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Ata da vigésima oitava Sessão Ordinária do segundo 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, 

Branco Manga, José Siqueira, Paulo Miranda, Serginho Barbosa, Maria Nahum, Edson 

Farias, Franciele Amaro, Osvaldo Alves, Barriga. Constatou-se a ausência do vereador 

Izanides Filho, o qual encaminhou atestado médico, onde se encontra com problema de saúde. 

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. 

Após, o senhor Presidente colocou em discussão, votação e aprovação a Ata da sessão 

anterior. A qual foi aprovada por oito votos favorável, uma abstenção do vereador Edson 

Farias. Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) Expedientes 

Oriundos de Outras Origens. Nenhum. B) Expedientes Oriundos do Executivo.Ofício nº 

218/2017 – GP-PMOP, o qual encaminha a esta casa de Leis Complementar nº 001/2017, o 

qual “APROVA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ” para 

análise e posterior, com tramitação em caráter de urgência especial. Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2017, que “APROVA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ”. C) Expedientes Oriundos do Legislativo. Ofício nº 

125/2017- GP – PMOP, o qual a COLEJURF o Projeto de Lei Complementar nº 001/2017, 

“APROVA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO 

PARÁ”, para análise e posterior parecer. Ofício nº 126/2017 – GP – PMOP, o qual encaminha 

a CFPFFO o Projeto de Lei Complementar nº 001/2017, “APROVA O CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ”, para análise e 

posterior parecer.Logo depois passou-se para o pequeno expediente, pelo prazo máximo de 

cinco minutos. O qual nenhum vereador se inscreveu para se pronunciar. Depois, passou-se 

para o grande expediente, para o qual o senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores 

pelo prazo máximo de vinte minutos cada. Palavra facultada ao vereador Barriga, iniciou seu 

pronunciamento citando sobre uma UBS fluvial, a qual o Município vai receber, onde o 

Prefeito esteve em Brasília e através do Senador Jader Barbalho o Município foi comtemplado 

como essa UBS. E tem certeza que com a vontade do Prefeito, com a vontade do Secretário de 

Saúde e a vontade de todos os vereadores, em levar essa UBS em todas as vilas para fazer o 

atendimento médico, consultas, exames, fazer tudo que o povo do interior precisa, e tem 

certeza que essa UBS trará muitos benefícios para o Município. Após, também relatou sobre 

os equipamentos odontológicos que o Município recebeu para equipar as UBS, para atender o 

povo. Depois, relembrou algumas ações que fizeram ao longo desse ano. Como: as visitas que 

fizeram nas comunidades, no primeiro semestre visitaram quase todo o interior do Município, 

a conquista que tiveram com o Credito Cidadão onde conseguiram contemplar várias famílias, 

conseguiram à vinda do PROPAZ, conseguiram também uma Ambulância através do Prefeito 

e do Deputado Junior Age, conseguiram inaugurar a feira, conseguiram reinaugurar o posto 

do Melancial, onde tudo isso é importante saber que todos quanto vereadores estão fazendo 

seus papeis. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Branco Manga, 

iniciou seu pronunciamento relatando que estiveram uma reunião da Comissão de Assuntos 

Sociais, com o Secretário de Educação Nei Andrade, Rosivan coordenador do transporte 

escolar, e junto com o setor Jurídico dessa administração, agradecendo ao secretário que veio 
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tirar dúvidas suas e demais membros da Comissão como o Presidente da comissão Edson 

Farias e o vereador Serginho Barbosa. E o mesmo abordou sobre a questão de informações, 

foi a questão do transporte escolar, onde há muitas reivindicações nesse quesito e as licitações 

que houve no primeiro semestre foram canceladas, e que as embarcações foram contratadas 

individualmente pela gestão. E o Secretário lhes esclareceu que foram licitados rotas onde as 

empresas prestavam serviços e depois que foram anuladas deu-se a redução do valor de certas 

rotas, e o que lhe deixa tranquilo, é que eles estão fazendo o planejamento para as devidas 

correções dessas rotas, porque tem umas que ganham menos e tem outras que ganham mais. O 

outro quesito foi sobre a merenda escolar da cidade e do interior, onde eles estão fazendo um 

levantamento para que possam a partir do ano que vem fazer correções para que o mesmo 

direito que tem o aluno da cidade, também tem o aluno do interior onde os direitos são iguais. 

