de lá, assim como as demais 

ruas e até mesmo foram várias ruas contempladas, como: a rua da Antônio Costa 

Magalhães, Jhonata Athias, a rua do lado do primeiro grau, a rua que passa ao lado do 

Bacura e outras ruas que também serão contempladas com bloquetes e serão também com 

meio fio. Lembrou ainda, que foi enviado pelo atual candidato ao Governo do Estado do 

Pará Elder Barbalho, um carro compactador de lixo que é de grande utilidade para todos. 

Continuando, citou que não tinha vindo para jogar pedra, não veio para pedir voto para o 

Elder Barbalho, mais veio lembrar a população de quem realmente estar ajudando o 

Município e não de quem vem prometer, que diz que vai fazer. Tem que olhar para quem 

já fez e para quem já fez lá atrás onde muitos não sabem, e isso sim devem analisar. 

Continuando, citou que não joga pedra em ninguém, não critica, mais agradece pelo 

Município estar sendo agraciado por essas emendas Parlamentares e como citou na Sessão 

passada em relação a área da saúde que muito foi contemplada em relação a quinhentos 

mil de Emenda Parlamentar, onde chegou na quarta-feira passada um aparelho de raio x 

de ultima geral, além de uma Emenda Parlamentar com mais de cem mil de dois carros 

para Assistência Social, uma Emenda Parlamentar de quinhentos mil que será 

contemplada para a água no Bairro da Nova Oeiras, mais um Emenda de trezentos e 

noventa mil para uma quadra também na Nova Oeiras, uma Ambulância destinadas com 

recursos do deputado Federal Priante o qual vem ajudando o Município. E a mesma voltou 

a lembrar que não estava pedindo voto, mais estava lembrando das pessoas que estão 

ajudando o Município, porque se essas pessoas não ajudasse o Prefeito o Município não 

estaria condições de comprar um aparelho de raio x que custa cento e trinta mil reais, o 

Município não teria condições de comprar um aparelho de ultrassom que custa mais de 

cento e cinquenta mil reais e todos possam analisar as pessoas que realmente contribuem 

para que esse Município possa andar. Em seguida, citou que participou de uma reunião 

na comunidade da Palmeira em relação a vários assuntos de benefícios para a 

comunidade, onde ficou acertado que na próxima quinta-feira as máquinas da Prefeitura, 

elas vão até essa comunidade para a limpeza do ramal e a ponte que liga a Palmeira para 

o Mocajatuba também foi pauta da reunião. Na sequência, citou que as obras do Arióca 

não vão começar quando a ponte começar, até porque o Prefeito está mandando fazer as 

duas pontes que liga a estrada e essas obras já iniciaram e por questões a sistema elas 

foram paralisadas, mais já foi tudo regularizado e as obras vão continuar, onde agradeceu 

ao Sr. Araújo por ter lhes recebidos em sua casa. Na sequência, o Vereador Izanides Filho, 

pediu a parte no discurso para perguntar se o Prefeito se comprometeu em fazer a ponte 

próximo a Fazendinha. E a Vereadora Franciele Amaro lhe respondeu que a madeira já 

estar lá e já estar tudo organizado para começar a obra. Ademais, ressaltou que no último 
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domingo por volta das duas horas da tarde, receberam a notícia de que sua sobrinha tinha 

recebido um acidente onde tinha sido atropelada por uma moto na Estrada, onde foram 

horas de muito desespero, de muita angustia e não sabiam de fato o que tinha acontecido 

e ainda estão passando por um momento muito difícil e muito complicado. Ressaltou 

ainda que Maria Eduarda tem dezoito anos de idade a qual sofreu um acidente terrível e 

ela sobreviveu porque Deus é maravilhoso e porque Deus cuida das pessoas que realmente 

tem o coração bom, onde ela ariscou sua própria vida para salvar um garotinho e 

conseguiu graças a Deus. Disse ainda, que ela já passou por um processo cirúrgico e muito 

delicado no joelho e a cirurgia do máxi lar foi adiada porque ela precisou tomar sangue e 

estão aguardando o médico com novos exames para saber quando vai ser marcado a 

cirurgia do máxi lar. E assim à Vereadora deixou um alerta, porque sabe que muitas 

pessoas já perderam a vida por conta de acidentes e essa alerta é para as pessoas que 

utilizam o meio de transporte como motos, carros que preste atenção quando estiverem 

pelas ruas da cidade, porque tem crianças, idosos e tantas gentes indefesos que podem 

passar pelo que os mesmos estão passando. E sabe que nada que seja feito hoje vai apagar 

o trauma, as marcas que esse crocodita fez com sua sobrinha, nada vai apagar os sonhos 

que ele tentou interromper, porque ele tentou interromper os sonhos dela, mais Deus não 

deixou e nem vai deixar. A faculdade dela será trancada pelo segundo semestre de Direito 

para qual ela estava cursando pela impossibilidade que ela estar de ir até a faculdade e 

pediu para as pessoas que estão se solidarizando com ela e com sua família que continuem 

orando. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao Vereador 

Izanides Filho, o qual inicialmente saudou a todos e em nome do Presidente desta 

Câmara Municipal cumprimentou a todos os seus nobres colegas de trabalho, também 

saudou a todas as pessoas que se faziam presente no salão plenário e a todas as pessoas 

que os ouve através das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso se justificando sobre 

sua ausência na sessão passada, porque contagiou a malária e estava sem condições de 

participar da Sessão. Depois, o mesmo citou que estava em Belém e soube do trauma na 

família de sua amiga Neide e de seu amigo Marcelo, onde ficou preocupado, ficou triste 

porque a Maria Eduarda foi uma menina que praticamente acompanhou a evolução dela, 

e desejo-lhe melhoras para a vida dela. Depois, citou sobre a malária, onde na Sessão 

passada o Vereador Ezequiel de Jesus, pediu para o Prefeito declarar estado de 

calamidade sobre essa epidemia da malária. Continuando, ressaltou que o mesmo irá fazer 

parte e por morar no rio que oitenta por cento dos moradores estão passando por essa 

calamidade que é a malária, pelo que consta não tem os dois medicamentos, e quando 

estava com malária foi tratado só com a clorotrina, porque a primaquina não tem. E o 

mesmo se perguntou: “será que o Prefeito estar esperando morrer alguém para declarar 

estado de calamidade pública”? Na sequência, o Vereador Edson farias, pediu a parte no 

discurso, onde parabenizou o Vereador pela colocação do pronunciamento do Vereador 

