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Ata da vigésima 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 Cunha de Moraes e Sérgio Batista Barbosa. 

Composta a mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Malena Batista, Ezequiel 

de Jesus, José Siqueira, Izanides Filho, Paulo Miranda, Maria Nahum, Edson Farias, Franciele 

Amaro e Joelson Moraes. Houve a ausência da vereadora Priscila Santa Maria. Após, as 

chamadas dos edis e havendo quórum regimental o senhor presidente, depois da oração 

habitual e em nome do povo Oeirense declarou aberta a presente sessão ordinária. Na 

sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) Expedientes Oriundos de 

Outras Origens: Nenhum. B) Expedientes Oriundos do Executivo: Nenhum. C) 

Expedientes Oriundos do Legislativo: Indicação nº 011/2017, de autoria do vereador 

José Siqueira, o qual sugere o chefe do Executivo que providencie as regularidades das 

terras pertencente ao Patrimônio Público, enviando servidores do departamento de 

terras para atualizar e regularizar a situação, registrar o uso de terras, delimitar as 

áreas de uso público da administração e expedir prazo, pelo máximo de 01 (um) ano, 

para que os cidadões que possuem terras sem moradia, possam construir algo e garantir 

seus terrenos, na localidade Uxi Estrada. Indicação nº 012/2017, de autoria do vereador 

José Siqueira, ao qual requer do chefe do Executivo Municipal a limpeza imediata do 

Rio Arióca, no perímetro compreendido da Vila Jacarequara até as cabeceiras do rio. 

Indicação nº 013/2017, de autoria do vereador Izanides, o qual sugere do chefe do 

Executivo Municipal a reforma do prédio da EMEF Santino dos Santos Araújo, 

localizada no Rio Aracaerú, bem como ainda a construção de um anexo na mesma 

contendo três salas de aula. Logo depois se passou para o pequeno expediente pelo prazo 

máximo de cinco minutos, no qual o vereador José Siqueira se inscreveu para se pronunciar. 

A palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual usou o pequeno expedientes para 

fazer a leitura de suas indicações de nº 011/2017 e a de nº 012/2017. Passou-se para o grande 

expediente, para o qual o Sr. Presidente facultou a palavra aos vereadores pelo prazo máximo 

de vinte minutos cada. Palavra facultada ao vereador Joelson Moraes, iniciou seu 

pronunciamento parabenizando o vereador Izanides Filho pelo seu requerimento o qual é uma 

questão de muita importância, a construção de mais um anexo e a reforma da Santino. E ao 

vereador José Siqueira pela forma de seu requerimento, o qual já pôde observar que realmente 

o Rio está precisando de uma limpeza e com certeza o vereador José Siqueira é um dos 
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vereadores mais atuante que anda todo o Município. Na sequência, o vereador José Siqueira 

pediu a parte no discurso citando que todos se identificam em uma forma de trabalhar e 

sempre diz que todos não podem perder suas identidades e tem certeza que todos tem feito 

seus trabalhos na medida do possível. Em seguida, o vereador Joelson Moraes, citou que 

chegou uma equipe para combater a malária no Município e é, a mesma equipe que veio na 

época que teve aquela epidemia e pode ver a preocupação do Prefeito, do Secretário de Saúde 

em tentar resolver de todas as formas combater a malária no Município. E ainda citou que o 

senhor Prefeito, o Secretário de Saúde, conseguiram um aparelho de eletro cardiograma que a 

vinte anos estava sendo usado um aparelho antigo. Depois parabenizou o vereador José 

Siqueira, onde viu sua luta no trabalho da reforma do posto do Melancial, onde fazia três anos 

que estava fechado. E no próximo dia dezoito irá começar a reforma do posto do Castanheiro 

e isso é muito bom para o povo daquela localidade que realmente precisa. Após, fez um 

pedido ao Prefeito Dinaldo Aires, que dê uma atenção as escolas do Milhome Tavares e 

Pequeno Herói na saída das crianças das escola e ver uma melhor maneira possível de 

amenizar a situação da saída das crianças, onde motos passam em alta velocidade. Ademais, 

citou que chegou uma equipe de pessoas especializadas na Secretaria de Obras, fazendo todo 

o orçamento na questão das peças para que possa de fato botar as máquinas para funcionar. 

Finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade lhe concedida. Palavra facultada ao 

vereador Ezequiel de Jesus, iniciou seu pronunciamento dando boas-vindas a equipe que 

chegou no Município para combater a malária. Após, citou que no dia dois estarão na Vila 

Castanheiro em uma ação cidadania, que estão junto ao governo e irão expandir para outras 

localidades ao decorrer dos meses. Em seguida, parabenizou a Secretaria de Saúde, senhor 

Dinho Ribeiro e toda sua equipe pelas aberturas dos Postos de Saúde dos interiores e ao 

senhor Prefeito Dinaldo Aires, pela reabertura do Posto do Melancial, que é de muita 

importância para aquele local. Em seguida, o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso 

citando da importância do Posto do Melancial, que é muito grande e muito importante para 

umas cinco vilas que vai atender no mínimo umas trezentas famílias daquele local. Na 

sequência, o vereador Ezequiel de Jesus relatou sobre a Universidade do Pará no Município, 

onde falou na sessão anterior que esteve em Cametá juntamente com o senhor Prefeito, 

Secretário de Administração e demais vereadores e naquele momento o Prefeito reafirmou o 

compromisso que tem com a universidade e como é que tem vereador que usa a tribuna da 

casa para dizer que não tem nem piloto na Universidade e o mesmo fica indignado com uma 
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situação dessa porque é aluno da universidade e isso é total inverdade e que esse vereador 

retire o que falou. Na sequência, o vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso citando 

que na reunião, o Doriedson deixou registrado do apoio que o Município está dando para a 

faculdade e o senhor Prefeito Dinaldo Aires foi o único prefeito que apareceu nessa reunião. 

Depois o vereador Ezequiel de Jesus citou sobre a questão que foi abordado do 1º grau, onde 

a pessoa falou que uma central de ar não dura dez dias e o mesmo pensa que a pessoa nunca 

teve um ar condicionado, por que sabemos que a manutenção de um ar condicionado dura seis 

nesses e tem que se ter muito cuidado de quando subir na tribuna para dizer tamanha 

inverdade. Após, relatou sobre sua opinião onde muito é falado por certos vereadores na 

questão do governo atual, um novo tempo, uma nova história, mais agora o mesmo quer que 

todos possam ter humildade de comparar o governo atual com o governo passado, por que não 

se tem como esquecer o passado e hoje se diz que não tem medicamentos, as pontes foram 

quebradas, as aulas pararam, mais gostaria que lhe dissesse aonde é esse paraíso que essas 

pessoas moravam, por que até onde sabe que na gestão passado passaram até sessenta dias 

sem aulas, notas de pontes que custaram cento e setenta mil que durou um ano e meio, será 

que o problema é da gestão atual, hoje o gestor está pagando um auto preço que só de energia 

elétrica ficou quase novecentos mil que ficou para essa gestão, será que o problema é o gestor, 

claro que não, vamos ser realistas que não. E o mesmo, deixo seu entendimento que o 

problema não é o Dinaldo Aires infelizmente ele herdou esses problemas. Finalizou deixando 

uma mensagem. Palavra facultada ao vereador Edson Farias, iniciou seu pronunciamento 

relatando se sua visita a Creche Rosa Maria Cardoso e para quem chega lá como qualquer 

visitante você pode visualizar o bom estado de conservação no quizante de limpeza da escola 

e parabenizou os funcionários, a direção por demonstrarem um bom zelo pelo patrimônio. 

