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Ata da décima quinta Sessão Ordinária, do período legislativo da Câmara Municipal de 

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

Paulo Miranda Gonçalves e secretariado pelos edis Joelson Moraes e Sérgio Barbosa. 

Composta a mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Ezequiel de Jesus, 

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

Farias, Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Joelson Moraes. Houve a ausência da 

vereadora Malena Batista, por motivo de doença. Após as chamadas dos edis e havendo 

quórum regimental o Sr. Presidente, depois da oração habitual invocando a proteção de 

Deus e em nome do povo Oeirense declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Após o 

senhor Presidente colocou em discussão, votação e aprovação da ata da sessão ordinária 

anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi efetuada a leitura dos 

expedientes em pauta: A) Expedientes Oriundos do Executivo: Nenhum. B) 

Expedientes Oriundos do Legislativo: Nenhum. C) Expedientes Oriundos de 

Outras Origens: Ofício nº 102/2017 – Fundo de Previdência de Oeiras do Pará 

(FUNPREV). Ofício nº 013/2017 – Paróquia Nossa Senhora D`Assunção. Logo se 

passou para o pequeno expediente, no qual nenhum vereador se inscreveu para se 

pronunciar. Passou-se para o grande expediente, para o qual o Sr. Presidente facultou a 

palavra aos vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos cada. Não foi possível 

gravar o pronunciamento do vereador Joelson Moraes, devido haver uma queda de 

energia. Palavra facultada ao vereador Ezequiel de jesus, iniciou seu pronunciamento 

agradecendo o Sr. Presidente Paulo Miranda, pelo apoio que lhes deu no curso de 

Formação e Capacitação de vereadores. Após, citou sobre o Microcrédito que 

conseguiram através do Deputado Milton Campos e que isso venha somar para o bem 

estar das famílias que receberam esse recurso. Em seguida, parabenizou a todas as 

pessoas que estão trabalhando na Nova Oeiras fazendo a instalação elétrica e ao gestor 

que sempre estar apoiando a empresa que estar prestando esse serviço. Na sequência, 

citou sobre a CPI, o qual assinou o requerimento e quer contribuir, porque precisam dar 

uma resposta para todos. Ademais, relatou que o vereador tem o papel de legislar e 

fiscalizar, porque vereador não tem recurso para fazer nem uma obra e quando fazem 

uma viagem para o interior os mesmos tem que comprar o combustível, suas 

alimentações e deixou claro que vereador não tem renda mensal disponível para se 

gastar. Finalizou saudando a todos. Palavra facultada ao vereador Edson Farias, iniciou 

seu pronunciamento relatando de uma reunião que houve em Belém, na 

superintendência do BANPARÁ provocada pelo Deputado Luth Rebelo a pedido do 

vereador com a presença do Prefeito de Oeiras, para discutir a implantação do 

BANPARÁ o mais rápido possível e o Deputado Luth lhe informou que estar vindo 

uma senhora da superintendência do banco que vem ver e que a previsão de estar 

funcionando a agencia do BANPARÁ em Oeiras, estar para dezembro. Após, o 

vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso para parabenizar o vereador por ter 

conseguido marca essa reunião, porque o Luth é um Deputado da base do governo e o 

BANPARÁ é uma agencia que é do Governo Estadual e o mesmo tem certeza que é 

uma força muito grande, porque de qualquer forma houve um silêncio na questão do 

BANPARÁ. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso, se 
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justificando que não pode estar presente na reunião por motivo de força maior, mais 

espera muito que o Banco chegue em Oeiras do Pará e consertesa irá surtir muito efeito, 

porque o Deputado Luth, o qual o mesmo tem uma grande admiração por ele e tem 

certeza que o Deputado irá contribuir muito para o Município de Oeiras do Pará. Em 

seguida, o vereador Edson farias citou que é oposição ao Governo do Sr. Dinaldo Aires, 

mais nada é pessoal, o qual ver sempre ele com boa vontade em certas situações. 