Ezequiel de Jesus. Disse ainda, que também comunga da ideia, onde em dois mil e dez 

também pediu que o Prefeito decretasse estado de calamidade pública e ele foi orientado 

de não dá ouvido para si, porque era vergonhoso para Oeiras do Pará decretar estado de 

calamidade pública e depois o Prefeito Edivaldo Nabiça foi para o Jornal Nacional pedir 
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socorro do que decretar estado de calamidade pública. Continuando, falou que estado de 

calamidade pública é injetar recurso direto para o Município, mais eles não procuram 

saber o que estado de calamidade pública e o povo fica sofrendo. Depois, ao retomar da 

palavra o Vereador Izanides Filho, citou que estava em Belém e foi informado que faleceu 

uma criança recém-nascida por ter pegado malária. Em seguida, o Sr. Presidente Paulo 

Miranda, pediu a parte no discurso para complementar no quesito da malária, onde é mais 

preocupante é quando há ausência do medicamento, ausência essa que a Prefeitura não 

pode comprar o medicamento, até porque não tem como se comprar o medicamento e se 

não tem, tem que responsabilizar quem é de fato é o Estado que tem que mandar comprar 

através do Ministério Público para poder mandar para o Município. Após, o Vereador 

Izanides Filho, ressaltou que se tem que analisar a questão no todo, onde o mesmo tem 

seu salário de vereador e tem como ir em Belém fazer uns exames, mais como é fica as 

pessoas que não tem nada e que muitas das vezes não têm nem para comer. E na sua 

opinião, vergonha e tristeza é ver as pessoas morrer, e aproveitou o momento para fazer 

esse apelo para o Prefeito, que possa tomar essa atitude. Depois, citou sobre a questão da 

Segurança Pública, o qual não pôde estar na reunião como Delegado e como todos sabem 

o Município de Oeiras do Pará estar passando por um estado muito crítico, a cidade estar 

cheia de pessoas estranhas, pessoas que estão querendo vender armas, assaltos, roubos, 

onde são situações lamentáveis. E o mesmo acha que com todos esses roubos que estão 

acontecendo na cidade, principalmente nas questões de lanchas, o Prefeito tinha como 

disponibilizar uma lancha com dois agentes de segurança, para ficar vigiando as 

embarcações, lanchas e outras coisas. Em seguida, citou que o mesmo é um tipo de 

Vereador que não gosta de estar insistindo muito nas coisas, hoje é representante do povo 

de Oeiras em geral, mais também é um representante de várias comunidades como: do rio 

Urubuena, Araqueiru, Cararí, Sacajoós, Carcunda, Buiuçu. Onde ficou triste quando o 

mesmo foi tomar uma injeção no Posto Médico do Araqueiru e não tinha a Maca que é 

para os pacientes deitarem, e mesmo já tinha feito esse pedido para o Prefeito desde o 

mês de junho e até agora não foi atendido. E o mesmo deixou bem claro para toda aquela 

comunidade que não é culpado, onde o pedido foi feito, mais quem executa é o Executivo 

e se ele não executou, infelizmente o mesmo não pode fazer nada. E como o mesmo tem 

uma amizade grande com o Secretário Dinho Ribeiro, ele lhe prometeu que amanhã estará 

mandando a Maca para o Posto médico do rio Araqueiru. Na sequência, parabenizou o 

Prefeito pela reforma da escola do rio Sacajós, onde a situação da escola estava horrível, 

mais com a graça de Deus foi feita a reforma e hoje está apta para trabalharem. Finalizou 

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

inicialmente saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda e em seu nome cumprimentou os 

demais Vereadores desta casa, também saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes 

e a todos os ouvintes das Rádios FM. Na sequência, ressaltou que ficou muito feliz, 

porque marcou uma reunião com algumas pessoas que ajudam a construir o seu mandato, 

onde convidou as lideranças da localidade de Pau de Rosa, Estrada Baixa, Melancial e 

outras localidades. Mais ficou feliz pela forma que as pessoas estão enxergando o seu 

trabalho e com a graça de Deus esteve presente praticamente umas duzentas pessoas para 
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conversarem, para dizer porque estão apoiando tal candidato, para dizer o que ele já fez 

por Oeiras do Pará, quais são os rumos e o futuro com o compromisso dele para Oeiras 

do Pará, porque não dá mais para fazer campanha e pedir para votar em um cidadão 

porque ele é candidato, mais as lideranças tem que entender porque realmente estão 

apoiando tal candidato, até porque quem consegue entrar nos gabinetes dos Deputados, 

Senadores, Governadores, são aqueles que tem mandato e são poucas pessoas que tem 

mandato e não conseguem entrar. Lembrou ainda, que uma vez o Vereador Joelson 

Moraes falou uma vez que não apoiaria nenhum Deputado de mandato que não tenha feito 

benefício para Oeiras do Pará. E o mesmo, junto com demais Vereadores que compõem 

o grupo, foram até a Belém e pediram a recuperação de vinte e cinco quilômetros da PA 

368 até o rio Oeiras, onde lhes apresentaram o Deputado Eliel Faustino e o mesmo junto 

com os outros Vereadores colocaram na mesa dele uma demanda para o Município de 

Oeiras do Pará e ele perguntou: quantos quilômetros tem Oeiras do Pará da BR 422? E o 

mesmo respondeu que tinha uma base de setenta e cinco quilômetros e ele ligou para o 

Secretário do SETRAN e marcou uma audiência, onde sentaram com ele e disse: “eu 

quero que o senhor vá em Oeiras do Pará e vamos sentar com o Governador para que se 

faça a Estrada para chegar até Oeiras do Pará”. Continuando, ressaltou que ontem o 

