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Ata da terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, a ser realizada no dia treze de março do ano de dois mil e dezenove. Às 

dezoito horas, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, no 

salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador Edson Vieira Farias, o 

qual assumiu a presidência na ausência do titular vereador José Paulo Miranda Gonçalves, 

secretariado pelos edis: Branco Manga (o qual assumiu a primeira secretaria) e a 

vereadora Malena Batista, (a qual o senhor presidente a convocou sua excelência para 

assumir a segunda secretaria). Composta a mesa, o senhor presidente solicitou ao primeiro 

secretário Branco Manga, para que fizesse a chamada dos vereadores presentes: José Silva 

Siqueira, Izanides Filho, Franciele Amaro, Malena Batista, Branco Manga e Edson Farias. 

Constatou-se a ausência do vereador: José Paulo Miranda Gonçalves, o qual justificou 

sua ausência informando que se encontrava em Cametá resolvendo algumas situações da 

conta da Câmara no Banco do Brasil. Ausência dos vereadores Barriga, Serginho 

Barbosa, Osvaldo Alves e a vereadora Maria Nahum. Depois, vossa excelência o senhor 

presidente em exercício, pediu para a Assessoria Jurídica desta casa, para que pudesse 

comunicar os demais vereadores que mesmo mandando via whatsApp as suas 

justificativas, mais que apresente em tempo hábito documentos comprobatório das suas 

justificativas de suas faltas da presente sessão. Após, as chamadas dos edis e havendo 

quórum regimental, o Sr. Presidente em exercício o vereador Edson Farias, depois da 

oração habitual, invocando a proteção de Deus e em nome do povo Oeirense, declarou 

aberta a presente sessão ordinária. Na sequência, o Sr. Presidente em exercício Edson 

Farias, colocou em discursão, votação e aprovação a Ata da Sessão Ordinária anterior. A 

qual foi aprovada por unanimidade. Após, o senhor presidente em exercício Edson Farias, 

comunicou que estavam com a ordem do dia, com a votação que poderia ser em segundo 

turno do Parecer Conjunto nº 002/2018 – da COLEJUF E CFPFFO, sobre a proposta de 

emenda à Lei Orgânica, e para esta votação teriam que ter um quórum qualificado de no 

mínimo oito vereadores presentes. E devido a importância dessa Lei, comunicou as vossas 

excelências que a mesa iria retirar de pauta para posterior votação de quando houver um 

quórum qualificado para deliberar a matéria. A matéria foi retirada com a anuência de 

todos os nobres vereadores presentes. Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes 
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em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUDOS DO EXECUTIVO: NEMHUM B) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: NENHUM. C) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: NENHUM. Logo depois se passou para o 

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

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

vereador José Siqueira se inscreveu. Após, a Palavra foi facultada ao vereador José 

Siqueira, o qual inicialmente saudou o senhor presidente em exercício vereador Edson 

Farias. Em seguida, fez uso do pequeno expediente para dá seus votos de pesar e 

condolências, para o Assessor Jurídico desta casa de lei, o Dr. Sergio pela perca de sua 

mãe. Logo após, passou-se para o grande expediente, para qual o Sr. Presidente facultou 

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

facultada ao vereador Branco Manga, o qual inicialmente saudou o senhor presidente 

interino o vereador Edson Farias e a todos os demais vereadores que se fizeram presentes. 