Depois, relatou que lhe procuraram e que no dia anterior teve uma reunião no 

Departamento de Esporte de Oeiras, o qual se lamentou na qualidade desportivas 

Oeirense de quando foi tratado a ação do torneio de férias de dois mil e dezessete de 

forma grosseira que lhe trouxeram, a onde o diretor chegou com o regulamento pronto e 

colocou lá, sem dar oportunidade de ouvir quem realmente faz o torneio de férias que 

são os donos do clube e o que se ver é que querem acabar com o torneio de férias, o 

qual é um patrimônio do povo de Oeiras. E também relatou que houve reclamação nas 

redes sociais e graças ao portal de transparência, o qual recebeu reclamação até de 

Cametá, pessoas reclamando que já ventilaram que no festival não vai ser vendido os 

drinks e a uma revolta pelas pessoas. E o mesmo pediu para o vereador Serginho, o qual 

tem acesso por estar lá, que verifique essa situação. Após, relatou da situação dos 

moradores do final da pista, o qual tem um lixão e voltou a pegar fogo esse lixão, 

massacrando os moradores principalmente as crianças e o final da pista é muito próximo 

praticamente estar dentro da cidade e fez um apelo para a Administração que verifique 

junto da Secretaria de Infraestrutura a situação do final da pista. Ademais, citou sobre a 

CPI a qual já existe uma assinada com cinco ou seis assinaturas e conforme conversou é 

que devem mantê-las e o mesmo não entende a vibração de muitos servidores que não 

querem que se expande a CPI, que se limite só no ano de dois mil e treze a dois mil e 

dezesseis, como se fosse só nesse período que o fundo foi lesado e a CPI vai se manter 

doa a quem doer, ela vai ser apurada desde a criação do fundo por questão de 

documentação que se restringe ao FUNDEB. Após, o vereador Joelson Moraes pediu a 

parte no discurso, citando que irá ser criada outra CPI assinada por todos os vereadores 

e a primeira já estar tudo certo. E o vereador Edson Farias pediu, que alvitrar sobre a 

situação, que coloca-se assim: o repasse para a Ezoto, o qual seria bem melhor que foi 

entre dois mil e treze e dois mil e dezesseis, por que o grande anseio da população é ver 

esse dinheiro da Ezoto retornar. E o mesmo deixou uma crítica que dá para refletir, 

como é que um casal que foi lesado por esse cidadão de oitocentos mil reais, colocou 

ele na cadeia e um fundo com todo o poderio que tem, não pode mandar prender o rapaz 

porque não tem condições. Ademais citou do desespero dos funcionários, 

principalmente dos cargos de confiança e se alguém disser que eles aceitaram, eles 

ficaram calados com medo de ser exonerado, porque ninguém aceita ter seus recursos 

retirados brutalmente do contra cheque. Finalizou agradecendo a todos. Palavra 

facultada à vereadora Franciele Amaro, iniciou seu pronunciamento relatando do Curso 

de Formação e Qualificação de Vereadores, os quais participaram, onde estiveram 

grandes experiências, grandes oportunidades de ouvirem pessoas realmente que tem 

uma competência muito grande e lhes passou informações de grande importância para 

todos. Após, relatou sobre a energia elétrica, onde o Sr. Prefeito reuniu com o 
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representante da Celpa o Sr. Elton, onde a mesma também estava presente para tratar da 

negociação da dívida com a empresa, onde esse valor chega a oitocentos mil e esse 

dinheiro poderia ser usado para outras coisas, infelizmente vai ter que ser negociado 

essa dívida e com isso o município fica mais prejudicado. E após a reunião foram até a 

nova Oeiras, onde as famílias estão sendo contempladas com a energia elétrica e pode 

observar a alegria de grande parte dos moradores que sofriam a anos com a falta de 

energia elétrica e hoje podem ter em suas residências uma energia de boa qualidade. 

Mais sabe que ainda falta muita coisa para se fazer, como a questão da água que não é 

uma água de boa qualidade e muitas famílias ainda nem tem água e é preciso eles 

pegarem em outra localidade e onde também precisa melhorar as ruas, mais aos poucos 

as coisas vão acontecendo. Depois, citou que esteve com o representante, o rapaz que 

toma conta do asfalto onde o mesmo esteve em sua residência e puderam ter uma 

conversa informal de como estar as ruas da cidade e ele verificou que algumas ruas já 

estar em condições de continuar e informou também que ainda existe três quilômetros 

de asfalto e provavelmente no mês de julho ou início de agosto já quer retornar essas 

obras. Após, o vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso, onde citou para todos 