Secretário do SETRAN Sr. Cleber Meneses, mandou o aviso da licitação da PA 379, 368 

que chegará até Oeiras do Pará. Disse ainda, que o Deputado Eliel Faustino nunca veio 

em Oeiras do Pará e o mesmo não tem dúvida que uma obra dessa não vai passar de vinte 

milhões de reais, onde essa Estrada de Oeiras será um sonho para todos, porque vai 

colocar Oeiras na ponta. Ressaltou ainda, que o Deputado Jordy também tem ajudado 

muito Oeiras do Pará, onde o kit do Conselho Tutelar, trator agrícola, equipamentos para 

o Posto do Marapira e no Posto do Uxi-estrada, tudo foram emendas do Deputado Jordy, 

também ressaltou que o Deputado Marcio Miranda fez um vídeo para mostrar que liberou 

a Delegacia e quem estar ganhando com tudo isso é o povo de Oeiras do Pará. Ademais, 

citou que tiveram uma reunião com o Delegado da Policia, até porque Oeiras do Pará tem 

dois sentimentos hoje, primeiro: a população percebe que não tem segurança e estar à 

mercê da violência. Segundo: as pessoas que estão cometendo crimes, eles percebem que 

podem fazer o que querem que nada vai acontecer com eles. E o mesmo pediu 

providencias, porque não se ver nenhum tipo de investigação e sim de repressão pela 

Policia Militar. Ressaltou ainda, que todos precisam se reunir e pedir para que o Estado 

coloque uma lancha toda equipada a disposição da Policia, porque se acontecer um fato 

ninguém vai querer dá a sua lancha devido o mal que pode acontecer. Na sequência, o 

Vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso e parabenizou o vereador pelo discurso 

e que salve engano, tem na Delegacia um casco apreendido que foi colocado sobre a 

custodia da Delegacia e agora poderiam correr atrás só do motor, até porque o casco 

pertence a Delegacia que foi apreendido de um roubo dos Correios. Após, ao retomar da 

palavra o Vereador José Siqueira citou que uma coisa é fato, onde já fez mais de duzentas 

viagens com pessoas doentes na BR 422, também já carregou mais de trinta urnas em seu 

carro e como ser humano irá servir a população na medida do possível, mais precisam 

cobrar do Estado para que isso venha acontecer. Depois, citou que faz parte da base do 
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Governo, mais não tem a mínima condição de rebater algumas situações que a oposição 

coloca, e aproveitou para parabenizar a Vereadora Maria Nahum de quando ela diz que 

todas as ligações dela para o Prefeito e outras pessoas são atendidas. Mais as suas não são 

atendidas, nem para o Líder do Governo, nem para o Prefeito e muito menos alguns 

Secretários em exceção o professor Nei Andrade e o Dinho Ribeiro que lhe atende muitas 

vezes. Continuando, citou que para tirar a responsabilidade do senhor Prefeito Dinaldo 

Aires a escola do Costeira, a comunidade está querendo interditar e fecha a porta da 

comunidade, porque a empresa que ganhou a licitação ela estar mais de trinta dias 

enrolando o começo da obra. E o mesmo estava enviando de seu gabinete ao Secretário 

de Educação, para que lhe dei o contrato, a cópia do contrato da ordem de serviço que foi 

dado a essa empresa. E enquanto a CASI CONSTRUÇÕES, reformou a escola do Itaucu 

que é uma escola muito mais complexa em noventa dias e essa empresa não conseguiu 

fazer o muro da escola do Uxi-estrada e ela recebeu oitenta e cinco por cento da obra e 

isso não é culpa do Prefeito e sim culpa dessa empresa irresponsável que tem ganhado 

licitações no Município de Oeiras do Pará. E pediu para esse Governo que possa sentar 

com os Secretários, com os Vereadores da base do Governo para que posam discutir as 

problemáticas do Município de Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada à Vereadora Malena Batista, a qual inicialmente saudou a todos aos 

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

as pessoas que os ouvem através das Rádios FM. Na sequência, citou que Oeiras do Pará 

é um Município tão pequeno, e muitas das vezes fica prestando atenção de como as 

pessoas andam de moto e para quem já foi em São Paulo vê que é uma cidade ligada a 

outra, mais aqui em Oeiras porque não apreciar as passagens tão bela que tem no veículo 

que Deus o concedeu, onde talvez um chefe de família bateu a jovem e como outros que 

tem acontecido dentro do Município. Lembrou-se ainda de quando foram para uma 

reunião com Governador interino Zequinha Marinho pedir o DETRAN para que viesse e 

que começasse pelas escolas de formação para que não chegasse onde estamos chegando 

e cada dia mais estar se agravando. Depois, agradeceu ao senhor Max, por ter colocado 

lâmpadas em algumas ruas da cidade, porque na Sessão passada quando chegou quatro e 

meia da manhã viu muitas ruas escuras e falou nessa Tribuna que isso leva a assaltos, a 

estupros e uma série de coisas e agora pôde observar que muitas ruas já estão com 

iluminação. Ademais, citou sobre a malária, a qual é um problema que estar se arrastando, 

é um problema preocupante porque nunca tinha visto uma criança bebê morrer de malária. 

Na sequência, o Vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para citar sobre a 

iluminação, onde não é por falta de pagamento dos materiais elétricos, porque se visitarem 

o Portal da Transparência com que o Município de Oeiras do Pará paga em material 

elétrico, era para ter no mínimo umas cinco lâmpadas em cada porte, mais o que se vê, é 

ruas inteiras no escuro. Após, ao retomar da palavra à Vereadora Malena Batista, citou 

que é preocupante e ficamos à mercê, porque temos um problema seríssimo em Oeiras do 

Pará que é a questão da Segurança Pública, onde um determinado Policial chegou um dia 

e disse: “eu preciso urgente de uma voadeira que houve uma denúncia que estar chegando 

uma carga de drogas” e não tinha uma voadeira se quer e isso estar se alastrando, os 
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jovens estão indo e simplesmente as vezes nos deparamos até mesmo impotentes de 

braços cruzados sem saber o que fazer, mais os mesmos fazem suas partes que é pedir. 