Também saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário e a todos 

os funcionários dessa casa de leis e agradeceu a Deus pela oportunidade que lhe concedeu 

de poder estar mais uma vez usando a tribuna desta casa de leis para desempenhar seu 

papel em favor do povo Oeirense. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando que 

esteve junto aos demais vereadores até a Capital do Estado, para buscar soluções para 

este município sob a questão da segurança pública. Também parabenizou o vereador 

Edson Farias, o qual mediou essa reunião através do deputado Luth, e todos esperam 

muito em que as coisas aconteçam no nosso município de Oeiras do Pará. Disse ainda, 

que é muito relevante irem até ao Estado reivindicar melhorias para o município, mais se 

preocupa com a questão pessoal, aonde irá em todas as reuniões que houver no Estado ou 

até mesmo em Brasília, mais quando for para sair na foto o mesmo não vai sair, porque 

todos têm suas particularidades, todos andam neste município e o mesmo estar sempre 

disposto a ir junto com os demais vereadores, mais não quer sair na foto novamente. Na 

sequência, ressaltou que as aulas já começaram e esse ano ainda não fizeram a expansão 

escolar, e o risco que as crianças estão correndo em certas embarcações, mais o mesmo 

irá fazer um ofício para a coordenação para que possam acionar o conselho para fazer a 

expansão dessas embarcações. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 
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facultada ao vereador Edson Farias, o qual inicialmente saudou o senhor presidente 

interino o vereador Branco Manga e a todos os demais vereadores presentes, também 

saudou a todos os funcionários desta casa de leis e a todas as pessoas que se fizeram 

presentes no salão plenário. Em seguida, iniciou seu pronunciamento externando sua 

condolência ao Dr. Sergio e toda sua família pela grande perca de sua mãe. Na sequência, 

citou da sua alegria de ter quase a totalidade dos vereadores nas suas saídas até a Belém, 

atendendo o clamor da sociedade e o mesmo pediu para à vereadora Franciele Amaro, 

que levasse o seu reconhecimento ao prefeito dessa cidade por não medir esforços e 

disponibilizar condições para que outras pessoas fossem também. Onde tiveram uma 

reunião com a cúpula da segurança pública em Belém, tendo o secretário da segurança 

pública, o coronel da polícia militar representando o comandante geral da polícia militar 

e toda a cúpula da segurança do Estado. Também se fez presente o prefeito, vereadores, 

secretária Bena Castro, secretário Nei Andrade, alguns empresários e outras pessoas. E 

no seu entendimento, foi mais uma reunião a proveitosa, mais também sabe do risco que 

todos estão tomando, porque pedir segurança para um município como Oeiras do Pará é 

bom e é o que se mais precisa, mais também é esbarrar nos interesses dos fora da lei e 

que esses fora da lei, as metas deles são totalmente a margem da lei, eles tem os métodos 

de como verificar e todos estão indo de encontro de interesse deles, porque na hora que é 

preso um traficante a culpa é dos vereadores, do prefeito e dos secretários que foram pedir 

segurança e ele não se coloca na condição do mal que ele estar fazendo para a sociedade, 

ou quando se prende um outro delinquente. Mais entre ficar com medo, temer o risco e ir 

à luta e todos foram à luta, porque foram eleitos para isso, mesmo sabendo que não tem 

a pele de aço, mais todos confiam muito em Deus. Disse ainda, que vossa excelência o 

vereador Brando Manga, estar certo de não sair mais na foto, e na reunião passada que 

tiveram com o coronel Rilton o qual era o comandante geral da polícia militar, com o 

secretário da segurança pública, delegado geral e o mesmo não publicou pensando nisso. 

E agora publicou, porque tinha que dá publicidade e o mesmo estar com mandato, é 

político e quem organizou a reunião foram os mesmos, foi o deputado Luth Rebelo, vice-

governador Lúcio Vale que marcou a reunião confirmada pelo secretário de segurança 

pública. E espera muito que possam ser atendidos no melhoramento da polícia militar e 
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da polícia civil. Continuando, citou que pediram melhoramento, porque não dá para 

contar com três policiais de uma população de quase trinta e cinco mil habitantes, tendo 

banco, caixa lotérica, correio, todos fazendo pagamentos. Também homicídios 

acontecendo, onde seu vizinho foi assassinado sem esclarecimento e a polícia militar 