que esta é a responsabilidade de que a população do município jogou em suas costas e 

confiou quando foram nas urnas votar, não se pode engolir onde uma empresa vem, faz 

de conta que joga o asfalto e o dinheiro que é jogado é dinheiro público e todos foram 

eleitos para fiscalizar a empresa que esteja na frente e a prefeitura também tem uma 

equipe de engenheiro. E todos tem que fiscalizar, analisar se realmente estar sendo 

aplicado da forma correta e cobrar dos engenheiros da prefeitura para que dei um 

parecer que a obra estar condizendo realmente que foi a execução do projeto. Em 

seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para contribuir citando que 

muito se pregou que alguém estava trazendo o asfalto para Oeiras, tudo mentira, o 

asfalto é programa do governo do Estado na cidade e que realmente todos tem muito a 

ver com essa situação, porque a empresa que ganhou a licitação, acha que foi a pior que 

tinha e pensa que todos deveriam tentar anular essa licitação, porque de qualidade ela 

não tem nem uma. Na sequência, a vereadora Franciele Amaro, citou que realmente é 

uma vergonha o dinheiro a qual não sabe o valor, mais que foi realmente desperdiçado. 

Ademais, citou sobre o hospital de um assunto que foi citado na sessão passada, onde 

algumas coisas precisam ser melhoradas no local, onde a mesma sabe que realmente 

precisa melhorar muitas coisas, mais é importante saber que em relação no que foi 

citado sobre o gerador e que esse gerador estar com defeito e realmente estar com 

defeito, mais ele passou os quatro anos da gestão passada e ninguém falou nada, mais 

antes de virem falar, já tinha vindo uma equipe da regional e verificou a peça e ficaram 

de mandar uma equipe para consertar e não mandaram. Mais o Município, mesmo não 

sendo competência do Município esse conserto do gerador, ele estar se esforçando para 

fazer o melhor. Após, o vereador Paulo Miranda, complementou no discurso citando 

que é uma placa e onde Adriano esteve lá, ele veio a mando do hospital regional de 

Cametá e não conseguiram encontrar a peça para comprar. Em seguida, a vereadora 

Franciele Amaro, citou sobre a malária a qual tinha em mãos um relatório verdadeiro 

em relação a malária, onde consta que tem noventa e um casos reais de malária e as 
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medidas já estão sendo tomadas e inclusive já foi acionado a regional, os trabalhos já 

estão sendo feitos, já estar sendo feito a busca ativa que é os técnicos indo até as 

localidades e em cada localidade tem um técnico responsável para fazer o exame e o 

remédio todos sabem que ele é muito amargo e muitas pessoas não fazem o tratamento 

correto. Ademais, citou sobre a educação, a qual a muitos problemas, mais o Secretário, 

a Secretaria de Educação consertesa estar se esforçando para fazer o melhor. Finalizou 

agradecendo a deus. Palavra facultada ao vereador José Siqueira, iniciou seu 

pronunciamento relando da energia, a qual tinha chegado ao Rio Anauerá, precisamente 

do Sr. Zelão até o Janildo e agradeceu ao Sr. Presidente Paulo Miranda, o qual foi uma 

pessoa que contribuiu muito a todas as pessoas daquele processo para que pudesse 

chegar. Após, o vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso, para citar que é um 

processo árduo e não é fácil, o desafio que o vereador tomou pra si, hoje abrange a 

população de Oeiras e o mesmo não tem dúvida que a energia vai chegar na divisão de 

Oeiras com Bagre. E o vereador foi uma das peças principais desse processo, por ter 

tido a coragem e acabou estendendo para outras pessoas. Em seguida, o vereador José 

Siqueira, citou sobre o curso de formação e qualificação de vereadores e mais uma vez 

voltou a dizer para o Sr. Presidente, que o mesmo estar marcando história na presidência 

dessa casa, porque a Câmara de Oeiras tem sido destacada e foi destaque a nível de 

estado no curso que participaram. Na sequência, citou que esteve em uma audiência 

com o Vice-governador, para fazer lembrar da vez que estiveram lá e entregou em mãos 

ofícios cobrando imediatamente o retorno do CETRAN, para a recuperação da PA 379 e 

principalmente que se estenda-se até a vila São Sebastião na beira do Rio Oeiras. 