Disse ainda, que lembra quando tiveram nessa reunião cada Vereador fez um pedido, mais 

fica grata pelo o que vê de quando o Vereador José Siqueira fala que estar chegando aqui 

algo do Estado, porque lembra que o ultimo Governador que esteve em Oeiras do Pará 

foi o Governador Almir Gabriel e o Zequinha Marinho era Vice-governador, até porque 

Oeiras do Pará estava esquecida em obras do Governo e acha vista que cada obra que vem 

e mais os vinte por cento do Município que é a parte que cabe a ele dá e com isso  já 

andaram até demais porque o Governo estar fazendo sua parte. Na sequência, o senhor 

Presidente Paulo Miranda, pediu a parte no discurso para contribuir, citando que a última 

Governadora a pisar em Oeiras do Pará com exceção ao Governador Zequinha Marinho 

que era Governador em exercício, foi a Governadora Ana Julia a qual veio entregar o 

hospital na época. Continuando, ressaltou ainda sobre os acidentes de motos, o qual 

aproveitou o momento para se solidarizar com a família, porque sabe quanto isso é 

doloroso para moça, mais as vezes diante de uma situação dessa as vezes existe umas 

pessoas na família mais alterada e a pessoa que estava na moto que o acidentou pelo que 

conhece é uma pessoa do bem e não é uma pessoa maldosa, também tem certeza que não 

faria isso proposital, mais que a família possa entender e conversar e que todos nós 

precisamos tomar como exemplo. Após, a Vereadora Malena Batista, agradeceu ao 

senhor Presidente Paulo Miranda por lhe fazer lembrar que o ultimo Governador a estar 

em Oeiras do Pará, foi a Governadora Ana Julia. Em seguida, o Vereador Edson Farias, 

pediu a parte no discurso para citar que também conhece a pessoa que acidentou e tem 

que se entender o que levou o senhor o qual é evangélico e é uma pessoa do bem, também 

tem certeza que ele não tinha a intenção e ele não é um crocodita, mais talvez ele seja o 

reflexo do transito de que ele vê os outros correndo e por uma necessidade corre também 

e tem certeza ainda que esse homem que o acidentou não fez porque quis e que foi um 

acidente. E que a família da Maria Eduarda possa perdoa-lo e todos como autoridades 

possam constituir mecanismos para que acidentes igual ao da Maria Eduarda não volte a 

acontecer e que haja uma conscientização dos condutores de motos que não precisem 

correr e essa conscientização é papel do Município fazer. Após, à Vereadora Malena 

Batista, citou que quando se fala em educação, é uma coisa que muitas das vezes ficamos 

sensibilizadas como educadora, onde a base é a educação infantil que tem que ter uma 

preparação e assim vem como um todo. E quando se fala em uma educação de qualidade 

tem que ter profissionais de qualidades e o Município tem profissionais de qualidades, 

mais em qualquer profissão como o Médico que pode atender em qualquer lugar, mais 

ele não vai se sentir à vontade com o lugar que ele estar atendendo, então ele tem que ter 

toda uma estrutura para isso. O Fisioterapeuta ele precisa de uma cama adequada, um 

lugar adequado para desenvolver um bom trabalho. O Advogado, ele precisa de um bom 

escritório com uma boa estrutura para se tornar um excelente profissional e para se tornar 

um bom profissional ele tem que passar quatro a cinco anos numa faculdade e o que ele 

espera para o futuro é ser bem remunerado para poder desenvolver um bom trabalho, 

porque quando ele está com o seu dinheiro no bolso sendo muito bem pago, muito bem 
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valorizado, ele vai para uma sala de aula, para um consultório, para um escritório com a 

maior alegria. Mais quando se mexe neste dinheiro supra suas necessidades, porque a 

cada mês se tem os compromissos a pagar. E quando se mexe no bolso de um funcionário 

público, como ele se sente? Ele se sente lesado. Continuando, citou que esteve 

conversando com uma funcionária e ela lhe trouxe dois contracheques, onde em dois mil 

e dezesseis ela ganhava três mil e trinta reais e dezesseis centavos e o valor liquido dela 

era dois mil novecentos e trinta e cinco, e hoje ela recebe no total de um mil setecentos e 

vinte e quatro e o valor liquido dá um mil quinhentos e sessenta e oito, onde em dois mil 

e dezesseis ela ganhava quase troto mil reais e hoje ela ganha a bacatela de mil quinhentos 

e sessenta e oito. Como ela se sente com os anos que ela passou para se tornar uma 

profissional com a esperança de que através de sua profissão seria valorizada, sendo que 

havia uma grande cobrança em relação ao PCCR mais era pago mesmo com todas as 

perseguições. Na sequência, o Vereador Edson Farias, reiteradamente pediu mais uma 

vez a parte no discurso parabenizando a vereadora pelo discurso brilhante. Disse ainda, 

que vossa excelência falou que para um bom Fisioterapeuta tem que ter sua estrutura e é 

a tônica desse Governo menosprezar os profissionais e vossa excelência traz esses 

contracheques para mostrar o quanto esse Governo não prioriza e não valoriza os 

profissionais. Após, a Vereadora Malena Batista, pediu para a vereadora Franciele 

Amaro, que a mesma desse uma olhada na escola da Palmeira, como casas de cupim 

porque se não os problemas irão se agravar. Na sequência, à vereadora Franciele Amaro 

pediu a parte no discurso para citar que já esteve visitando a comunidade e a mesma pôde 

observar a questão do prédio, parabenizando os professores que ali trabalham, pela 

higiene da escola bem cuidada e isso é muito importante para a educação. Após, à 

Vereadora Malena Batista, citou que estiveram o privilégio de construir a escola em 

setenta dias, onde a comunidade ajudou muito e hoje ela preserva e todos têm que zelar e 

cuidar para que o problema não se agrave lá na frente. Finalizou agradecendo a Deus. 