conta com um carrinho de praça para as nossas ruas e agora que é inverno estar 

intrafegável. Também colocaram a situação do delegado de quando o cidadão vai lá fazer 

ocorrência muitas das vezes ele até esculhamba, o investigador que deveria estar na rua, 

estar fazendo serviço burocrático na delegacia e entre outras coisas. E eles lhes deram 

nova esperança de aumentar e colocar equipamentos. Disse ainda, que já tiveram uma 

audiência pública aqui solicitada pelos mesmos, onde veio o representante da segurança 

pública, onde o delegado teve o descaraste de dizer que ele sabe quem são os traficantes 

de Oeiras e se ele sabe, porque que ele não prende? Prosseguindo, citou que também 

estiveram na secretaria de educação SEDUC, onde o secretário de educação articulou, 

mais foi uma reunião triste, onde saiu no meio da reunião chateadíssimo, porque não teve 

muito aproveitamento, porque a secretária de educação teve que atender o Governador, 

não tendo nenhuma consideração com dez vereadores, com prefeito e com empresário de 

Oeiras do Pará, mais deixou seu repudio lá. E colocaram todas as suas problemáticas na 

questão do Ensino Médio, onde não dá mais para aguentar professor sendo lotado em 

Oeiras do Pará e vai embora para Cametá. Disse ainda, que só na área da segurança, essa 

já é a quarta reunião e muitos lhes criticam por acharem que os mesmos não fazem nada. 

Finalizando, citou sobre a lei, a qual no seu entendimento é de suma importância para 

essa cidade de Oeiras do Pará, a qual é a lei que vai regulamentar a lei do trânsito de 

Oeiras do Pará, e a mesma estar na Comissão e ainda não sentaram para conversar porque 

o mesmo chegou atrasado, mais no dia seguinte terá uma reunião e estará convidando os 

pares da COLEJUF, para se reunirem e ver um horário e uma data para discutirem essa 

lei de trânsito. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada à vereadora 

Franciele Amaro, a qual inicialmente saudou a mesa na pessoa do senhor presidente o 

vereador Edson Farias, também saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes nesta 

casa legislativa, e agradeceu a Deus pela oportunidade que lhe concedeu de poder estar 

por mais essa vez utilizando a tribuna desta casa legislativa. Em seguida, iniciou seu 
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pronunciamento citando sobre suas viagens que fizeram até em Belém, onde foram até a 

secretaria de segurança pública para buscar alternativa, reivindicar em função desse 

momento e situação em que o município se encontra. Disse ainda, que isso não é novidade 

para ninguém e já tivemos uma Oeiras sem muitos assaltos, sem muita violência e hoje o 

senário que vivemos é totalmente diferente, e todos nós ficamos preocupados porque 

sabemos que as coisas muitas vezes acontecem e não tem soluções, onde temos um 

número reduzido de policiais em nosso município e infelizmente é insuficiente. E essa 

reunião foi muito proveitosa e já tiveram outras reuniões, já tiveram audiências públicas, 

já tiveram reuniões com o Promotor, com a Juíza, em função dessa situação e de lá vieram 

com esperança assim como vieram outras vezes. Mais como agora se pensa em um novo 

governo, em uma nova gestão e a mesma espera que todas as reivindicações elas sejam 

atendidas, porque é um momento muito delicado, é um momento em que as famílias ficam 

com medo de sair de suas próprias casas principalmente nesse período que houve carnaval 

e a preocupação com toda certeza foi muito grande e ainda é grande. E todos cobraram 

ações imediatas, porque todos precisam de solução pelo menos para amenizar esse cenário 

em que Oeiras do Pará vivencia. E lá também ouviram que dos cento e quarenta e quatro 

municípios do Estado do Pará, também pedem ajuda e ele disse que já recebeu cerca de 

dez municípios e todos sabem que as demandas e que as situações elas não são só aqui. 