Mais quando se fala em gestão pública e responsabilidade da administração é uma tristeza se 

tratando da Creche Rosa Cardoso e teve a oportunidade de conversar com os servidores, com 

os funcionários da educação e infelizmente a diretora não estava, mais como vereador 

fiscalizador teve acesso a cozinha da Creche onde é uma vergonha o estado que se encontra e 

salve engano são quatro pias, mais só uma presta, as demais não tem a tubulação, a 

iluminação precária, na maioria das salas não tem iluminação, os banheiros tem que se 

carregar água no balde para se jogar nos vasos, a situação da escola é triste, material 

pedagógico praticamente não tem, esse é o retrato da Creche e quase da educação de Oeiras 

do Pará. Em seguida citou sobre a malária o qual ficou feliz em saber que o estado já está 
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assumindo sua parte em contribuir no Município, por que a questão da malária é crítica no 

Município de Oeiras do Pará, a qual está se expandindo. Na sequência, relatou sobre as ruas e 

pontes que estão em péssima condição. O mau que o mesmo pensa sobre a administração 

pública atual e seus admiradores é querer se igualar a gestão passada por baixo e pensa que 

deveria se igualar por cima, se compara no que deu certo, o tempo é curto sim mais já era 

tempo de se mostrar as cartas, mostrar o que veio fazer. Depois, citou que a saúde pública em 

Oeiras do Pará, ela é crítica, onde só tem um médico em Oeiras. Na sequência, o vereador 

Joelson Moraes pediu a parte no discurso citando que o prefeito Dinaldo Aires junto com sua 

equipe está tentando colocar Oeiras no trilho e que o Município já contratou mais um médico 

ginecologista para atender uma carência de mulheres. Ademais, o vereador Édson Farias citou 

que fica feliz, por que quer o melhor para Oeiras do Pará e busca a melhoria. Depois relatou 

que esteve em Belém e foi lá na rua dezesseis, até a uma oficina de carros e lá se deparou com 

a Ambulância de Oeiras que foi levada no início do ano com problema na caixa de marcha e 

segundo seu Zé Maria, responsável pela oficina que na época ele ia negociar o conserto da 

caixa de marcha por três mil reais e que agora pelo abandono e tempo que está o conserto hoje 

é entorno de 10 mil reais para deixar em pleno funcionamento. E o senhor falou que já está na 

eminência de ser despejado e vai ter que jogar na rua por que já estão devendo a mais de seis 

meses de aluguel e essa ambulância é de suma importância principalmente para a estrada que 

necessita. E o vereador procurou o deputado Luth o qual prometeu que até em Novembro 

desse ano irá entregar a ambulância para Oeiras e espera que seja destinado a BR 422. 

Ademais o vereador deixou a sua denúncia, sua reclamação quanto a questão pública. 

Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Franciele Amaro, iniciou seu 

pronunciamento relatando sobre o que foi tratado na sessão passada, onde foram abordados 

vários assuntos dentre eles a escola Raimundo Arcanjo da Costa em relação ao números de 

alunos que foi citado que havia uma super lotação e que tinha turmas com pelo menos 

cinquenta alunos e a mesma procurou o Diretor da escola foi em lócus e solicitou a matrícula, 

onde estava em mãos e sabem que não foi o que colocaram aqui, então é inverdade. E a outra 

situação foi a falta de aula também na mesma escola que realmente não estava tendo aula, 

mais por que o professor estava doente, mais segundo a direção essas aulas irão ser feita a 

reposição. Em seguida, o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso para citar em 

quesito ao professor Marivan, o qual sofreu um acidente e segundo os funcionários da escola 

ele é um dos professores mais responsáveis e dedicado é o professor Marivan e ele pediu para 
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o diretor que não o substituísse por que ele iria voltar. E essa semana ele já tinha voltado.Na 

sequência, a vereadora Franciele Amaro, citou sobre o outro assunto que foi a Universidade 

que a gestão iria acabar com a Universidade aqui no Município e deixou claro para as pessoas 

que jamais, por que essa é a função da administração e a administração clima sim, que fique 

aqui no Município, que jamais eles o senhor prefeito e o secretário tivessem a intenção que a 

Universidade no Município pudesse acabar. E todo o suporte está sendo feito com a 

