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

Oeiras do Pará, a ser realizada no dia vinte 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 o vereador José Siqueira, (o qual o senhor presidente o convocou vossa 

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: Barriga, Branco Manga, Edson Farias, Izanides Filho, José 

Siqueira, Osvaldo Alves e Serginho Barbosa. Houve a ausência dos vereadores: José 

Paulo Miranda Gonçalves, o qual justificou que estava no rio Anauerá, e a lancha que 

estava quebrou mais que estava vindo e não haveria tempo para que o mesmo chegasse 

para o inicio da sessão. A vereadora Maria Nahum, informou que se encontra em Belém 

e que não pôde estar presente devido uma audiência que teria no dia seguinte com o seu 

deputado Miro Sanova. A vereadora Franciele Amaro, informou que estava em Belém 

com problemas de saúde e teria que fazer alguns exames. A vereadora Malena Batista, 

informou que estava em Belém tratando de sua saúde e que teria exames para realizar. 

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, colocou em discursão, votação e aprovação a 

Ata da Sessão Ordinária anterior. A qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, 

foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUDOS DO 

EXECUTIVO: NEMHUM B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: 

Indicação nº001/2019, de autoria do vereador Edson Farias, o qual solicita do Executivo 

Municipal, a devida manutenção, para o funcionamento do micro-ônibus do Brasil 

Sorridente de Oeiras do Pará, para atender os moradores das comunidades localizadas 

na BR-422. O qual indica ainda, a contratação de profissional odontólogo para atender 

tais localidades por meio do referido programa. C) EXPEDIENTES ORIUNDOS DE 
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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 nenhum vereador se 

inscreveu. Logo após, passou-se para o grande expediente, para qual o Sr. Presidente em 

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

Palavra facultada ao vereador Barriga, o qual inicialmente agradeceu a Deus por lhe 

conceder mais uma oportunidade de poder estar nesta casa de leis, também saudou a 

todos os demais nobres vereadores e a todas as pessoas que se fizeram presentes no 

salão plenário. Em seguida, iniciou seu pronunciamento parabenizando a todos os 

vereadores que estiveram presentes na reunião que houve em Belém, juntamente com o 

prefeito, secretários, para pedir mais melhorias para o município na área da segurança e 

na área da educação. E os mesmos não foram bem recebidos pelo Secretário do Estado, 

onde mandou um assessor que só quis fazer propaganda da mercadoria dele. Disse 

ainda, que viu uma publicação de um cidadão, onde ele fez uma critica sobre os mesmos 

que são vereadores, e o mesmo não se aguentou onde foi lá e comentou de algumas 

ações e algumas conquistas que alguns vereadores já tiveram para o nosso município, 

como: o vereador Serginho através da Renilce Nicodemos conseguiu uma ambulância 

para o X Estrada, o vereador Edson Farias conseguiu uma ambulância para o Igarapé 

Preto, o vereador José Siqueira conseguiu uma patrulha mecanizada através do Jordy, 

vereadora Maria, vereador Branco Manga Izanides Filho, Osvaldo Alves e o mesmo, 

conseguiram o credito cidadão, conseguiram o PROPAZ para os interiores como na 

Vila do Itaucú, na BR 422 e várias outras coisas que os mesmos vêm conquistando. 

Mais muitas pessoas acham que os mesmos não fazem nada, mais com a graça de Deus 

o mesmos tem feito suas ações, seus Requerimentos, suas indicações pedindo 

construção de posto de saúde, de escola e ect. E algumas pessoas que pretendem serem 

candidatos na próxima eleição acham que denegrindo suas imagens vão ter êxito e vão 

ter mais moral para ganhar a eleição. Na sequência, o senhor presidente em exercício o 

vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso parabenizando vossa excelência pelo 

seu discurso e parabenizando também de quando vossa excelência responde ao 

professor e de quando vossa excelência cita os nomes dos mesmos dizendo sobre o que 
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já conseguiram. Disse ainda, que lhes entristece certas posturas de algumas pessoas e de 

acha que para chegar à Câmara Municipal de Oeiras do Pará, ele tem que denegri 

primeiro suas imagens. E os mesmos sofreram um grande golpe da não transmissão das 

sessões da Câmara, e pediu para os demais pares, para que possam sentar com o 

presidente titular desta casa e conversar com ele para que possa voltar ás sessões nas 