Disse ainda, que também ficaram preocupados, porque há uma notícia que a força 

nacional estar vindo para Belém, e daí a preocupação é que os bandidos eles possam estar 

vindo para os municípios para poder fugir dessa ação que é da força nacional. Também 

solicitaram uma lancha, solicitaram mais viaturas, solicitaram o aumento de efetivo e 

salve engano no mês de julho estarão fazendo uma reformulação em algumas secretarias 

de onde estavam trabalhando para ver se conseguem. E a mesma agradeceu a Deus, ao 

prefeito, aos vereadores, aos empresários, representantes dos sindicatos, o deputado Luth 

Rebelo e com a graça de Deus tudo ocorreu na paz e todos irão aguardar e se demorar 

todos irão voltar de novo, porque esse é seus papeis e essa é suas funções de irem buscar 

soluções, alternativas para melhorar a vida do povo do município de Oeiras do Pará. Na 

sequência, ressaltou que não pôde participar da reunião na SEDUC, devido seu filho ter 

uma consulta no mesmo horário, mais soube do ocorrido e uma das reivindicações é a 
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questão do Ensino Médio em nosso município, onde os alunos são penalizados, os alunos 

do município de Oeiras do Pará eles são os mais prejudicados em relação aos professores. 

Onde não tem professores de filosofia, não tem professores de sociologia, não tem 

professor de língua portuguesa porque segunda a informação a professora de língua 

portuguesa já estar escala para ficar em Cametá, não tem professor de geografia, então 

temos uma deficiência em relação na questão de professores e quando temos é lotado no 

município de Cametá. Mais esperam que essa situação possa ser resolvida, porque os 

nossos alunos não têm como competir com os alunos que estudam em Belém, com os 

alunos que estudam até mesmo nos municípios vizinhos que tem a falta do Estado, tem 

suas mazelas, mais não tem a falta de professores. Depois, parabenizou a Secretaria de 

Infraestrutura, a qual é uma secretaria muito importante para o município, onde tem visto 

fotos, vídeos em relação as situações que estão tentando organizar em nosso município, 

mesmo sabendo que estamos num período de inverno, onde as ruas em grandes partes 

estão em situações difíceis e algumas intrafegáveis, mais tem visto o esforço das pessoas 

que trabalham nessa secretaria. Na sequência, o senhor presidente interino o vereador 

Edson Farias, pediu a parte no discurso para enaltecer com a falar da vereadora, onde ver 

o trabalho e esforço dos servidores dessa Secretaria de Infraestrutura. Mais ver que esse 

trabalho começou tarde e a Secretaria de Infraestrutura deveria ter feito esse trabalho que 

estar sendo feito hoje desde dezembro, setembro ou em outubro, teria que ser proativa, 

teria que ter um planejamento. Mais ver que foi uma pequena mexida na pedra do 

tabuleiro para que as coisas funcionassem e o mesmo estar aqui para aplaudir e estar 

vendo as coisas, mais infelizmente está no meio do inverno e é quase querer enxugar gelo 

numa situação hoje. Mais hoje jogar terra numa rua que estar alagada é torna-la um 

lamaçal, mais nem por isso estão se omitindo, por tanto o mesmo enaltece o trabalho da 

Infraestrutura, mais lamenta desse tão tardio, mais nunca é tarde e pode ser que esse agora 

seja uma experiência para o próximo inverno. Após, ao retomar da palavra à vereadora 

Franciele Amaro, citou que a questão de planejamento a mesma acredita que cada 

secretaria tem seu planejamento, mais infelizmente nessa gestão o prefeito Dinaldo Aires 

vai sair e não vai resolver o problema de todas as ruas de nosso município e não é de hoje 

que as ruas elas alagam, não é de hoje que as ruas elas atolam no inverno, mais muitas 
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ruas o prefeito Ely Batista na sua gestão resolveu a situação, a gestão atual também 

resolveu muitas ruas. Ademais, citou sobre o início das aulas, onde iniciou o ano letivo e 

a mesma espera que seja um ano de muito sucesso para os profissionais da educação, para 

os alunos. A escola Raimundo Arcanjo da Costa, ainda não iniciaram devido a uma 

reforma e adequação que segunda informação até ao final deste mês as aulas irão iniciar. 