Após, a palavra foi facultada à Vereadora Maria Nahum, a qual saudou a todos aos 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 discurso ressaltando sobre sua ausência 

na Sessão passada, a qual não esteve presente devido está acompanhando sua mãe que se 

encontrava doente. Depois, deixou bem claro para todos de quando escolheu ser oposição, 

porque quando se fala em oposição a mesma estar incluída. E decidiu ser oposição foi 

porque hoje vê que são eleitos para representar o povo e jamais irá torcer ou até mesmo 

pesseguir para que não venha acontecer, porque os mesmos como vereadores é difícil e 

também são muitos cobrados nas ruas, nos interiores e em qualquer lugar que for. 

Ademais, citou que esteve visitando o sistema de água da rua Milhomem Tavares, estando 

lá pode ver que estamos ficando preste sem água devido o poço está secando e a 

informação que teve, é que o outro poço está quase pronto mais não efetuaram tudo ou 

parte do dinheiro para a pessoa que estava fazendo o poço e por conta disso a obra parou. 

Também procurou saber sobre as bombas que não tem nenhuma de reserva, onde levaram 

para Belém para fazer manutenção e não voltaram. Na sequência, o Vereador Edson 

Farias, pediu a parte no discurso para citar que é preocupante e no Governo passado 
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existia as bombas funcionando e uma de reserva, mais quando esse Governo assumiu 

“Um Novo Tempo Uma Nova História” deixaram queimar as que estavam funcionando, 

usaram a de reserva e queimou a de reserva a qual eles ajeitaram. E o mesmo deixou seu 

apelo para a Administração que possa levar mais sério o povo de Oeiras do Pará. Após, à 

Vereadora Maria Nahum, pautou sobre a construção da Delegacia, onde a pessoa da 

empresa que veio construir estar tendo bastante dificuldades, porque já tinha inspirado o 

primeiro prazo e já estava no segundo prazo e nada de entregarem o terreno da Delegacia, 

porque toda empresa tem prazo para começar e prazo para terminar e se a empresa não 

começasse ela ia ter que pagar uma multa. E a mesma pediu para que deixe perder a 

oportunidade da construção da Delegacia, até porque não foi fácil para conseguir e o que 

o Prefeito se comprometeu que ele possa cumprir. Continuando, citou ainda que tem que 

se achar uma solução para a questão dos assaltos que vem ocorrendo no Município, pelo 

menos que venha inibir mais um pouco e a mesma acredita que tem como ainda controlar, 

mais estar faltando mais segurança. Depois, citou que esteve visitando a ponte da 

passagem alegria, onde pôde observa que estar sem condições e no começo do ano o 

Vereador Joelson Moraes também pediu pela reforma dessa ponte. A ponte da Veiga 

Cabral a situação estar precária, também a ponte da Raimundo Vieira e a mesma espera 

que seja resolvido porque será melhor para a população. Ademais, parabenizou o 

Vereador e Presidente da Câmara Paulo Miranda, pelo seu Requerimento e a mesma 

ressaltou que seu voto será favorável. Em seguida, ressaltou sobre o lixão, o qual estar 

muito preocupante e tem que tomar uma providência quanto antes, porque não tem mais 

condições desse lixão continuar no lugar que estar. E a mesma aproveitou para pedir que 

dessem uma limpada na estrada devido os lixos já estarem se espalhando pelo meio da 

estrada e nos terrenos particulares que ficam por perto. Depois, citou que esteve no 

hospital, onde ficou muito triste de ver a frente do hospital empossado e são coisas que 

dá para resolver, até porque isso é vergonhoso porque tem pacientes que são cadeirantes, 

mulheres gravidas, pessoas idosas que para passar as pessoas tem que pular. 

Prosseguindo, citou que foi procurada por moradores do rio Araqueiru, onde o rio estar 

quase sem condições das embarcações passarem e pediu para que possam resolver essa 

situação. Após, a palavra foi facultada ao Vereador Osvaldo Alves, saudou a todos aos 

seus nobres edis, saudou as pessoas que se fizeram presentes e a todos aos ouvintes das 

Rádios FM, Em seguida, iniciou seu discurso ressaltando que o mesmo foi vítima de onde 

lhe furtaram um bem que é tão difícil de conquistar que é uma lancha a qual há pouco 

tempo, acabou de pagar e uns vagabundos altamente armados levaram quatro lanchas do 

Posto de gasolina, onde amararam e amordaçaram o vigia (Zeca), e o mesmo tem certeza 

que Deus tem coisas melhores para sua vida. Depois, prosseguindo, ressaltou que 

agradece muito a Deus por estar representando o povo Oeirense e sempre teve um sonho 

de ver sua cidade com uma melhor educação, saúde, segurança pública e por isso se 

propôs a ser candidato e lutar para trazer benefício para o Município. Disse ainda, que na 

vida nasce dois tipos de pessoas, uma que nasce para fazer o bem e a outra que nasce para 

se dá bem, onde a política estar aí e o povo tem que analisar os Deputados Estaduais, 

Federal, Senadores, Governadores e Presidente. E ressaltou que irá apoiar o Deputado 
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Estadual Eliel Faustino, o qual não está o apoiando por acaso e sim por ter trazido 

benefício para o Município, como: a Delegacia que estar sendo construída no Município 

e a Estrada. Também citou que a união dos Vereadores, ela vem incomodando algumas 

pessoas, mais o mesmo não faz política como algumas pessoas fazem para ganhar o voto 

e roubando a consciência de algumas pessoas. E o mesmo pode dizer que nesse mandato 

juntos já conquistaram Microcrédito, Estrada, Delegacia, PROPAZ, Médico e isso lhe 

deixa feliz, porque foi para isso que lançou seu nome a candidato e com a graça de Deus 

e o povo confiou e estar fazendo o que está no seu alcance. E hoje muitas famílias estão 

sendo gratas, muitas famílias estão estruturadas pelo fato do mesmo está lutando e 

carregando a bandeira do Projeto de Prevenção e Tratamento de Dependentes Químicos, 

o qual agradeceu ao Prefeito Dinaldo Aires o qual abraçou a causa e hoje o trabalho está 

sendo desenvolvido no Município. Em seguida, citou que tiveram uma reunião com o 

Delegado e com a Policia Militar, onde o mesmo pôde perceber que, o que estar faltando 

de fato é estrutura, onde todos sabem que é responsabilidade do Estado, mais porque não 

entrar em parceria com o Município? Onde são coisas mínimas que eles estão precisando 

e o mesmos ficaram de se reunirem com o Prefeito, para levar algumas demandas para 

que possa dá ao mínimo de segurança com a ajuda dele. Na sequência, à Vereadora 

Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para esclarecer que muitos estão criticando o 