rádios, onde poucas pessoas tem a consciência de vim escutar a sessão na Câmara, para 

saber o que estar acontecendo. Após, ao retomar da palavra o vereador Barriga, falou 

que também citou sobre outras coisas como a delegacia que há muito tempo estava 

parada e todos lutaram para conseguir. Depois, citou sobre a questão das rádios, onde 

realmente foi um golpe muito duro para todos quantos vereadores, e as pessoas do 

interior e até mesmo da cidade ficam cobrando para que volte a ser transmitido. Disse 

ainda, que todos possam se unir e ver uma solução para que as sessões possam ser 

transmitidas, até porque quem ganha com isso é o povo. Na sequência, o vereador 

Edson Farias, pediu reiteradamente a parte no discurso para citar que na semana passada 

conversou com uma pessoa o porquê da não transmissão da rádio, onde ele lhe disse: 

“vereador o prefeito então candidato Dinaldo Aires, foi na minha casa e disse que se ele 

ganhasse para prefeito, que ele ia lutar junto à Câmara para voltar à transmissão das 

rádios”. Continuando, citou que isso era uma das bandeiras da campanha dele, que se 

ele ganhasse com a esposa dele, eles iam lutar para voltar à transmissão das sessões, até 

porque passaram quatro anos sem ser transmitida. Em seguida, o vereador Barriga, citou 

que no período de campanha muitas pessoas pediam para que voltasse a ser transmitida 

a sessão nas rádios e o mesmo acha que todos devem se unir, até porque este Poder não 

tem nada haver com o executivo. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

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

em exercício o vereador Edson Farias e aos demais pares edis, também saudou as 

pessoas que se fizeram presentes no salão plenário, saudou todos os eminentes 

funcionários desta casa de leis e agradeceu a Deus por mais essa oportunidade que lhe 

concedeu por poder usar a tribuna desta casa de leis para falar em nome da população 

Oeirense. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando que os mesmos atuam muito 

pelos interiores, então fica meio complicado usarem a tribuna desta casa, até porque 
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mesmo com as pessoas presentes, a população de modo geral e maior estar no interior. 

E para os mesmos que viajam muito, as pessoas ficam perguntando, questionando do 

porque da não transmissão na rádio. E o mesmo também concorda de todos 

conversarem com o presidente deste Poder para verem formas para que possam ter as 

sessões transmitidas através das rádios o mais breve possível. Ademais, citou que umas 

de suas pautas do seu plano de trabalho de quando esteve candidato na campanha 

passada, onde uma de suas bandeiras sempre foi buscar melhorias para a população na 

saúde. E o mesmo estar desde o inicio de seu mandato cobrando da gestão municipal a 

reabertura de alguns Postos de Saúde e um desses Postos é o do rio Mocajatuba o qual é 

um lugar de difícil acesso. Também já cobrou da Secretaria de Saúde, a reforma e a 

aquisição de um motor para a ambulancha e com uma ambulancha ficará mais prático 

porque a ambulancha já é preparada para o atendimento da viajem para que o paciente 

chegue até a cidade. Na sequência, o vereador Izanides Filho, pediu a parte no discurso 

para citar que esteve no dia anterior no rio Arioca e o mesmo não sabe como esse povo 

faz sem posto médico no rio Arioca em casos de acidentes. Após, ao retomar da palavra 

o vereador Branco Manga, ressaltou que na próxima sessão irá fazer um Requerimento e 

também conta com o apoio dos demais vereadores, para que possam fazer uma sessão 

itinerante na vila Monte das Oliveiras o mais breve possível e até mesmo seria muito 

bom, muito importante irem até as comunidades reivindicar e trazer os pleitos da 

melhoria daquela comunidade e nas outras mais que seja possível. Ademais, citou sobre 

o Requerimento do vereador Edson Farias, o qual também é seu desejo ver a realização 

de uma ação odontológica, principalmente nos interiores distantes da sede do município, 

até porque não lembra se esse micro-ônibus foi usado em ações no mandato passado, 

porque nesse mandato ainda não foi. Na sequência, o senhor presidente em exercício o 

vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso citando que no governo passado foram 

feitas várias ações odontológica só na cidade e infelizmente no interior não foi usado o 

micro-ônibus. E na sua indicação o mesmo estar pedindo a reforma do micro-ônibus, 

onde ele estar parado, as borrachas estão ressecadas e que depois de reformado que ele 

seja encaminhado a BR 422 definitivamente com a contratação de um odontólogo. 