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

Filho, o qual inicialmente saudou a todos os seus nobres edis, saudou a todas as pessoas 

que se fizeram presentes no salão plenário. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

citando sobre suas idas até a Belém para uma reunião, e o mesmo aproveitou para 

agradecer ao vereador Edson Farias, o qual foi o autor dessa reunião juntamente com o 

Deputado Luth Rebelo e o vice-governador Lúcio Vale. Também agradeceu ao secretário 

que atendeu a todos com a maior delicadeza, e o mesmo foi muito sincero em falar como 

é que estar a situação da SEGUP que não estar fácil sobre a questão de efetivo e ele falou 

que infelizmente não tem como nesse momento, mais o que ele lhes prometeu os mesmos 

irão cobrar dele. Na sequência, o senhor presidente em exercício o vereador Edson Farias, 

pediu a parte no discurso para citar que agradece o reconhecimento de vossa excelência, 

mais todos fizeram suas partes, onde vossa excelência sempre acompanha onde já estão 

na quarta reunião só nos últimos tempos agora sobre a questão da segurança pública. E 

se estar do jeito que estar à culpa não é dos mesmos, mais embora alguns que pensam se 

lançar em candidatos em dois mil e vinte acham que só pode chegar aqui e denegrir de 

suas imagens. Também aproveitou para enaltecer o vereador José Siqueira que com todo 

o seu compromisso na estrada, com sua família longe, mais ele falou que iria ficar porque 

a reunião na SEDUC ela é importante para Oeiras do Pará e assim o mesmo espera muito 

que Deus abençoe que aconteça o que foi falado lá, e não só na SEGUP mais também na 

SEDUC. Após, ao retomar da palavra o vereador Izanides Filho, também agradeceu ao 

presidente da Câmara que sempre quando solicitam diárias para sair do município, ele 

estar prontamente para ajudar a todos. Continuando, citou que não quer ser pessimista, 

mais os municípios pequenos eles vão ser infestados por bandidos e por isso que sempre 

foi de acordo com o trabalho do Sargento Alberto, o qual hoje ele é Tenente. E também 

sempre admirou o trabalho do Sargento porque ele conhecia uma por uma das pessoas de 
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bem aqui do nosso município. Em seguida, citou que hoje visitou o CREAS, o qual foi 

levar uma solicitação que estar ocorrendo na comunidade de onde mora, onde tem 

algumas crianças com necessidades especiais e que não tem amparo nenhum de 

benefícios e também o mesmo irá levar o CREAS por sua conta no rio Sacajos, para eles 

tentarem resolver essa situação. Prosseguindo, ressaltou que a vereadora Franciele 

Amaro, deixou bem claro o trabalho da SEINFRA, o qual também estar acompanhando. 

E na pessoa do senhor Wilson Fonseca, o qual tem divulgado o trabalho dele para o 

mesmo e já foi ver o trabalho deles de perto os quais estão se empenhando, mais 

infelizmente o município de Oeiras do Pará tem uma geografia que atrapalha um pouco a 

situação, onde tem várias ruas que são feitas por cima de igarapés e qualquer prefeito que 

assumir a prefeitura de Oeiras do Pará, com certeza irá passar por esses problemas. Mais 

eles estão fazendo os trabalhos deles, e na pessoa do senhor Wilson Fonseca, deixou seus 

parabéns para todos os funcionários da SEINFRA. Finalizando, deixou seus pêsames para 

a família do Dr. Sergio Monteiro, em especial para ele pelo falecimento de sua mãe. 

Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador José Silva 

Siqueira, o qual inicialmente saudou a mesa constituída na pessoa do senhor presidente 

em exercício o vereador Edson Farias, a qual pediu permissão para fazer a transmissão de 

seu discurso através de sua rede social facebook, a qual foi concedida pelo Sr. Senhor 

presidente em exercício vereador Edson Farias. Também agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade de poder voltar a esta casa, para tratar de assuntos de interesses de Oeiras 

do Pará. Em seguida, iniciou seu pronunciamento agradecendo ao Sr. Presidente em 

exercício o vereador Edson Farias, o qual se empenhou e conseguiu essa audiência com 

o Secretário de Segurança do Estado, através de seu Deputado o qual está fazendo por 

merecer os votos que levou em Oeiras do Pará e junto ao secretário estiveram dez 

vereadores, empresários, prefeito. Também parabenizou o Sr. Presidente desta casa o 

vereador Paulo Miranda, o qual fez uma articulação e um empenho muito grande para 

que todos estivessem em Belém, para defender os interesses do povo de Oeiras do Pará. 

Parabenizou também pela reunião que estiveram na SEDUC, onde se fez presente o 

Secretário de Educação Nei Andrade, prefeito e vereadores, onde não sentiu firmeza na 

fala daquele cidadão e pôde ver que o foco dele era outro tentando colocar um Projeto 
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que não condis com a nossa realidade, mais os mesmos foram lá e fizeram suas partes. 

Na sequência, citou que na semana passada pôde acompanhar nas redes sociais uma 

postagem do Dr. Samuel, sobre uns dos ofícios que ele protocolou nesta casa de leis e uns 

desses ofícios ele solicita: que o requerente precisa saber quais foram os Projetos de Leis 

e CPI, Comissão Parlamentar de Inquéritos, provido até o atual auge desta legislatura de 

dois mil e dezesseis a dois mil e vinte, bem com sua autoria, por conseguinte quais foram 

aprovados no plenário da Câmara Municipal. Continuando, parabenizou o Dr. Samuel 

pelo conhecimento que tem e por ele ser advogado, sabe que todos os feitos públicos têm 

que ser transparentes. Mais o que lhe assusta, é quando ele coloca numa postagem nas 

redes sociais dizendo que vereadores de Oeiras do Pará ficam nos discursos, nas falas 

bonitas sobre as reclamações das pontes e nada se tem, principalmente projetos de criação 

de CPI. E CPI regimentalmente se cria e não se faz Projetos, e CPI se tem quatro 

assinaturas que é um terço desta casa ou um fato como diz o Regimento Interno desta 

casa. Disse ainda, que tem experiência de CPI, experiência que não conseguiu instalar 

porque vereadores retiraram suas assinaturas. Disse ainda, que o nobre Dr. Samuel, no 

seu requerimento deveria pedir também quais são as Indicações e Requerimentos dos 

vereadores, porque quando se fala de Projetos de Leis, principalmente das construções os 

vereadores não têm nenhuma legitimidade para fazer um Projeto de Lei para trazer 

despesas para o Poder Executivo. Vereador tem a garantia de fazer Requerimento só para 

indicar, mostrando que há necessidades de uma escola, mostrando que há necessidade 

para a construção de uma ponte, mostrando que há necessidade para um posto de saúde. 

E como membro deste parlamento, como vereador já fez nesta legislatura Requerimento 

e Indicações, como: já pediu o deslocamento do consultório móvel para a BR 422, 

limpeza do rio Arioca, construção e reforma da escola do Melancial, construção da escola 

do rio Oeiras, construção da escola do X Estrada, esses foram alguns de seus 

requerimentos e indicações que cabe ao mesmo fazer. Mais quando se fala de Projeto de 