Após, relatou sobre o seu mandato durante esse ano, o qual foi muito proveitoso, onde 

conseguiu fazer ações em parceria com vereadores, com Secretários, apoio do Prefeito 

Municipal, ações como o comando médico que nunca tinha acontecido e isso lhe deixa muito 

feliz de usar seu mandato que o povo lhe outorgou, para trabalha na melhoria do povo, 

agradeceu a cada pessoa que lhe recebeu em suas residências, principalmente as dos interiores 

do Município e com certeza o projeto irá continuar. Na sequência, citou que não é aquisição 

do vereador construir, mais tem setores que se precisa trabalhar principalmente na questão da 

saúde, porque a saúde não espera, e com o apoio do Prefeito e dos vereadores estão 

praticamente concluindo a reforma do posto do Castanheiro, agradecendo a comunidade local 

que sempre lhes apóia no sentido de trabalho, e que o senhor Prefeito possa inaugurar esse 

posto que será de muita utilidade para essa localidade. Em seguida, citou que ao longo desses 

três anos de mandato que lhes restam, disponibilidade não irá lhes faltar, mesmo sabendo das 

dificuldade que o Município tem, mais na forma de parceria com as comunidades, com o 

poder executivo, com os secretariados, tem certeza que muitas coisas boas irão conseguir para 

o Município. Ademais, citou que estar muito feliz de estar nesse parlamento, onde o gestor foi 

contemplado com uma UBS flutuante, a qual irá melhorar muito os atendimentos nos 

interiores. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Edson Farias, 

iniciou seu pronunciamento citando que a Comissão de Assunto Social o qual é Presidente, 

estiveram com o Secretário de Educação, o qual veio da explicação à algumas situações 

pertinente à educação como: esclarecer sobre a folha de pagamento da educação, sobre os 

pagamentos dos barqueiros, sobre o cardápio escolar da diferenciação entre sede e interior, 

sobre os pagamentos dos fornecedores e sobre o calendário educacional de dois mil e 

dezessete, e o Secretário não soube lhes informar se vai encerrar as aulas no dia quinze de 

dezembro. Após, citou que, fica feliz com algumas situações que aconteceram esse ano, 

parabenizando à vereadora Maria Nahum pelo seu requerimento no restabelecimento e 

funcionamento do posto médico do Castanheira, e segundo o vereador Branco Manga estará 

sendo atendido, parabenizando o Prefeito o qual não estar fazendo para à mesma e nem para 

os vereadores, mais estar fazendo para o povo daquela redondeza. Mais lamenta de quando 

ver como estar outras situações do seguimento, onde fica triste em vê as pontes que estão 

intrafegáveis, à situação da saúde de Oeiras do Pará, a qual estar um estopim, a população de 

Oeiras Pará estar inquieta com à situação e o mesmo já começa ficar preocupado em que isso 

pode causar, onde acontece um fato já se destorce, porque em parte já se perdeu a confiança, 

mais sabe que lá à maioria são profissionais competentes e ver a inquietação do povo, não só 

em outros segmentos, mais principalmente da saúde, dos últimos acontecimentos que estar 
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acontecendo na cidade e no interior. E ainda irá se inteira sobre a mulher que veio a óbito no 

domingo e estará junto da família e ouvindo à família, também fica preocupado com que 

aconteceu com o Mumbica e entre outros. Na sequência, parabenizou o movimento que estar 

se reunindo nos dias de terça, quarta e quinta-feira, para estudar a aplicabilidade do PCCR à 

questão do pagamento, pra ver de que forma este poder junto com SINTEP e junto com o 

seguimento da sociedade, possa contribuir pelo menos diminuir as aberrações na folha de 

pagamento da educação. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora 

Franciele Amaro, iniciou seu pronunciamento citando sobre o convite da Secretaria 

Municipal de Educação, o qual se trata da apresentação do PNAIC (pacto nacional pela 

alfabetização da idade certa) onde foi feito justamente para atender os alunos da educação 

infantil no ciclo do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental e também o mais 

educação, onde o objetivo é melhorar a qualidade de ensino no Município, e esse pacto vem 

com uma temática importante porque trata realmente daquilo que necessitamos para melhorar 

mais a educação e são pessoas do Município que estão à frente desse trabalho, onde à largada 

será no dia primeiro no SINTEP e espera que em dois mil e dezoito tudo possa ser diferente, 

que as coisas possam ser melhor, que os trabalhos posam fluir com uma melhor qualidade. 