Após, o vereador Branco Manga citou que vossa excelência pode contar com o apoio 
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dos mesmos e esperam que o senhor prefeito possa fazer esses devidos reparos e que 

seja levado para a BR 422. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada 

ao vereador Edson Farias, o qual inicialmente saudou o senhor presidente interino o 

vereador Branco Manga e a todos os nobres vereadores presentes, saudou também todos 

os eminentes funcionários desta casa de leis e a todas as pessoas que honraram com suas 

presenças. Também agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de poder usar a 

tribuna e também presidindo os trabalhos desta casa de leis. Em seguida, iniciou seu 

pronunciamento citando sobre a questão da saúde no interior, onde as pessoas elas se 

acham abandonadas, esquecidas. Disse ainda, o que mais lhe revolta e o que mais lhe 

entristece é, que o dinheiro da saúde que vem para o Município de Oeiras do Pará, ele 

vem em cima de uma demanda, ele vem em cima de uma estatística que conforme o 

atendimento vem o recurso, portanto o dinheiro vem certo para atender, mais 

infelizmente é desviado e aí sofre toda a população. Prosseguindo, ressaltou que foi 

procurado pela assessoria do prefeito senhor Dinaldo Aires, os quais lhes convidaram 

para a excussão em Brasília no dia oito, nove e dez de abril. Mais infelizmente não 

poderá ir, até porque não pode faltar no seu trabalho. Mais, desejou sucesso para todos 

que irão e que tudo dei certo. Depois, pediu na qualidade de vereador e de presidente 

que estava, pediu uma reunião com todos os condutores de motos e carros de Oeiras do 

Para, onde estar tramitando nesta casa de leis um Projeto de Lei, a questão da criação do 

DEMUTRAN e posição civil público do Ministério Público. E o objetivo, é que todos 

possam conversar com todos que dirigem motos e carros para começarem a se preparar. 

Na sequência, o vereador Izanides Filho, pediu a parte no discurso parabenizando vossa 

excelência pelo seu discurso. Depois, citou que já tem conhecimento desse Projeto de 

Lei e que as pessoas que conduz esses veículos, elas tem que estar sabendo dessa 

situação direito, para que depois não vierem culpar os mesmos de tal fato ocorrido. 

Disse ainda, que esse Projeto ele vai mexer drasticamente com a vida das pessoas que 

tem veiculo, onde acredita que no município de Oeiras do Pará tem uma porcentagem 

muito grande de pessoas que utilizam veículos. Após, ao retomar da palavra o vereador 

Edson Farias, citou que a reunião acontecerá na terça-feira às dezenove horas na 

Câmara Municipal de Oeiras do Pará. Ademais, citou que há muitos anos o município 
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de Baião, precisamente o Cartório Eleitoral, se apropriou de parte do Município de 

Oeiras do Pará, criando nada mais e nada menos do que seis seção eleitoral no 

Município de Oeiras do Pará. E nessas seis seções tem mil quatrocentos e sessenta e 

sete eleitores votando no município de Baião, onde no Porção tem uma seção de n°100, 

no Cupu tem uma seção de n°37, no Bailique tem duas seções a de n°230 e a de n°232, 

no Igarapé Preto tem duas seções a de 320 e a de n°317. Disse ainda, que para não 

bastar da invasão na soberania do município, agora eles estão lá e fizeram uma operação 

de documentos no município de Oeiras do Pará. E vossa excelência pediu permissão 

para mostrar para todos, um cartaz em que eles distribuíram na região, onde estar 

estampado no cartaz o símbolo do TRE. E eles têm várias escolas dentro do Município 

de Oeiras do Pará, com inúmeros alunos e isso traz sérios prejuízos como, divisa 

politica, financeira e educacional, onde o dinheiro que vem para Oeiras do Pará, ele vem 

em cima de uma estatística, em cima de um número de alunos e quando se perde um 

número elevado de alunos, agente perde recursos. E sua excelência pediu para todos que 

possam tomar uma atitude sobre isso, até porque não podem aceitar que o Município de 

Baião invada na cara de pau o nosso território. Na sequência, o vereador José Siqueira, 

pediu a parte no discurso parabenizando vossa excelência pelo requisito que estava 

colocando. Continuando, citou o que mais agravante além desses que votam nessas 

seções, tem vários que vão votar na Pampelônia. E acha que todos tem que se unir e 

procurar os superiores em Belém, porque não dá para ficarem aceitando essas situações. 