Prefeito porque o Prefeito não estar dando apoio em relação a questão da Delegacia, onde 

deixou bem claro que toda a parte da limpeza estar sendo utilizada as máquinas da 

Prefeitura, o combustível da Prefeitura, a Prefeitura ajeitou toda a casa que estava 

danificada para funcionar como Delegacia e tudo o que foi pedido pelo Delegado foi 

atendido e a mesma não ver motivo para dizer que o Prefeito não estar cumprindo com o 

seu papel. Mais pelo contrário, deveriam sim se reunir e irem cobrar do Estado, porque a 

competência é do Estado e o Estado deveria pagar o aluguel, mais quem vai pagar é o 

Município no valor de um mil e quinhentos reais que poderia ser gasto em uma outra 

coisa. Disse ainda, que deveria parar para pensar e colocar um ponto para ver de quem é 

a responsabilidade, onde deveriam irem sentar com o Márcio Miranda o qual hoje 

representa cinco Vereadores aqui para poderem sentar com ele e pedir o que é 

responsabilidade do Estado e não só cobrar do Prefeito que já tem o Município falido para 

sustentar. Após, o Vereador Osvaldo Alves ressaltou que pelo que entendeu o Prefeito 

não tem como ajudar infelizmente. Mais irão se reunir e levar a demanda do que o 

Delegado e a Policia Militar lhes falaram. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra 

foi facultada ao Vereador Paulo Miranda, o qual saudou a todos os senhores Vereadores 

e Vereadoras presentes nesta Sessão, também agradeceu a Deus pela oportunidade em 

que mais uma vez lhe concede de usar a tribuna desta Câmara como tantas outras vezes 

que já lhe permitiu. Em seguida, iniciou seu discurso ressaltando sobre suas Indicações 

de nº 005 e 006/2018 as quais já foram defendidas pelo Vereador e o mesmo espera pelo 

voto de seus nobres pares que já tinham tomado conhecimento das duas Indicações que 

trata do muro da Escola Maria Domingas as margens do rio Anauerá na mediação do rio 

Caracurú e da Escola Maria Luiza também as margens do rio Anauerá na localidade 

denominada Tapará. Ademais, se reportou ao acidente acontecido com a jovem Maria 
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Eduarda, o qual sabe do sofrimento da família e diante do que lhe falaram do acidente, é 

só a misericórdia de Deus. E voltou a citar para a Vereadora Franciele Amaro, que todos 

são de uma família do bem e ninguém pode tirar o mérito, até porque são uma família 

altamente conceituada neste Município e não é à toa que vossa excelência ocupa nesse 

Parlamento, não é à toa que seu irmão também já foi Vereador e o seu marido também 

estar Prefeito do Município. Mais o cidadão que o acidentou, teve a infelicidade de 

acidentar, mais também todos conhecem que ele é uma pessoa do bem e acredita que não 

foi proposital. Depois, citou que o Ministério Público solicitou desta Casa de Lei se aqui 

já tramitou algum Projeto que trate de regulamentação do trânsito, onde o mesmo 

informou que até o presente momento não se encontra nem dessa Gestão e nem de outras 

anteriores, mais disse que é testemunha da insistência do Vereador Edson Farias, em 

questão de plaquiamento para regularizar o trânsito. Também falou que tem se 

preocupado com essas situações e prova disso que há quatro anos o mesmo trouxe a este 

Município através do Dr. Gerson Peres o Curso de Operador de Máquinas e qualificaram 

através do SENAI quarenta e três alunos deste Município. Também ressaltou que trouxe 

para este Município a Autoescola a qual estar se finalizando com o trabalho para tirar a 

carteira de habilitação e infelizmente hoje esse tipo de trabalho não pode mais estende-se 

no interior desde o final do ano de dois mil e dezessete. Em seguida, teceu comentários 

sobre a obra da Delegacia, onde no começo de seus mandatos após uma audiência 

marcada com o Governador em exercício Zequinha Marinho com todos os Vereadores 

desta Casa e esta Casa concedeu diárias para todos os Vereadores irem até a Capital do 

Estado e lá conversaram sobre o assunto da Delegacia. Também foram pessoas da 

sociedade civil que juntos estiveram os mesmos para lhes dá força e clamar juntos, como: 

o Pr. Jeferson, Pr. Pompeu, Ivail Araújo, Rai Alcantara e o Prefeito, onde mesmo 

aproveitou para agradecer a estas pessoas civil que foram lá expor ao Governador a 

situação que estava a Delegacia a qual ele tinha visto com seus próprios olhos. 

Prosseguindo, citou que um Processo de Licitação não sai de um dia para o outro, porque: 

primeiro a obra tinha que estar liberada, porque a Lei ela não permite uma obra que esteja 

cem por cento liberada três meses antes e três meses depois das eleições. E o mesmo 

lembrou de uma reunião que fizeram no interior na localidade do seu Dani, onde naquele 

momento a empresa fez o Processo e estava tudo certo e já iria iniciar o serviço de 

porteamento descendo do rio Anauerá até a localidade do Tapará do luz para todos. Onde 

a informação que teve recentemente que talvez será só depois das eleições. Disse ainda, 

que é um sonho da população vê ligar Oeiras e Cametá, mais irá pedir a Deus para que 

isso aconteça, porque quem será agraciado será o Município. Continuando, ressaltou que 

o Paulo Damasceno que era o Diretor do DENITE, deixou as maiores pontes que interliga 

aqui, interliga uma ponte que atravessa o rio Oeiras e outras, mais quando chegou na 

ponte do Arióca houve um problema com a Reserva e paralisou o serviço e hoje as pontes 

já não prestam. E o mesmo não sabe o porquê e também pode estar enganado, mais o 

mesmo já viu o Eliel Faustino aqui em Oeiras. Na sequência, o Vereador Edson Farias, 

pediu a parte no discurso para citar primeiro sobre o Paulo Damasceno, o qual foi o único 

que quando assumiu DR, se preocupou em destinar o recurso que sai mensalmente para 
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o DR de Cametá na Estrada 379 que é para onde deveria ser aplicado, mais infelizmente 

o recurso sai e fica em Cametá e não é investido e o Paulo investiu onde deveria ser 

investido, mais no decorrer do Processo ele entrou em depressão e acabou tirando sua 

própria vida. Prosseguindo, ressaltou sobre o Eliel Faustino, o qual o conhece de longas 

datas e ele já veio várias vezes em Oeiras do Pará, onde ele era do PR e já foi apoiado 

aqui pelo Lico e pelo Xema, e o mesmo fica feliz por ele estar podendo contribuir com 