Acredita que não só na área da educação, como nas demais secretarias todo mundo fez e estar 

fazendo suas partes para um trabalho melhor para a população. Após, citou que esteve em 

visita na escola Pequeno Herói, agradecendo pelo convite de paraninfara das turmas, 

agradecendo a diretora, aos professores e todos os funcionários pelo esforço de cada um com 

as crianças. Na sequência, fez uma retrospectiva do que já foi feito durante esse período que 

estar como vereadora, o qual não foi fácil e não estar sendo fácil, porque há muitas cobranças 

e procura resolver da melhor maneira possível, mais já fez e estar fazendo o seu papel que é 

fiscalizar, embora muitos não acredite por se tratar da esposa do Prefeito, mais sempre 

conversa com os nobres colegas, com o Prefeito em relações que não concorda e que acha que 

pode melhorar. É um trabalho difícil, não é fácil vim pra tribuna para falar, para relatar, pra 

discursar em relação as coisas que acontece, muitas vezes vem para a tribuna dessa casa para 

tratar de assuntos de coisas boas, mais muita das vezes são batidos, são ofendidos por coisas 

que muitas vezes não temos culpa, as ofensas elas são naturais, a oposição é natural existir 

mais que haja uma oposição com responsabilidade, que se venha para a tribuna e falhe aquilo 

que você viveu, aquilo que você presenciou, vá atrás pra quando chegar aqui e falar o que 

aconteceu. Agradeceu aos nobres colegas pela parceria, há momentos de dificuldades, mais há 

momentos de paz, de harmonia, de alegria, de descontração e sempre colocando Deus na 

frente de tudo. Em seguida, citou sobre a UBS fluvial, a qual o Município foi contemplado, 

onde todos sabem da grande necessidade das pessoas que residem no meio rural e muitas 

delas não tem condições de chegar até a cidade para se consultar. Finalizou agradecendo a 

Deus. Palavra facultada ao vereador José Siqueira, iniciou seu pronunciamento citando da 

reunião que tiveram com o Secretário de Educação e demais membros, e pelas perguntas que 

foram feitas perceberam que o departamento da merenda escolar, ele enfrenta alguma 

dificuldade e uma das dificuldades que perceberam, é que eles coloquem pontos estratégicos 

para entregar essa merenda, onde é uma questão da gestão, de sentar, de calcular, ouvir as 

pessoas que tem experiências, chamar os representantes que vivem nas localidades para que 

possa melhorar os serviços prestados com os alunos na parte da merenda escolar. Após, citou 

que estava em Belém, onde conseguiu falar mais uma vez com Vice-governador Zequinha 

Marinho, e um dos apelos que fez para o Vice-governador que, só quer que pelo menos 
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recupere os quinze quilômetros da PA 379, onde existe uma grande possibilidade se isso não 

acontecer daquele povo ficar isolado no inverno que já estar muito próximo, e ele assumiu a 

responsabilidade de tratar pessoalmente, onde ligou para o Secretário do CETRAN do Estado 

e o mesmo espera que as coisas encaminhe porque é lamentável se isso vier acontecer. A 

mesma coisa a comunidade do Melancial, se não tomarem uma atitude, onde já sentaram com 

o Prefeito chegaram à uma conclusão, já fizeram uma parceria e esperam que daqui a uma 

semana possam pelo menos tapar os buracos que são mais graves, para que a comunidade não 

venha ficar isolada. Ademais, agradeceu a todas as casas que passou, a todas as pessoas que 

lhe recebeu, todas aquelas que trouxeram as demandas de suas comunidades e todas aquelas 

que lhe criticaram porque lhe ajudaram a ser melhor, onde sempre observa as críticas que 

fazem a sua pessoa e sempre traz para o lado positivo, e dentro de sua rota, de seus amigos, de 

seus parceiros, sempre diz que amigo é aquele que apontam os erros e diz você estar errado. E 

o mesmo espera que no próximo ano, o Município de Oeiras do Pará, com a ajuda de Deus 

possa melhorar, possa avançar. Citou ainda, que esteve na feira e pode falar com poucos 

feirantes, onde eles disseram que as coisas começaram a melhorar, e pediu para que o povo de 