Após, ao retomar da palavra o vereador Edson Farias, pediu novamente para que todos 

possam tomar uma iniciativa e irá procurar o Dr. Sergio, para entrar com um mandato 

de segurança impedindo ou fazer um documento em conjunto para ser encaminhado ao 

TER na base de uma consulta e imprimir o mapa para anexa e mostrar a irregularidade. 

Finalizando, sua excelência fez a leitura de sua Indicação de n° 001/2019. E vossa 

excelência pediu o apoio de todos os seus nobres edis, para que votem favoráveis. 

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

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

Farias e em seu nome cumprimentou a todos os demais vereadores presentes, também 

saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes nesta casa de leis, onde agradeceu a 
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Deus por mais uma oportunidade por estar usando a tribuna desta casa. Em seguida, 

iniciou seu pronunciamento citando sobre o Projeto de Lei da Municipalização de 

Trânsito, onde já leu esse Projeto bastante e todos tem que entender que lei é lei e isso é 

uma coisa boa para o nosso Município, onde vai diminuir os acidentes, vai diminuir a 

grande quantidade de crianças que usam esses veículos nas vias públicas. Mais a sua 

preocupação é que para algumas pessoas do município, os vereadores são as causas de 

tudo que vem trazer danos para a vida das pessoas aqui. E na terça-feira haverá uma 

reunião às dezenove horas aqui na Câmara Municipal. Depois, agradeceu a todas as 

pessoas do Igarapé Papagaio, do Igarapé Arapacá grande, Arapacazinho e Ilha do 

Caramujo, onde esteve com esse povo neste final de semana fazendo reuniões. Também 

agradeceu a todo o povo do rio Arióca onde lhe convidaram para prestigiar a festividade 

de São José os quais realizam todos os anos. Agradeceu ao senhor João Valério, ao 

Samuel, agradeceu ao popular porco. E conversando com essas pessoas chegaram à 

situação do Posto Médico da vila Valério, onde esse Posto Médico ele não precisa de 

muita coisa para funcionar. E nesse Posto foi iniciada uma reforma no governo do ex-

prefeito Ely Batista, onde tem vários materiais de construção e o que falta ali é empenho 

da gestão. E vossa excelência pediu encarecidamente para a Administração na pessoa do 

senhor prefeito Dinaldo Aires que possa olhar essa situação para que resolva o 

problema. Depois, parabenizou o vereador Edson Farias pelo seu Requerimento e que 

vossa excelência tem todo seu apoio para a validação dessa indicação. Disse ainda, que 

as regiões das ilhas e na região que reside não tem esse prestigio de ter um local 

odontológico para se deslocar para essas regiões e o Senador Jader Barbalho, 

disponibilizou uma UBS fluvial para o nosso Município, onde todos esperam que 

chegue logo e que essa UBS seja administrada por pessoas competentes e que não fique 

como ficou a UBS de Curralinho jogada na beira do rio. Finalizou agradecendo a Deus. 

Após, a palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual inicialmente saudou o 

senhor presidente em exercício o vereador Edson Farias e em seu nome cumprimentou 

os demais pares edis, onde pediu permissão para fazer a transmissão de seu discurso 

pela sua rede social facebook. Também saudou a todas as pessoas que se faziam 

presentes, saudou a todos os funcionários desta casa de lei e agradeceu primeiramente a 
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Deus pela oportunidade que lhe concedeu de poder voltar nesta casa para tratar de 

assuntos de interesse do povo de Oeiras do Pará. Em seguida, iniciou seu discurso 

parabenizando o senhor presidente em exercício o vereador Edson Farias, pelo seu 

Requerimento que reitera o qual já cobraram no mandato do ex-prefeito Ely Batista e 

também no inicio desta legislatura. E isso é muito importante, porque todos já sabem o 

quanto é importante esse consultório odontológico e o quanto vai servir a população, 

principalmente a população da BR 422 e vossa excelência tem seu voto favorável. 