Universidade. Após, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso para citar que na 

reunião o senhor prefeito reafirmou seu compromisso em dá o total apoio para a 

Universidade. Ademais, a vereadora Franciele Amaro, relatou que se reuniram com a 

coordenadora da Universidade e alguns alunos representantes e ficou esclarecido a situação e 

a coordenadora relatou que não falta material e tem material de sobra, inclusive da gestão 

passada e eles preferem continuar na escola Raimundo Arcanjo da Costa. Depois, citou sobre 

a malária onde estiveram uma breve conversa informal com o senhor Cláudio Cardoso, 

coordenador de Programa do Combate à malária, onde essa equipe está no Município para 

tentar combater com a malária. E na questão do medicamento reafirmou que os medicamentos 

tem sim. Em seguida, citou que no sábado será reativado o posto do Melancial que a mais de 

dois anos estava sem funcionar. E o Posto do Rio Mocajatuba será reativado no dia dezessete. 

Na sequência, citou sobre as máquinas que já está tendo a manutenção para melhorar os 

locais, onde é preciso eliminar as pontes e onde for necessário. E o asfalto já começou e já 

convidou os vereadores para irem em lócus para fiscalizar e vê se está de boa qualidade. 

Finalizou agradecendo pela oportunidade. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, 

iniciou seu pronunciamento relatando de sua reunião que esteve com a diretora Dorinete 

Chaves do Rio Aracaerú para saber da real situação da Escola Santino dos Santos Araújo e a 

diretora lhe colocou a realidade do prédio escolar, o qual está precisando imediatamente de 

uma reforma, trinta por cento das cadeiras estão danificadas e o vereador já informou a 

Secretaria de Educação, onde já está providenciando os reparos e o mesmo estava entrando 

com o requerimento pedindo do Poder Público um anexo com três salas de aulas e mais a 

reforma do prédio. E fez uma súplica ao poder executivo que olhe pela escola. Após, abordou 

que vários amigos que já foram diretor de escola e eles lhe procuraram sobre a situação de não 

contar para a aposentadoria os tempos de trabalho que eles passaram na direção de escolas e o 

mesmo pediu informação para o Pedro Reis sobre essa situação e ele lhe informou que já foi 

feito uma resolução, uma legislação federal em dois mil e doze, que vai ser sim contado os 
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tempos que os diretores passaram no trabalho. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a 

parte no discurso para citar que não é especialista na matéria mais entende que o servidor é 

aposentado pelo tempo de contribuição, não pelo trabalho, a não ser que mude a lei vigente 

que está. Em seguida, o vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso só para citar que 

também quer tirar essa dúvida a partir de uma nova legislação por que a lei é muito clara, ela 

diz que no caso de professor em regência de sala de aula é vinte e cinco anos de contribuição, 

com tantos anos de idade para se aposentar em regência de classe de sala de aula, a partir que 

ele sai para o cargo de direção ele deixa de contar, mais se houver uma nova normalização o 

mesmo desconhece. Ademais, o vereador Edson farias, pediu a parte no discurso para 

contribuir citando que na regência de classe de sala o diretor não estaria enquadrado nessa 

regência, o professor ele vai se aposentar salve engano com vinte e cinco anos na prática e se 

já está na eminência de se aposentar não é negócio ele ir para a direção da escola, mais se 

ainda falta mais de cinco anos não vê por que. Depois, o vereador Izanides Filho, citou sobre 

a malária e que o Prefeito esteve junto com todos e deixou claro toda a situação da malária, 

inclusive foi em Belém para pedir ajuda para o governo do Estado junto com o Secretário 

Dinho Ribeiro e o mesmo ficou feliz por que através de suas cobranças foram atendidas. 