Oeiras do Pará que quer ver as coisas organizadas, vá à feira, valorize à feira, comprem na 

feira, e que as poucas coisas erradas que acontece lá possa ser corrigida, principalmente a 

questão das pessoas que usam bebida alcoólica naquele local, principalmente as questões das 

bicicletas que tenha um lugar para que possa estacioná-las para que as pessoas possam 

trafegar entre os corredores da feira. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à 

vereadora Malena Batista, iniciou seu pronunciamento citando sobre o novembro azul, 

alertando os colegas a procurarem um urologista enquanto é tempo, porque câncer de próstata 

mata. Após, citou sobre um seixo que estava colocado na praça, e pediu para que alguém 

desse dar uma verificada e que quando chegar o seixo fosse logo tirando, para que não ficasse 

lá, haja vista ali é uma praça e tem algumas residências e estar sendo prejudicial. Em seguida, 

citou que gostaria que averiguasse sobre as vendas de terras, onde o senhor presidente lhe 

falou que pagou cem reais por uma carrada de terra, que verifiquem e que procurem saber se é 

verdade porque acarreta cotas para o Município, porque se é na caçamba do Município vai a 

manutenção, combustível, acarretando dívidas para o Município. Ademais, agradeceu pelos 

meses que passaram juntos, onde foram meses difíceis, turbulentos, agradeceu aos nobres 

colegas e que Deus posa iluminar cada dia mais, aos funcionários dessa casa de lei. E a 

mesma agradece a Deus pela vida de seu filho, onde o vereador Serginho conhece o trabalho 

que seu filho faz, conseguiram fazer o poço da comunidade quilombola. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, iniciou seu 

pronunciamento citando do que seria se não houvesse oposição, quando foi eleita e nas casas 

que foi, é feito um compromisso com o eleitor falando que vão se eleger pra defender o povo, 

e esteve na escola Raimundo Arcanjo da Costa, junto com o vereador Osvaldo Alves e à 

vereadora Malena Batista, onde receberam algumas reclamações de alguns alunos, chegando 

lá detectaram  inúmeras coisas, sabendo que tem coisas que não dá para resolver no momento, 

mais tem coisas pequenas que dá pra resolver, onde na maioria das salas que entraram à 

maioria das centrais onde tem sala que tem duas centrais mais não vale por uma central, outra 

coisa foi a iluminação dentro das salas de aula e nas salas que entraram tem lâmpadas 

queimadas, outro coisa foi o bebedouro que apenas um estar funcionando e só lá nessa escola 

tem pra mais de mil alunos, outra é a situação do banheiro o qual estar sem condições, onde à 

maioria dos vasos estão sem assentos, e a situação da escola estar precária. Pediu que 
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revissem essa situação, pra ver se faziam pelo menos uma mini reforma pra resolver essas 

situações. Em seguida, citou referindo-se para o Secretário de Educação, que ele revisse a 

situação da Escola José de Anchieta do Rio Caracurú do meio, a qual já estar falando pela 

segunda vez sobre a ponte que dá acesso ao barco escolar estar sem condições para que os 

alunos cheguem até a escola. Que o Secretário possa se planejar e revisse essa situação para 

fazer agora no período de férias. Na sequência, citou como o vereador Branco Manga tinha 

falo aqui sobre o posto do Castanheira, a qual não foi pra lá porque não sabia, mais se 

soubesse teria ido porque tem interesse de fazer pela comunidade mais fica feliz,e 

parabenizou o Prefeito, o Secretário de Saúde, mais tem certeza que os vereadores estão 

ajudando, mais se não fosse o Prefeito e o Secretário de Saúde não ia ser resolvido só com a 

ajuda comunitária e dos vereadores, parabeniza porque esteve pela campanha lá, depois esteve 

visitando e viu a situação do posto o qual estava sem condições e no começo do mandato 

meteu um requerimento e juntamente com os nobres colegas votaram e foi aprovado e o 

mesmo estar sendo executado e quem ganha é o povo que merece ter uma saúde de qualidade. 