Oeiras do Pará. Disse ainda, que foi o Eliel Faustino foi quem organizou aquela reunião 

na Prefeitura de Ananindeua com o Elder, com o Nabiça jubto com os mesmos e que 

secretario do Nabiça não ia deixar ele ser candidato a reeleição pelo antigo PMDB e 

naquela reunião no gabinete do Elder foi decidido que o Nabiça viria sim pelo PMDB a 

candidato e quem organizou foi o Eliel Faustino a pedido seu, porque o Nabiça ia ficar 

de fora. Após, o vereador Paulo Miranda citou que fica agradecido por saber que há um 

esforço concentrado do Deputado pela questão dessa Estrada. Em seguida, o Vereador 

Joelson Moraes, pediu a parte no discurso para citar em relação sobre a questionamento 

do Eliel Faustino ter vindo ou não em Oeiras do Pará, onde o mesmo ficou até surpreso 

de quando o Vereador Edson lhe falou, até porque os mesmos não conheciam ele e talvez 

teria passado pelo seus lados e não perceberam, mais o fato é e como sempre colocaram 

que pela questão da luta dele pelo Município de hoje estarem em campanha pedindo voto 

para ele e é dessa forma que estão colocando. Após, ao retomar da palavra o Vereador 

Paulo Miranda, citou que não queria falar do Delegado, porque nenhum Delegado hoje 

consegui chegar a assumir um cargo de Delegado se não for de careira, mais lamenta 

muito que uma empresa que ganha uma licitação para vim construir no Município e não 

tem um carrinho de mão e tem que usar as máquinas da Prefeitura e isso não é problema 

da Delegacia e nem do Estado e sim problema da empresa que estar construindo que é 

dever e obrigação deles. E as máquinas da Prefeitura deveria estar jogando aterros nas 

ruas que está precisando, mais estar lá jogando entulho deles, e isso deveria ter uma 

fiscalização e eles deveria ter suas máquinas para vim fazer o trabalho, até porque, como 

é uma obra de convenio com certeza sai automaticamente a contrapartida do Município. 

Depois, o Vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso para parabenizar o vereador 

pelo seu discurso e citou que uma coisa é fato, onde todos sabem da luta de todos os 

Vereadores aqui do Município de Oeiras do Pará, onde tiveram a graça de Deus e a 

felicidade das coisas acontecerem nesse momento, mais nas reuniões que tiveram nesse 

mandato e no mandato passado, a Estrada 367 e 368 ela foi solicitada para muitos 

Vereadores, mais hoje a diferença é que o Deputado Eliel Faustino é o Líder do Governo 

e é ele que representa o Governo na Assembleia e o pedido dele tem muito mais peso, 

onde o povo de Oeiras foi abençoado de poder chega esse momento. Na sequência, à 

vereadora Maria Nahum, pediu a parte no discurso para citar que falou da empresa, onde 

a empresa lhe falou que o combinado foi que a Prefeitura entregaria o terreno limpo e foi 

o Prefeito que se comprometeu em entregar o terreno limpo para poder começar a 

construção. Depois, ao retomar da palavra o vereador Paulo Miranda, finalizando seu 

discurso ressaltou que o Vereador Edson lhe encontrou um certo dia por acaso e 

conseguiram falar com o chefe do destacamento da Policia Militar e foram até a casa do 
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Prefeito. E pôde ver o quanto o Vereador Edson poderia descarregar como oposição toda 

a responsabilidade do Prefeito, mais ele descarregou toda a responsabilidade no chefe do 

destacamento da Policia Militar que só teve que concordar com vossa excelência. E o 

mesmo disse que irá solicitar do Delegado porque sabe que é competência do Estado, que 

pelo menos um ofício que ele tenha solicitado os agentes administrativos da Delegacia e 

se o Estado negou, até porque ele tem que solicitar do Órgão que é da competência. 

Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao Vereador Sergio 

Barbosa, o qual inicialmente saudou a todos os Vereadores presentes, saudou a todas as 

pessoas que se faziam presentes e aos ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu 

discurso pautando sobre o abastecimento de água, o qual esteve visitando o abastecimento 

de água do Bairro do Marituba e o abastecimento do Poço de Jacó, onde constata-se que 

as bombas estão indo para a retifica e não estão voltando, o qual não sabe o motivo, mais 

irá procurar saber porque isso já vem se estendendo por alguns meses e já sente-se a 

fraqueza da água nas torneiras e já há diversas reclamações de diversos Bairros na cidade 

de Oeiras do Pará. E o Vereador aproveitou o momento para pedir ao Poder Executivo 

que tome providencias em relação a isso. Na sequência, frisou sobre os Postos de Saúde 

dos interiores e as pessoas já vêm de longa data se queixando, onde os Técnicos de 

Enfermagem eles fazem seus horários de trabalho, ou seja, vão a hora que quer e saem a 

hora que quer e atendem quando querem. Disse ainda, que isso compete ao Secretário de 