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

pronunciamento citando de suas duas indicações, a primeira de nº 011/2017, que fala do Uxi 

Estrada o qual é um terreno de duzentos e cinquenta metros de frente e aproximadamente dois 

mil metros de fundo, o qual foi comprado no governo bem atrás, pensa que foi no governo do 

Dulcídio e é posse da prefeitura de Oeiras do Pará, onde foi construído escola e um certo 

tempo algumas pessoas começaram a tomar posse para construir casas nesse terreno. E sua 

indicação de nº 012/2017 é que já esteve no Rio Arióca e não conseguiram passar da Pedreira 

por que está intrafegável e tem certeza que o prefeito com boas vontade a comunidade está 

disposta em caráter de mutirão para que possa efetuar uma limpeza e pediu o voto favorável 

de todos, para que o poder executivo tome providências dessas questões. Após, relatou que 

depois de vários assuntos abordados na sessão passada, resolveu fazer algumas investigações 

principalmente na escola do ensino fundamental do grupão e seu primeiro questionamento à 

vereadora Maria Nahum, a qual disse no discurso que a escola do grupão é a escola do Ensino 

Médio, e não é, é a escola do ensino fundamental e o segundo ponto, que a mesma disse que 

lhe ligaram, foi o descaso sobre as aulas de matemática é por isso que é importante os fatos, 

para que venha acontecer, para que venha falar aquilo que é real e o professor já está de volta 

mailto:camaraoeiras715@gmail.com


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ 

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

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

7 
 

na sala de aula. Na sequência, a vereadora Maria Nahum, pediu a parte no discurso para citar 

que as pessoas querem distorcer a mesma e disse ter errado na hora que falou, mais é do 

grupão e falou o nome do colégio só existe um e a outra situação é que não sabia nem quem 

era o professor e falou por causa dos alunos, por que foi eleita para reivindicar. Depois o 

vereador José Siqueira relatou que ouviram nas falas de vereadores de mandato passado sobre 

a UFPA que está em total abandono e que nem se quer tem pincéis atômicos e viu o 

descontentamento, a angústia da professora Domingas com a coordenadora dizendo que tem 

pincéis, que tem material ainda da gestão que terminou, isso denegrindo a imagem da 

Instituição, dos funcionários. E ainda citou que teve vereadores colocando a questão da 

transparência, onde no mandato passado foi inúmeros ofícios que oficializou e nem um dos 

seus ofícios foram respondidos e pegaram as sessões da Câmara que hoje é transmitida nas 

rádios e tiraram para que o povo não soubesse o que ia acontecer. As pontes que ficaram do 

governo passado hoje estão detorizadas, mais nas prestações de contas do governo que passou 

uma ponte no valor de cento e vinte mil, que se quer o governo deu um prego, mais está na 

prestação de conta. Na Vila do Itaucú, o ramal na Vê Sinal de cento e quarenta mil, se quer o 

governo jogou um pá de terra lá e ainda vir cobrar com uma moralidade. O governo hoje está 

vivendo momentos difíceis com tantos problemas, parcelamento de dívidas enormes que o 

governo que passou deixou e seu pedido ao prefeito Dinaldo Aires que continue fazendo uma 

administração para o futuro, que não ceda certas pressões, que tome decisões cabíveis para 

que o Município no futuro esteja melhor. O FUNPREV recebeu o fundo zerado, mais tem 

conta hoje de aproximadamente oito centos mil reais, pagando uma folha entre funcionários e 

despesas de duzentos e oitenta mil reais e no passado sucatearam o FUNPREV, que 

compromete hoje a aposentadoria de alguns funcionários no futuro se não recuperar o 

dinheiro e hoje a oposição cobra. Em seguida, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no 

discurso relatando que esteve no Tribunal de Contas junto aos outros vereadores pedindo 

algumas informações em relação ao Município e a tristeza que lhe bateu quando falaram em 

relação a Oeiras que já estava determinada uma tomada de contas, onde dois mil e dezesseis, 

não foi prestado conta e isso lhe deixa triste por que não é isso que quer para Município. Na 

sequência, o vereador José Siqueira parabenizou o vereador Izanides Filho pelo seu 

requerimento. E o vereador tem certeza que o prefeito Dinaldo Aires naquilo que for possível 

ele irá fazer. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Malena 

Batista,iniciou seu pronunciamento citando que fica em pensar quando se falam em relação a 
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gestão passada, é tudo a gestão passada, e culpa da gestão passada, é por que foi a gestão 