Prosseguindo, também parabenizou o vereador Edson Farias por trazer a público, a 

situação do Cartório Eleitoral que o nosso Município enfrenta em Baião. E vossa 

excelência aproveitou para ler o seu ofício o qual protocolou hoje no Cartório Eleitoral 

de Oeiras do Pará. Continuando, citou que nós estamos convivendo com Municípios 

vizinhos que hoje já é obrigatório fazer a biometria no caso do Município de Cametá. E 

o povo da BR 422, ele vai dez vezes mais a Cametá para poder vim Oeiras e todas as 

informações elas são adquirida de Cametá, onde muitas pessoas estão lhe procurando se 

é verdade que tem que fazer o cadastro biométrico no Município de Oeiras do Pará. E 

vossa excelência foi muito bem recebido no Cartório Eleitoral e lá lhe informaram que 

por enquanto não é obrigatório, mais quem já puder fazer já pode estar fazendo. Depois, 

aprimorando a fala do vereador Edson Farias sobre a situação de como o nosso 

Município tem sido invadido pelo Município de Baião, onde já teve uma reunião no 

Igarapé Preto e pôde entender que o povo do Igarapé Preto é um povo muito bom 

porque ele sabe cobrar e sabe reunir, até porque eles são um povo de uma comunidade 

quilombola e eles têm muita competência na hora de cobrar. Mais como é que vai 

cobrar pensão de quem não é o pai? Porque na hora de votar os nossos munícipes, o 

nosso povo principalmente da comunidade do Igarapé Preto, principalmente do Pulsão, 

do São Bernardo, do Cupu, onde a maioria deles estão votando para Baião, mais na hora 

de estudar o filho e de ter uma merenda de qualidade, é na escola de Oeiras. Disse 

ainda, que na hora que precisa de uma ambulância para ser transportando para Cametá é 

do Município de Oeiras, na hora que precisa de uma consulta ou um atendimento 

emergencial no Posto de Saúde é do Município de Oeiras do Pará. Até porque, Baião se 

quer teve o compromisso ou pelo menos de colocar uma coisa de vergonha pelo lado do 
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Quibaua, Marizaua ou as vilas que são deles. E vossa excelência tem certeza que o Juiz 

do Cartório de Baião, da Comarca de Baião a maioria da equipe não sabe que estão 

dentro de nosso Município. E todos como representantes do Município de Oeiras do 

Pará, devem se posicionar e irem procurar o TER, para pedir explicações para estarem 

intervindo essas situações, porque depois que passa as eleições é o Município de Oeiras 

do Pará que tem que dá conta de todas as demandas, mais na hora de votar são os 

candidatos de Baião que levam. Disse ainda, que não tem nada contra as decisões das 

pessoas que decidiram a transferir seus títulos, mais que entendam que as 

responsabilidades de cuidar, é do nosso Município de Oeiras do Pará, é da gestão 

pública de Oeiras do Pará. Ademais, citou que visitou a escola do Pau de Rosa, do 

Bracinho, do Costeira e a escola de Nova América e aproveitou para parabenizar pela 

reforma do Gurupão e pela reforma da escola do Costeira. Mais, fica pensando que o 

maior problema dessa administração, é a gestão, uma gestão que no começo ia muito 

bem, mais entrou no colapso, no fracasso da incompetência que hoje o povo 

principalmente da BR 422 estão muito revoltados. E se eles sabiam que tinha que fazer 

algo na escola do Costeira, porque que só agora? A diretora estar desesperada porque 

seus alunos estão pedindo transferência, seus alunos estão imigrando para a escola do 

Pau de Rosa e os que estão mais próximo da escola da Nova América querem ir para a 

escola da Nova América, porque hoje já são vinte de março e ainda não começou as 

aulas. E a revolta é porque nunca na história as aulas começaram no mês de abril, onde 

não tem planejamento para começar e muito menos para terminar. Disse ainda, que é 

lamentável onde o planejamento era dia dezoito de fevereiro não começo e muitas 

escolas não começaram e as que começaram já estão parando, e quem é o responsável 

por isso? Cadê o secretário que disse quando se considerou no dia da reunião no 

SINTEP como se fosse o prefeitinho da secretaria da educação, ele que paga, ele que 

ordena, ele que constrói, então, cadê ele nesse momento para resolver esses problemas? 