Ademais, citou que também fica feliz pela UBS fluvial, mais que venha realmente funcionar e 

torce para da tudo certo, porque não adianta ter uma UBS fluvial e não ter medicamentos, e 

fica triste de quando as pessoas vão procurar AAS que é medicamento da farmácia básica e 

não se encontra na secretaria, e se não se encontra AAS os outros medicamentos é bem difícil 

de ter. Depois, relatou que estar preocupada na questão da saúde, acredita que temos 

profissionais na saúde que são profissionais , mais fica triste quando ouve pessoas 

reclamando, onde estava acompanhando um caso de uma pessoa pelo erro médico essa pessoa 

estar andando com muleta e que não é só esse caso, agora houve a morte como também não 

pode dizer não pode acusar se foi erro ou se não foi. Mais essa situação tudo indica porque já 

conversou com essa pessoa e ele disse que foi de uma injeção que ele tomou e sua irmã tem 

até ajudando ele com passagem para ele ir ao médico. E pediu para que pudessem ver isso, 

porque quando se fala em saúde, isso é muito sério, e que averiguasse com carinho pra ver se 

tivesse acontecido por algum erro, que viesse acerta. Finalizou agradecendo Deus. Palavra 

facultada ao vereador Osvaldo Alves,iniciou seu pronunciamento fazendo uma retrospectiva 

de seu mandato durante o ano de dois mil e dezessete, onde muitas coisas fizeram em prol do 

Município e logo no início do governo fizeram uma união com alguns vereadores como o 

vereador Barriga, José Siqueira, Serginho, Branco Manga, Izanides, onde visitaram algumas 

comunidades como: Igarapé Preto, Tapará, Mocajatuba, Murujucá, Itaucú, Sacajós, rodaram 

praticamente todo o Município, e depois do recesso estarão visitando, indo até as comunidade 

para ouvir as suas reivindicações. Após, relatou que alguns alunos fizeram umas denúncias da 

escola Raimundo Arcanjo da Costa, foram até lá verificar e realmente puderam ver que as 

centrais de ar em algumas salas de aula que realmente não tem condições, não tem estruturas, 

muito quente. Pediu carinhosamente ao Secretário de Educação, ao Prefeito Dinaldo Aires 

que olhem com carinho essas centrais de ar, as mesas que estão inadequadas, as carteiras, os 

vasos sanitário que estão sem tampas e sem condições. Na sequência, o vereador Branco 

Manga, pediu a parte no discurso citando que a questão das centrais de ar elas são complexas, 

porque tem uma empresa que presta mau serviço e não medi esforço de citar o nome dele que 

é o Paulo Freire, onde nunca viu em uma mesma sala ligar duas centrais de uma que estar 

desligada para a outra no mesmo disjuntor, e a outra questão é o vandalismo onde lá tem 

centrais novas que foram colocadas nesse governo e alunos quebraram todas as tubulações e é 

a mesma questão a dos banheiros, mais o diretor tem conduzido. Em seguida, o vereador 
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Osvaldo Alves, citou que estiveram com a coordenação do colégio, e realmente a culpa 

também é dos alunos e eles tem que ter mais cuidados porque os mais prejudicados são eles. 

Depois citou sobre a situação da areia e do seixo da praça, que realmente não tem condições 

onde todas as famílias dessa praça e a noite quando dá o vento tudo entra pra dentro da casa. 