passada que deixou e fica escutando quando seu nobre colega José Siqueira falou a respeito da 

estrada do Melancial que foi um péssimo trabalho, mais a mesma diz aos nobres edis que 

fizeram e quando fizeram foram coloca portes clandestinos e jogavam o resto da madeira para 

o meio da estrada, e não tiveram um cuidado com a estrada. E lhe entristece de quando falam 

que deixaram tantos mil de energia e se esqueceram que dentro de quatro meses foi feito 

muito descaso em Oeiras do Pará e quando saíram deixarão a energia paga. E pediu que 

quando se citasse que se falasse desses quatro meses. O INSS foi parcelado e quando foram 

afastado ela deixou de repassar, ninguém lembra que os trabalhos que foram feitos, se não 

contribuiu, ninguém lembra que começaram os asfaltos e acredita que é a mesma empresa, 

construíram escola do Caracurú, que estava caindo, colocaram uma clínica de fisioterapia e 

suas metas não era fazer pontes e sim acabar com as pontes e colocando aterros, mais acredita 

que cada governo tem suas metas a fazer e a questão é que reconheçam o que foi feito. E fica 

lisonjeada com a equipe do Governo do Estado, que está vindo para socorrerem contra a 

malária e pediu ao Secretário de Saúde, que faça pelo povo de Oeiras enquanto pode. Pediu ao 

Secretário de Educação que faça pela educação, o que se poder fazer hoje, mais é necessário 

que se tenha planejamento, que olhe pra frente, que caminhe deixando sua marca. Disse ainda 

que quando estavam na Prefeitura tiraram um terreno pra construir o polo da Universidade, 

mas nos quatro meses que a prefeita Lindalva Pinheiro esteve, a vereadora não sabe se ela 

doou, se mandou invadir, só sabe que o terreno foi por água abaixo. Finalizou deixando uma 

mensagem. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, iniciou seu pronunciamento 

esclarecendo que no seu discurso passado falou sim que não estava havendo aula, porque seu 

sobrinho é aluno dessa turma que não estava havendo aula de matemática, mais a mesma não 

falou da pessoa do seu Marivan, a qual tem uma consideração muito grande por ele e quando 

falou nem se quer sabia qual era o professor que estava ausente e só falou por que foi 

procurada não só pelo seu sobrinho, mais outras pessoas já tinham falo. Após, citou que 

esteve com a senhora que é responsável do asfalto e essa empresa lhe preocupa, porque pôde 

perceber que o asfalto, aquele não prestou imagine esse pelo pouco conhecimento que tem vai 

ficar bem pior que aquele, e como vereadores que possam fiscalizar para ver enquanto dá 

tempo e a mesma gostaria que o prefeito juntamente os vereadores de ir vê essa situação. Na 

sequência, o vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso citando que presenciou uma 

conversa do Secretário de Finança, o Ray, onde ele colocou a situação para a filha do dono da 
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empresa exigindo que fizesse coisa de qualidade, por que o prefeito quer coisa de qualidade, 

onde ele cobrou dela que refizesse a questão do meio fio, que fizesse uma coisa que dure pelo 

menos uns cinco anos. Ademais, a vereadora Maria Nahum, citou que perguntou para ela que 

eles ainda não acertaram a questão do meio fio. Em seguida, relatou que está preocupada com 

a questão da Carteira de Trabalho e que nos outros Municípios, em outros lugares já tem 

material e sentar com o prefeito para perguntar e ouvir da boca dele por que ainda o nosso 

Município está com falta desse material, qual a previsão e o que ele pode dizer. Em seguida, o 

vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso para contribuir citando que hoje a Carteira 

de Trabalho ela é expedida com o mesmo sistema que são o material de passaporte e foi no 