E deixa diretores de escolas numa saia justa porque quer ser bonzinho com todo mundo, 

não tem uma postura, não se coloca pelo menos como homem para resolver a situação. 

E ver um grupinho aqui em Oeiras e vai como lotação e o que estava lá volta com outra 

lotação e isso é brincadeira com a educação de nossos filhos, isso é brincadeira com a 
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população que paga seus impostos para que possa ter uma educação digna para seus 

filhos. E é tão falta de gestão desse governo que entregaram a merenda escolar agora 

para a escola do Costeira sem data para começar as aulas e até começar as aulas as 

merendas já estão estragadas, sendo que o dia para entregar seria quando começasse as 

aulas. Prosseguindo, ressaltou que a escola do Moquém, a diretora disse: vereador nós 

estamos vivendo um caos, se esqueceram do transporte escolar do Costeira o qual apoio 

para a escola do Moquém e como não estar tendo aula no Costeira o transporte não 

passa. E é lamentável aluno andando três km na lama, na chuva para poder estudar e 

isso é muito revoltante, isso é muito triste, onde é lamentável ver pais de alunos ter que 

sair das suas roças dez horas da manhã e pegar sua bicicleta, para irem para frente da 

escola, para buscar seus filhos para voltarem em segurança para suas casas. 

Continuando, citou que Município como Oeiras do Pará, não se faz gestão em ar 

condicionado, Município como Oeiras do Pará tem que arregaça a camisa, o município 

como Oeiras do Pará tem que ir com o sol quente para poder entender. Mais tem muita 

gente que pensa que aqui estar tudo certo, onde a estrada ela é tratada e isso não é de 

hoje como se não fosse do Município de Oeiras do Pará. Na sequência, o senhor 

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

comungar com vossa excelência da sua revolta e como já vem costumeiramente tratado 

a educação de Oeiras do Pará, onde todas essas mazelas que vossa excelência coloca, 

elas não são só na BR 422 e sim do município inteiro, até mesmo a própria cidade sofre 

onde tem escola que ainda não começou as aulas. Disse ainda, que já denunciou para o 

Ministério Público essa situação e estar cobrando e vai continuar cobrando do 

Ministério Público para que convoque o secretário para verificar de como estar se 

colocando a carga horaria, como estar se colocando o em preenchimento das cadernetas 

dessas escolas, onde a LDB garante no mínimo duzentos dias letivos com oitocentas 

horas e em Oeiras do Pará é cento e quarenta. E enquanto isso o dinheiro continua 

vindo, continua sendo repassado, mais aqui sofremos as consequências, principalmente 

os patrões mirins que são as crianças que estudam. Após, ao retomar da palavra o 

vereador José Siqueira, citou que essa gestão é tão desastrosa, que a escola do Barrada 

ela tem sessenta alunos e quatro serventes, e ela é tão desastrosa que a escola do 
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Bracinho tem cento e trinta e três alunos em um turno e uma escrava e não uma 

servente, a qual é uma pessoa que é tratada desumanamente, onde tem cinco turmas para 

limpar salas, para fazer merenda escolar, para lavar louça e ter que deixar tudo certinho 

para o turno da tarde, e isso sim é falta de gestão. Continuando, falou que tem sala de 

aula nos interiores que tem dois professores e enquanto isso tem alunos no Pai d`égua 

que não vai estudar porque não colocaram porque não dá para contratar, tem escolha 

que tem vinte e cinco alunos e não tem servente e no Barrada tem quatro serventes. Na 

sequência, o vereador Branco Manga, pediu a parte no discurso citando que vossa 

excelência estava certa quanto estar oposição no momento, mais é uma pena que vossa 

excelência enxergue isso agora e dois anos atrás vossa excelência não dizia isso, onde o 

secretário Ney Andrade era visto por vossa excelência de outra forma. Disse ainda, que 

se a administração passada tivesse feito sua parte não estaríamos nessa situação que 

estamos hoje. E a questão da educação como a escola do Bonilha não é a administração 

passada e sim as administrações passadas, igualmente as outras escolas. Mais vossa 

excelência cobra com direito e todos sabem que sem recurso não se faz, e quando vossa 

excelência coloca a questão da data em si de agora para começar a obra, o mesmo pensa 

que é devidamente o recurso, porque se tivesse recurso as administrações passadas 