Depois, citou que visitou algumas escolas e é muito fácil irem até a secretaria e ter uma 

visão do município, mais é importante visitar também os órgãos do qual a secretaria é 

responsável, porque as vezes tem uma dimensão da secretaria e tem uma realidade lá e o 

mesmo visitou uma escola no Brás em frente a Betânia que é três quilômetros de pés, os 

alunos tem que andar três quilômetros, pegar um barco e vim estudar na escola Américo 

Brasil na boca do Arioca. E o vereador conversou com o secretario para que se coloca-

se um professor para cuidar desses alunos, mais pela lei não pode são poucos alunos, 

mais tem que se ver a realidade desses alunos. E o mesmo pediu para o Secretário que 

sensibilize para essa situação, os alunos estão indo a tarde juntos com os maiores, 

porque é ariscado vim de manhã sozinhos. Na sequência, citou sobre o Posto de Saúde 

do Melancial, o qual é essencial funcionar o Posto de Saúde do Melancial e o mesmo 

esteve em uma reunião e foi muito cobrado pela comunidade, para que o posto funcione. 

E esse posto fica no centro de cinco comunidade que depende do posto. Ademais, citou 

sobre a criação da CPI e o vereador defende que a CPI seja voltada pros quatorze 

milhões, porque estão falando de um fato, de um dinheiro que tiraram de conta que 

estava guardado e entregaram na mão de bandido. E o mesmo espera que a presidência 

da casa vereador Paulo Miranda, o qual o confia na sua competência, que possa ser 

instalada a CPI do qual foi protocolada nessa mesa. E deixou claro que no passado 

existia o prefeito de Oeiras, que muitas vezes viu vereadores dizer na tribuna que não 

sabe qual é o milagre que o prefeito tem para pagar os temporários em dias, não sabe 

qual é o milagre. O milagre era fácil, era só não repassar o dinheiro do FUNPREV, era 
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só não pagar os talões de energia de todos os prédios públicos e hoje o prefeito estar 

pagando o curto, o atual e o do passado que deixou para pagar, o milagre era só não 

pagar o INSS, que não pagou e deixou a conta, esse sim era o milagre. Então hoje para 

criar uma administração de responsabilidade tem que cortar na carne. O salário da 

Educação no Município de Oeiras do Pará, ele foi feito lá trás quando havia centos e 

poucos funcionários, o Município de Oeiras do Pará, vem reduzindo o repasse do 

FUNDEB a anos e o número de população vem aumentando muito, o número de alunos 

vem aumentando e é necessário contratar. E hoje só a folha dos efetivos estar se 

extrapolando os sessenta por cento e não podia acontecer isso, mais infelizmente estar 

acontecendo e que o prefeito possa junto ter um governo que estar faltando dialogar 

melhor com o povo. Ademais, relatou sobre o Secretário do Meio Ambiente, que tem 

um cidadão, com empresa, com terreno, com terra, com título, com documento, com 

todos os legais pedindo só uma licença e ele fazendo política dessa situação, se 

promovendo de uma situação que não é passiva, ele tem que agir como Secretário e que 

todos possam rever essa situação. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à 

vereadora Maria Nahum, iniciou seu pronunciamento relatando sobre os medicamentos, 

a qual foi procurada por uma pessoa que faz dois meses que o medicamento Nozotam 

não tem e a vereadora irá reivindicar. Na sequência, reivindicou sobre a ponte do Pruanã 

sobre a situação de uma reforma, onde os moradores de lá estão sem condições, 

juntamente com o ramal. Depois, citou que também concorda, porque muitas das vezes 

querem colocar a culpa só nas empresas que vem prestar serviço para o Município, mais 

como os vereadores, o prefeito e o Secretário tem culpa, porque se as empresas não 

estar agradando, não estar fazendo certo, então todos tem que ver e fiscalizar. Ademais, 

agradeceu o Sr. Presidente da casa por leva-los aos Curso de Formação e Qualificação 

de Vereadores, onde aprenderam muitas coisas e espera junto com todos vim botar em 

prática. Na sequência, reivindicou na questão da Secretaria de Saúde, para rever a 

questão da malária na localidade da ponta da ilha e a mesma sabe que foi minimizado, 

mais à muita coisa para ser feito e a vereadora acharia que onde estar acontecendo esses 

casos de malária, que ficasse um agente de saúde para dar suporte as pessoas. Após, à 

vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para citar que o Sr. Secretário já 

tinha mandado o senhor Nelton conversar com o senhor Jucival solicitar para que se 

possa colocar um posto de coleta lá e o mesmo permitiu que se coloca-se. E consertesa 

já irá uma equipe com técnico para lá e fazer os exames. Em seguida, a vereadora Maria 