Ministério do Trabalho, porque já existia um convênio na época que o Antônio Pinheiro era 

presidente da casa, era a Câmara com o Ministério e foi tentar revê se havia possibilidade de 

fazer via Câmara e não pode mais, tem que ser o Governo Municipal, porém só funcionário 

efetivo pode exercer a função. Depois, a vereadora Maria Nahum, fez um requerimento verbal 

sobre a iluminação pública por que está difícil andar nas ruas durante a noite e sem falar que 

isso causa muita coisa para o Município, o qual é um direito dos moradores, é uma lei federal 

e todos sabem que quem tem que arcar é a Prefeitura. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra 

facultada ao vereador Paulo Miranda, iniciou seu pronunciamento citando da reunião que a 

casa em nome da presidência convocou todos os secretários do governo, o prefeito, o vice-

prefeito para dia trinta e um de Setembro, para uma conversa e juntos saber quais são as ações 

que o governo tem tido através da Secretaria de Saúde e assim sucessivamente, quais são as 

ações hoje já existente no combate à malária e o que se pode somar para não caírem no que já 

aconteceu lá atrás e o Secretário de Saúde lhe informou que já tem registro de quinhentos 

casos no Município. E deixou claro que o convite não era apenas para cobrar da gestão, é 

também para propor, colarem alternativas para que possam juntos se dá a mão e buscar 

alternativas para um problema que está exalando no Município. E todos enquanto 

representante do povo que foram eleitos, tem dever e obrigação de sentar com o governo, 

ouvir e no memento de criticar, mais todos são responsáveis pelo povo Município. Em 

seguida, fez a leitura do ofício que receberam da coordenação da UFPA, onde a coordenação 

diz que é cumprido sim, os cem por cento do acordo fechado com o Município. Na sequência, 

citou que foi procurado por moradores da passagem Imperatriz e da passagem Alegria, onde 

chamou o Secretário de Infraestrutura e pediu para que ele fosse lá analisar e verificar a 

possibilidade de resolver ou pelo menos minimizar a situação e hoje mesmo lhe ligaram que 
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já foi resolvido o problema das duas pontes e parabenizou o Secretário e a administração. 

Após, citou que não quis dizer na sessão passada a questão do Tapará sobre uma foça que 

estava lá com problema realmente, mais deixou claro que foi resolvido, tanto da foça quanto 

do abastecimento de água da escola e que foi a Secretária de Educação através do governo 

que executou o serviço e não os secretários da escola. Relatou ainda que a escola foi 

construída no segundo ano de governo do Nabiça e a escola está com sete anos e nunca sofreu 

uma reforma, e verifica-se quem construiu, qual empresa se contratou se é possível uma 

construção durar oito anos, por que uma outra que também dê repente só durar três anos e a 

empresa que construiu felizmente é do que está hoje a vice-prefeito não pode construir, que 

foi o senhor João Monteiro. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso 

para citar que as escolas que as empresas do nosso Município construiu não só as escolas mais 

também Postos de Saúde, a gente vê a qualidade das obras e várias obras que foram 

construídas por empresas de fora talvez até por um processo legal ganhou uma licitação, vê 

obras inacabadas, obras caindo aos pedaços e o seu João foi um dos construtores, construiu 

várias escolas na BR 422, a empresa do Bacura na época que construía também foi um 

cidadão que fez boas obras no Município de Oeiras do Pará. Depois o vereador Paulo 

Miranda, pediu para o Secretário de Infraestrutura que ele vá analisar a rua da Raimundo 

Vieira para fazer uma avaliação para tentar resolver o problema lá. Ademais, citou que o 

vereador Edson fez uma colocação e que o e mesmo tem essa preocupação, se aterra uma rua 

e deixa o quintal do cidadão no fundo, isso é prejudicial, não foi planejado o sistema primeiro 

de drenagem da água é possível aterrar a rua verifique, jogue também para aterrar os quintais 

das pessoas. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Sérgio Barbosa, 

iniciou seu pronunciamento relatando que depois de tudo que ouviu na sessão e baseado no 

que a vereadora Malena falou, achou interessante apesar de tudo o que aconteceu no passado, 

fez um pedido aos nobres colegas que realmente se olhem para frente, se busque reconstituir 

se for o caso, o Município, procurar vê onde estar as carências junto com a administração 

pública no mínimo se não dá para resolver cem por cento, mais procurar amenizar. Após, 

parabenizou a administração pública que atenderam seus pedidos, onde se identificou no 