teriam feito. Disse ainda, que a escola do Costeira ela funcionava em um barracão e, se 

esta administração estar fazendo, que bom que estar sendo feita. E também essa 

administração não vai fazer tudo que desejamos para o nosso Município, e se existe 

mazelas também existe feitos. Após, ao retomar da palavra o vereador José Siqueira, 

citou que falta de recurso não foi e sim falta de planejamento, onde compraram 

duzentos e vinte um mil de livros, para que? E vossa excelência pode perguntar para 

qualquer aluno se algum tem um livro desse, também que possa perguntar para algum 

professor quem tem um livro desse. E se tivesse tido competência para liberar o recurso 

da escola do Costeira a qual estar sendo construída, não estariam hoje investindo esse 

recurso lá. Continuando citou que estava com uma foto da escola do Bonilha e o mesmo 

está terminando uma representação para denunciar no Ministério Público, onde talvez 

no Haiti tenha uma escola que nem essa do Bonilha, onde tem muitos galinheiros na 

estrada que é mais bonito que essa escola e é lamentável essa situação. Finalizando, 
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citou para a sua excelência senhor prefeito, que responda seu ofício de n°001/2019, 

porque é uma de suas atribuições e precisa continuar no seu trabalho de fiscalização e 

por isso precisa de sua resposta, precisa que mande os documentos ou irá entrar com o 

mandato de segurança para que possa obter os documentos dos qual pediu a essa 

administração. Disse ainda, que se fosse o secretário de educação pediria perdão ao 

povo de Oeiras do Pará, principalmente ao povo do interior, porque estar destruindo 

com a educação do nosso Município. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual inicialmente saudou a todas as pessoas que 

se fizeram presentes no salão plenário, saudou a todos os nobres edis e agradeceu a 

Deus por tudo que tem feito na sua vida. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

parabenizando o nobre vereador Edson Farias pelo seu Requerimento, o qual é de suma 

importância e todos sabem das dificuldades da saúde em nosso Município, também não 

só da saúde mais da educação e outros também. Continuando, ressaltou que aqui foi falo 

por alguns nobres vereadores sobre alguns Postos de Saúde que estão fechados e se hoje 

forem ver os Postos de Saúde de nosso Município, os que estão mais distantes é o que 

estão fechados e isso infelizmente vem acontecendo não só agora, mais em outras 

gestões. E vossa excelência aproveitou para pedir para o secretário de saúde, que ele 

possa andar nesses lugares mais distantes onde as pessoas enfrentam muitas 

dificuldades na hora do aperto e na hora de uma doença. Na sequência, citou que 

estiveram na semana passada até a Belém na SEGUP (Secretaria de Segurança do 

Estado), em busca de mais segurança para o nosso Município, e agradeceu ao vereador 

Edson por ter tido a iniciativa através do deputado Luth Rebelo, onde puderam ter uma 

audiência com as pessoas competentes da Segurança Pública do Estado do Pará, e lá 

puderam falar, dialogar com os secretários, com as pessoas da policia militar e civil. E 

lá pediram mais reforço, mais policia militar, policia civil, lancha fluvial e outras coisas, 

para que possa pelo menos minimizar a violência em nosso Município. Continuando, 

ressaltou ainda, que também estiveram na SEDUC, aonde o problema do Ensino Médio 

ele já vem rolando muitos e muitos anos e durante não desvincularem de Cametá, os 

problemas dos professores, infelizmente à nossa educação no caso o Ensino Médio do 

Estado estar tendo muitas dificuldades. E sua excelência espera que nessas audiências 
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que tiveram, possa fluir alguma coisa, porque infelizmente os nossos Munícipes, eles 

estão cansados de tantas violências. Depois, citou que esteve anteontem na escola 

Raimundo Arcanjo da Costa (Gurupão), e pôde ver uma reformar muito linda daquele 

colégio e o mesmo aproveitou para agradecer a sua excelência senhor prefeito pela 

reforma da escola do primeiro grau. Finalizou agradecendo a todos. Após, o vereador 

Serginho Barbosa, se ausentou da palavra. Encerrados os discursos, o Sr. Presidente, 

passou para a seguinte ordem do dia: Votação da Indicação nº001/2019, de autoria do 

vereador Edson Farias. O qual foi aprovado por unanimidade. 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, 20 de março de 2019. 