Nahum, citou sobre os descontos e na questão que foi falo qual era o milagre e como 

vereadora tinham que ver primeiro isso, porque tem gente que torce e fica alegre, mais é 

porque ele ainda não foi prejudicado, mais a pessoa que estar sendo prejudicado tá 

doendo nele e estar sentindo a falta. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao 

vereador Osvaldo Alves, iniciou seu pronunciamento, agradecendo ao Sr. Presidente 

pelo Curso de Formação e Qualificação de vereadores. Após, citou sobre o micro 

credito, o qual foi concretizado no Município, onde vinte e cinco pessoas foram 

beneficiadas. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso para citar 

que pode ser uma mínima coisa, mais consertesa vai ajudar muito. E isso que é 

importante do legislativo, porque os mesmos não tem orçamento para construir, mais 
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tem o poder da influência do mandato no qual ele dar esse direito de irem atrás e isso é 

importante. E aquelas pessoas que não foram contempladas consertesa um dia serão 

também. Em seguida, o vereador Osvaldo Alves citou sobre a malária, o qual estar 

preocupado, porque recebeu várias ligações de várias localidades do Município, onde a 

malária praticamente estar nos quatro cantos do Município e espera que não chegue 

como foi numa gestão passada, mais espera que estejam sendo tomadas as providencias. 

Na sequência, citou sobre a prevenção de tratamento de dependente químico, onde 

Oeiras tem caso muito alto, onde setenta por cento das famílias tem alguém que é 

dependente químico. E o vereador gostaria que o técnico sentasse junto ao prefeito, para 

que houve-se palestras nas escolas mostrando a prevenção para os alunos o que é a 

droga e o que ela causa. E tratar daqueles que já estão fazendo um convenio entre a 

prefeitura e o centro de recuperação. Depois, citou sobre a CPI, o qual é favorável, mais 

só não concorda com a primeira que era de dois mil e treze a dois mil e dezesseis. E o 

mesmo assinou a CPI a qual pega desde o início do FUNPREV, porque na verdade o 

instituto ele é lesado desde sua criação. Ademais relatou sobre a segurança onde 

realmente estar acontecendo assaltos, roubos todos os dias e onde não se pode ficar de 

casa aberta. E que todos os vereadores pudesse se reunir e irem até Belém em busca de 

providencias. Após, a vereadora Maria Nahum, pediu a parte no discurso onde citou que 

é preocupante a segurança e que todos possam se unir, mais alguma coisa que vê, onde 

policiais já lhe procuraram e lhe falaram que eles não tem muito apoio porque é 

responsabilidade do estado e não do município e dificulta os trabalhos deles. Em 

seguida, o vereador Osvaldo Alves, pediu para o Secretário de Administração, o 

Secretário de Obra, que olhem com carinho pelo ramal do caba os quais estão sem água, 

que revejam essa situação. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador 

Paulo Miranda, iniciou seu pronunciamento citando que é público e notório o que viram 

no curso ministrado pela ABRACAM, Associação Brasileira de Câmaras Municipal e o 

vereador ficou feliz de ver o empenho de todos durante os três dias. Após, o vereador 

Edson Farias pediu a parte no discurso, para parabenizar o Sr. Presidente pelo intuito 

que vem fazendo diante do poder legislativo, parabenizando pela iniciativa, pela 

disponibilidade e a boa vontade de leva-los até a capital do estado, para participar do 

curso de aperfeiçoamento. Em seguida, o vereador Paulo Miranda, relatou que a Câmara 

hoje ela estar associada, a Associação Brasileira de Câmara municipal. Na sequência, 

citou sobre o FUNPREV, onde o mesmo estará tomando uma atitude, mesmo que vá ser 

apurada, juntar todas as documentações existentes nessa casa que foi encaminhado pelo 