Lei, para determinar que o prefeito possa construir algo, isso foge de suas capacidades, 

até porque os mesmos não têm amparo regimental e nem constitucional para que se 

possam fazer essas coisas. Disse ainda, que estar à disposição do Dr. Samuel, se quiser 

conversar sobre seus trabalhos. Continuando, citou que tem um Requerimento 
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protocolado e vencido o prazo, onde já disse para o Secretário de Administração que irá 

esperar mais uma semana, porque o prazo já venceu de várias irregularidades de contratos 

de empresas que já foram feitas no nosso município. E depois de ter o documento em 

mãos, irá analisar e deverá fazer representações ao Ministério Público. Na sequência, o 

senhor presidente em exercício o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para 

citar que na qualidade de vereador, o mesmo também leu a postagem. E o mesmo foi 

procura-lo e disse-lhe, que coçou sua mão para respondê-lo lá no facebook a postagem. 

Até porque para iniciou, o ilustre Dr Samuel estar equivocado no pedido da CPI e o 

mesmo explicou para ele de como é que se cria, e no pensamento dele bastaria o vereador 

entrar com o requerimento na mesa do presidente. Segundo, muitas das vezes para entrar 

com uma ação os mesmos precisam de um advogado. E por último, hoje na modernidade 

entre pedir uma CPI ou ir denunciar diretamente no Ministério Público, o mesmo prefere 

denunciar no Ministério Público. E o mesmo o desafia ele e qualquer eleitor de Oeiras do 

Pará que visite o Ministério Público e pergunte quantas denúncias o mesmo tem 

protocolado. Após, ao retomar da palavra, o vereador José Siqueira, citou que as aulas 

começaram e em algumas escolas ainda não começaram, e se lamentou em informar que 

na BR 422 estão retrocedendo algumas conquistas que o nosso município já teve. Na 

escola José Ribeiro da Costa, ela já teve o EJA à noite e isso há mais de dez anos, mais 

nesse ano o secretário achou bom exterminar. Também foi tirado o transporte escolar que 

trazia os alunos de cima para a ponte do Anauerá e é lamentavelmente deixar de dá o 

direito dos alunos que necessitam desse transporte para chegar à escola. E o mesmo sabe 

como esses alunos chegam à escola quando eles não têm esse transporte, eles varam no 

campo de natureza com a água no joelho, com as roupas dentro de uma mochila ou 

sacolinha para trocar na beira da estrada. E segundo o secretário, para algumas pessoas 

ele disse que é mais lucro ele comprar uma bicicleta para dá para esses alunos. E vossa 

excelência, desafia o secretário a comprar as bicicletas e ir participar uma semana dessa 

trajetória com esses alunos, para ver se é viável e quanto é sacrificoso para esses alunos 

chegarem nessas escolas. E vossa excelência estar totalmente decepcionado com o 

secretário de educação, até porque o mesmo foi umas das pessoas que muitas das vezes 

disse que botou confiança pela capacidade, pelo histórico, pela militância que tinha. Mais 
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hoje ver tratar a secretaria de educação como se fosse uma empresa privada que tem que 

dá resultado financeiro aqui e o resto que se lasque para lá. E já é o terceiro ano desse 

mandato e as aulas estão começando em março e não tinha como começar se não tiver 

merenda escolar, onde as escolas dos interiores não tem merenda escolar. Também soube 

que ficou de licitação contratos abertos do ano passado que dava para comprar, mais não 

compraram, e a escola do Costeira irá começar só dia dezoito as aulas e só não começou 

do jeito que estava, porque a população do Costeira disse: “desse jeito não dá mais, ou 

reforma a escolar ou faz a nova, porque a gente não aceita mais”. Prosseguindo, ressaltou 

que nessa semana que passou, o mesmo comprou combustível para a ambulância levar 

um doente para Cametá, e parece que quando os mesmos fazem essas coisas que não é 

pela gestão e sim por um amigo que estar sofrendo, mais parece que eles se acomodam e 

deixam que as coisas vão acontecendo. Depois, citou que entrou na feira, onde as pessoas 