Saúde, então que ele possa assumir seu papel e possa cuidar da saúde pública de Oeiras 

do Pará, porque as queixas já são muitas e as queixas também são por falta de 

medicamentos na farmácia básica, queixas de funcionários que trabalha quando quer e 

outros tipos de queixas. Continuando, ressaltou se isso não for tomada uma providência, 

o mesmo irá pedir uma abertura de CPI relacionada a saúde de Oeiras do Pará, para apurar 

qual é o motivo que faz com que a saúde seja esquecida em Oeiras do Pará. E assim o 

mesmo deixou sua indignação e isso já estar chegando no seu limite, até porque não irá 

mais a tolerar esses tipos de coisas de secretário que não faz nada, mais espera que tomem 

providencias porque se não tomarem, o mesmo tomará as suas. Depois, citou sobre as Ver 

Sinais dos Ramais, porque todo tempo estão cobrando e na Sessão passada pediu pelo 

Ramal do Bacural e com a graça de o mesmo foi atendido, mais existem outros e esses 

trabalhos só são feitos quando é pedido na Tribuna desta Câmara. Disse ainda, que já 

pediu para o Secretário de Infraestrutura para que possa fazer um plano de ação, para que 

possa trabalhar não só na cidade, mais em todo o Município. Ademais, citou sobre a 

Delegacia, onde estiveram uma reunião com o Delegado, onde ele colocou a situação que 

ele realmente precisa de duas pessoas para ajudar a digitar, porque se não os dois 

investigadores ficam presos fazendo esse trabalho, em vez de estarem fazendo 

investigações. Lembrou ainda que em conversa com o Secretário de Administração 

Domingos, onde existe um impeditivo por parte da Justiça que não permite que o 

Município seda essas pessoas para o Estado, para atender essas demandas e o Município 

pode ser penalizado por isso. E sobre a demolição da Delegacia, onde o mesmo não teve 

acesso ao contrato da Empresa com o Estado, mais pelo o que foi lhes repassado nesta 

reunião, é que existe uma contrapartida do Município eferente a demolição. E o Delegado 
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lhes repassou que estar sendo retardada o início da abra, devido ao Município não estar 

cumprindo com a demolição, ou seja, a demolição está sendo a passos de tartaruga, mais 

ainda não tiveram a oportunidade de se reunirem com o Prefeito, mais estarão fazendo 

essa reunião o mais breve possível, para que seja sanado essas dúvidas e esses trabalhos. 

Na sequência, o Vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso onde primeiramente 

parabenizou o vereador pelo seu pronunciamento, e o mesmo disse que pensa que foi por 

uma boa fé, o Prefeito se comprometeu em ajudar a demolir o prédio, não que ele tivesse 

compromisso com isso. E o Estado explicou para o Prefeito que se a Prefeitura doasse um 

prédio para funcionar a Delegacia e se responsabilizasse. E o mesmo acha que foi onde o 

Prefeito errou e teve um equívoco, foi em querer demolir a Delegacia, porque era de 

inteira responsabilidade da empresa que ganhou a licitação, mais a questão do prédio que 

a Prefeitura alugou, foi uma questão de querer ajudar. Em seguida, o Vereador Edson 

Farias, também pediu a parte no discurso citando que entende a colocação de vossa 

excelência e vossa excelência reflete o que a população cobra, mais também não tira a 

razão do vereador José Siqueira, onde a maioria ou alguns que lhes procuram para 

denunciar a situação, eles não sabem que o Município dá uma contrapartida. E o mesmo 

disse que também recebe denúncia da empresa que estar fazendo o asfalto os funcionários 

são da Prefeitura, as máquinas são da Prefeitura e realmente a Prefeitura estava demolindo 

a Delegacia e todos só estão refletindo o que a população lhes cobram. Após, ao retomar 

da palavra o vereador Sergio Barbosa, esclareceu que em momento nenhum o mesmo 

condenou a Administração referente a construção da Delegacia, onde só falou que com 

certeza terão essa reunião com o Prefeito referente a Delegacia. Ademais, citou que há 

muito tempo o mesmo já vem falando sobre o lixão do final da antiga Pista de Pouso, 

onde existe pessoas que residem e é inaceitável que o lixo seja jogado lá e as pessoas 

sofrem com ratos, doenças como a malária a qual estar hoje muito forte no Município e 

isso é uma coisa que não pode acontecer de o lixo estar sendo jogado. E o mesmo deixou 

mais esse aleta para o Secretário de Infraestrutura. Prosseguindo, citou ainda que estar 

muito preocupado com o lixão dentro da cidade, o qual foi mencionado pela Vereadora 

Maria Nahum. E realmente o mesmo pôde presenciar que naquele perímetro o mesmo viu 

um mar negro de urubus, onde ficou preocupado porque pode acontecer um acidente 

naquele perímetro da Estrada. Também o mesmo pôde presenciar um caminhão 

frigorifico despejando carcaça de animais e como falou até esse perímetro ainda faz parte 

da cidade e por isso existe um lixão dentro da cidade e ninguém faz nada. E pediu para o 

Secretário do Meio Ambiente e o Secretário de Infraestrutura para que possam tomar 

providencias em relação a isso. Na sequência, o Vereador Edson Farias, pediu a parte no 

discurso parabenizando vossa excelência pela preocupação da cidade do Município que 

nós vivemos. Continuando, citou que no último domingo houve uma pequena 

comemoração em sua residência, onde o lixo ficou lá e como já estava virando um mini 

lixão em frente sua casa, o mesmo comprou uns baldes e instalou para colocar os lixos e 

esses lixos até na quinta-feira ainda não tinha sido recolhido e o mesmo teve que ligar 

para poderem recolher o lixo. Mais também não culpa o Secretário de Infraestrutura 

porque tem suas limitações e a cidade está cada vez pior. Após, ao retomar da palavra o 
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Vereador Sergio Barbosa, finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que 

lhe concedeu, por sua família e por todas as pessoas do bem. Após, os discursos dos 

nobres edis, o senhor Presidente colocou em votação das Indicações nº 05 e 06/2018 de 

autoria do vereador Paulo Miranda. As quais foram aprovadas por unanimidade. Não 

havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente José Paulo Miranda Gonçalves, declarou 

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

Machado _______________________, Secretária, lavrei a presente Ata que, após ser 

lidar e aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. O cd da Sessão 

Ordinária do dia vinte e nove de agosto de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos 

na integra, encontra-se no arquivo dessa casa.  
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