FUNPREV, que prova os desvio de recurso do fundo e estará formulando uma denúncia 

junto ao Ministério Público, para que se possa ter esse cidadão preso. E o vereador citou 

para todos, que todos quanto vereadores eleitos representantes do povo, responsável 

pela fiscalização da boa aplicação do recurso público tem que darem uma respostas com 

urgência para os donos do dinheiro que é o funcionários públicos. E a questão do 

FUNPREV, ela não atinge só o funcionário público, atinge o Município. Depois, relatou 

aos senhores professores que a questão de se falar em retirar gratificação de 

funcionários concursados e não é assim como se pensa, tem que ter um levantamento de 

dados, levantamento auto rial para que se possa fazer uma base de cálculo e mostrar 
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com dados que isso não tem recurso. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a 

parte no discurso para citar que faltou planejamento, mais em relação ao corte o qual vai 

analisar que se for irregular o Município pode até repor esse recurso que foi retirado e 

tudo isso deveria ter visto lá atrás. Ademais, o vereador Paulo Miranda citou sobre a 

malária a qual tem que ver e que o Sr. Secretário de Saúde oficialize-os realmente quais 

são as metas, as atitudes que tá se tomando. Em seguida, citou sobre o Sr. Pedro Adene, 

o qual não o conhece só enxerga. E o mesmo quer explorar quarenta e nove e quitares 

de seixo nas margens do Caracurú e por lei é proibido. E o vereador não estar para 

criticar e não se importa se ele estar legalizado, mais o mesmo quer saber qual a 

vantagem que o Município tem ou qual é o prejuízo se dá para comparar vantagem com 

prejuízo. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Sérgio Batista, 

iniciou seu pronunciamento citando que estava muito feliz por ter a honrar de entregar a 

cadeira de roda, para uma criança que estava realmente necessitada. Após, citou que 

estiveram o prazer e a honrar de fazer a entrega das cartas de credito as pessoas que 

foram contempladas com o micro credito do credito cidadão e junto com os outros 

vereadores estiveram em Belém por muitas vezes em busca dessa parceria e tiveram a 

felicidade de encontrar um Deputado sério, Deputado Estadual Milton Campos, que 

honrou com sua palavra. Na sequência, esclareceu o motivo de não haver sessão na 

semana passada, os quais estiveram em Belém participando de um curso de formação e 

qualificação de vereadores, o qual foi de grande valia para todos. Depois, esclareceu 

para as pessoas que lhe procuraram e para as demais sobre os horários de 

funcionamentos dos Postos de Saúde, que o mesmo procurou o Secretário de Saúde para 

se informar e que realmente estar fechando para o almoço e reabre as quinze horas. 

Ademais, citou sobre os cachorros que ainda existe muitos doentes e tem causados 

doenças, mais acredita que juntos irão fazer uma ação para combater e fazer o 

recolhimento desses cachorros. Em seguida, fez um apelo para o Secretário de 

Administração sobre os barcos que estão encalhados na avenida quinze de novembro em 

frente à loja Matheus Center, os quais estão a muitos anos parados e os feirantes estão 

reclamando que algumas pessoas que vivem peregrinando por lá, estão fazendo suas 

necessidades fisiológica por lá e já estar dando mau cheiro. Na sequência, referiu-se na 

questão do processo licitatório que estão parados por muitos tempo, o qual causa até 

preocupação e já vão entrar para o sétimo mês do ano e nada de fechar o processo. E 

nesse sentido o vereador procurou saber no prédio do controle interno, conversou com 

alguns controladores e também na CPL, Comissão Parlamentar de Licitação. Onde ficou 

constatado, onde estar enterrado os processos, onde nas suas grandes partes já foram 

concluídos, o que estar faltando é o parecer jurídico. E o vereador pediu para essa 

equipe ou para o escritório que reveja essa situação que estar atrapalhando o 

desenvolvimento do Município. Finalizou agradecendo a todos. Não havendo mais nada 

a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária. E para constar, a 

presente ata vai assinada por mim Rosiane Vieira Machado, _____________________ e 

demais vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Oeiras do Pará. 

Plenário Rosa Feliz Pereira, quatorze de junho de dois mil e dezessete. O cd da sessão 
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ordinária de quatorze de junho de dois mil e dezessete, onde consta os discursos na 

integra, encontra-se no arquivo dessa casa. 
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