Município a carência ao longo desses anos que não tinha um especialista, um médico 

ginecologista o qual foi uma contratação muito importante que o Dr. Mário Alcântara, está 

vindo passar dez dias de cada mês no Município. Na sequência, o vereador Izanides Filho 

pediu a parte no discurso relatando que ficou feliz com a contratação, por que já presenciou 
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mulheres grávidas sofrendo na fila por esse exame de ultrassom e agora com certeza irá ajudar 

muito o povo do Município.Em seguida, o vereador Sérgio Barbosa parabenizou a 

administração pelo o que vem sendo feito, reformando os postos que estavam parados. E fica 

feliz quando ouviu dizer que o próximo será o posto do Castanheiro, onde houve muitos 

pedidos, muitas solicitações. Após, citou que quando postou em sua página do Facebook 

sobre a questão da escola de música, que não é uma promessa de um deputado, uma pessoa 

que é político e a pessoa não política e graças a Deus, Deus tem lhe abençoado que vai chegar 

mais uma cadeira de roda e já fez a entrega de uma cadeira para criança que necessita tanto e 

outras mães já lhe procuraram e o mesmo já fez o pedido, para que possa ajudar. Na 

sequência, o vereador Paulo Miranda, pediu a parte no discurso para citar que a discussão no 

poder legislativo elas são saltar desde que seja na maneira respeitosa e acredita hoje que ainda 

a Câmara Municipal de Oeiras do Pará, as discussões são divergênciadas, uma ideia é 

diferente da outra. Depois, o vereador Sérgio Barbosa, deixou um alerta para as empresas que 

fazem viagem hidroviário no Município, tem duas que fazem até Belém e outras para 

Curralinho e outras para a TransCametá, que vem muitas pessoas lhe procurar no sentido que 

se acham que estão sendo lesadas na questão das passagens, se compra uma passagem no 

outro dia já não aceitam mais, por que já perdeu a validade e deixou claro que isso não é o 

correto, não é legal e o mesmo já esteve pesquisando que toda passagem tem validade de um 

ano. Após, o vereador Édson Farias, pediu a parte no discurso para contribuir que realmente 

essa denúncia tem que ser no Parcon, que é o órgão fiscalizador, mais também cabe ao 

consumidor fazer uma ocorrência e entrar com uma ação por danos morais, por que muitas 

das vezes essas pessoas passam por constrangimento e cabe uma indenização por multa e bem 

pesada. Depois, o vereador Sérgio Barbosa contribuiu com que a vereadora Maria Nahum 

colocou sobre a Carteira de Trabalho, que hoje talvez somente a capital do Pará esteja 

emitindo a Carteira de Trabalho devido a esse novo sistema. Ademais, pediu ao Prefeito 

através da Secretaria de Infraestrutura que olhe na Nova Oeiras, muitas queixam é que foram 

colocados os postes, mais está com muita carência de iluminação pública. E também tem 

recebido muitos apelos da população, da ponte e da travessa João vinte e três no sentido 

cobrando providências quando se trata da ponte em si e que o senhor Prefeito, ao Secretário 

de Infraestrutura dei uma resposta para eles os quais estão precisando urgentemente. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, os pronunciamentos passou-se a seguinte ordem do dia: Votação 

da Indicação nº 011/2017, de autoria do vereador José Siqueira: O qual foi aprovado por 
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unanimidade. Votação da Indicação nº 012/2017, de autoria do vereador José Siqueira: O qual 

foi aprovado por unanimidade. Votação da Indicação nº 013/2017, de autoria do vereador 

Izanides Filho: O qual foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o 

senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. 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, trinta de agosto de dois mil e dezessete. O cd da sessão ordinária de trinta de agosto 

de dois mil e dezessete, onde consta os discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa 

casa. 
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