melancolicamente estão sofrendo, os bueiros estão entupidos, onde jogaram uma areia 

sem nenhum pensamento do que ia acontecer onde entupiu os bueiros e qualquer chuva 

que der alaga a feira. E o mesmo fica pensando, até porque gosta do prefeito o qual é um 

ser humano que não tem nenhuma maldade, mais infelizmente ele estar rodeado de muitos 

incompetentes e se ele não der uma olhada nessa situação é lamentável que sozinho depois 

vai pagar o preço. Depois, ressaltou que teve uma reunião onde seu nome foi citado e o 

mesmo estar amparado por Lei, na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei 

Orgânica do Município e no Regimento Interno desta casa. Disse ainda, que uma das 

atribuições do vereador é fiscalizar, e o mesmo vai continuar fiscalizando, porque não 

tem compromisso com o prefeito, não tem compromisso com o secretário, mais tem 

compromisso com o povo de Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada à vereadora Malena Batista, a qual inicialmente saudou o senhor 

presidente em exercício o vereador Edson Farias e em seu nome saudou a todos os nobres 

edis. Também saudou a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário e 

agradeceu a Deus lendo um versículo bíblico. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

citando que poderia falar de muitos assuntos, mais preferiu falar das mulheres, onde 

primeiramente agradeceu as mulheres as quais compõem está casa de leis como: à 

vereadora Franciele, vereadora Maria Nahum e em nome da Elizangela saudou as demais 
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mulheres que compõe esta casa de lei. Depois, citou que falar de violência é um prato 

cheio e muitas das vezes não estamos seguros nem dentro de nossa própria casa. E hoje o 

que estar em alta é o feminicídio é o que mais estar preocupando. Continuando, citou que 

foi convidada para participar de uma sessão solene na ALEPA (Assembleia Legislativa) 

e por isso que não esteve presente com seus nobres edis, mais acredita que estavam muito 

bem representados. E na Assembleia Legislativa se fez presente vários órgãos como: 

Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e a diretora 

Silva Rego da secretaria da Segurança Pública, onde vários assuntos foram discutidos. E 

segundo a secretária Silva Rego, ela disse que quando as mulheres chegam nas delegacias 

de apoio, elas chegam um trapo, não tendo um centavo para pagar seu ônibus e alguns 

policiais que são bons se reúnem para ajuda-las. E vossa excelência ver e olha os 

movimentos sociais e através dos movimentos sociais tiveram muitas conquistas, onde 

lembra da Isa Cunha que lutou para termos direito ao voto e esses movimentos sociais é 

que lhes dão coragem para assumir alguns lugares, até mesmo masculinos e não é fácil 

por conta do que vivemos num país altamente machista. Mais todas estão tomando seus 

espaços, porque mulheres lá atrás lutaram para que hoje estivesse colhendo. E hoje se 

podem ver mulheres como chefe de obras, mulheres policiais, mulheres economistas, 

engenheiras civis, enfim, todas vão conquistando seu espaço. Finalizando deixou uma 

mensagem para todas as mulheres. Finalizou agradecendo a Deus. Após, o senhor 

presidente pediu para os eminentes funcionários desta casa de leis, especialmente à 

diretora que pudesse fazer a cópia do Projeto de Lei da Municipalização do transito de 

Oeiras do Pará, para distribuir a todos os vereadores desta casa, para terem melhor 

conhecimento. Após, o Sr. Presidente, observando que não havia mais nada a ser tratado, 

deu por encerrados os trabalhos da presente sessão, da qual eu, Rosiane Vieira Machado, 

_____________________, Assessora Especial da CMOP, lavrei a presente Ata, que após 

de ser lida e aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. O CD desta 

sessão encontra-se guardado no arquivo desta Casa Legislativa, em que constam os 

discursos na íntegra de todos os vereadores que se pronunciaram durante a sessão. 

Oeiras do Pará, 13 de março de 2019. 
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