E não sabe pra quem pedir se é para o Secretário do Meio Ambiente ou se é para o Secretário 

de Infraestrutura, que possa ver essa situação a qual estar sem condições. Ademais, citou 

sobre o poço de Jacó, onde estava um disse me disse que tinham vendido uma bomba lá do 

poço de Jacó, foram até lá e foram bem atendidos, e que na verdade queimou uma bomba, 

mais o Prefeito Dinaldo Aires já providenciou outra bomba nova e a água já estar 

normalizada. Após, parabenizou o Prefeito Dinaldo Aires pela sua ida até Brasília, que através 

do senador Jader Barbalho conseguiu uma UBS fluvial a qual vem beneficiar principalmente 

o povo ribeirinho. Na sequência, à vereadora Franciele Andrade, pediu a parte no discurso 

para reiterar que muito já se falou da grande importância que ela terá para o Município em 

especial as pessoas que vivem no meio rural, sabemos da grande necessidade porque há uma 

demanda muito grande em relação as pessoas que as vezes adoecem e virem até cidade, e com 

essa UBS, vai poder sanar muitas viagens e irá melhorar bastante a vida dessas pessoas. Em 

seguida, o vereador Osvaldo Alves, desejou um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo a todos. 

Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Paulo Miranda, iniciou seu 

pronunciamento citando da matéria hora em pauta, que é o Projeto de Lei complementar de nº 

001/2017 que fala de lei complementar que traz no seu bojo a questão tributária do Município, 

onde à importância desse Projeto é muito grande, e é pedido em caráter de urgência a 

tramitação do Projeto, e orientou os nobres vereadores que posamos atentar para o tamanho da 

importância, e porque, é uma matéria complexa e depende de muito análise para que pudesse 

chegar até aqui. E que o pedido de apreciação em caráter de urgência que possam avaliar, e só 

poderá votar se dê repente houver empate, e tiver a oportunidade de votar, irá desempatar com 

o pedido de tramitação e caráter de urgência, porque sabe o tamanho da importância que é a 

matéria, até porque o Tribunal de Contas do Município ele não vai mais aceitar renúncia de 

receita do Município, ou o Município passa recolher seus tributos, ou será penalizado com 

queda de recurso financeiro, e se não votarmos no Projeto de Lei este ano, ele não poderá ser 

aplicado no ano de dois mil e dezoito. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte 

no discurso citando que, entende o pedido como é de sempre do executivo de tramitar em 

urgência, pensa que esse poder deve ter a responsabilidade de até trinta e um de dezembro 

para votar essa matéria, mais também pensa que ela é muito complexa, necessária e 

importante, imagina que devem verificar com muita cautela porque até hoje ela não deu certo 

em Oeiras do Pará, já se tentou em numeras vezes e não deu certo. E a sua opinião é que 

analisassem com calma, mais que assumissem o compromissos que é até trinta e um de 

dezembro ela tem que tá aprovada pro bem do Município, e o mesmo não irá ser contra, mais 

devido à complexidade dela, imagina que deveriam ir com calma. Em seguida, o vereador 

Paulo Miranda, citou que conversou com o Secretário de Educação, e ele lhe disse que não 

tem nenhuma possibilidade de funcionário da educação deixar de receber o decimo o terceiro 

salário, e deixar de receber seu salário referente ao ano de dois mil e dezessete, ele teve o 

cuidado suficiente para pagar e que também a Secretaria de Educação não deve um centavo de 

repasse tanto para a previdência quanto para o Instituto Previdenciário de Oeiras do Pará que 

é o FUNPREV, tanto funcional quanto o patronal. Ademais, citou que junto aos vereadores 

Serginho Barbosa, Barriga, Osvaldo Alves, conversaram no hospital através de uma comissão 
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que formaram junto com o médico, e o médico lhes deu esclarecimento, autorizou que se faça 

qualquer processo investigatório, mais deixou claro que ninguém estar quieto quanto essa 

situação, ninguém também estar acusando e julgando ninguém, mais o Conselho Municipal de 

Saúde estar também tomando o pé da situação, a Câmara esteve presente. E diga-se de 

passagem, que jamais os quatros que foram lá estão no pensamento de acusar alguém, estão 

apenas querendo que seja esclarecido os fatos, para que a sociedade junto com a própria 

família se assim ó quiserem ter os esclarecimento. Depois, relatou que se sente honrado e feliz 

por fazer parte de um mandato a onde o seu Município vai estar sendo agraciado com: uma 

Agencia do BANPARÁ, com o Ensino Médio que estar em construção, com uma escola de 

doze salas de aula, com o asfalto que estar sendo continuado, com Ambulancha fluvial que vai 

chegar, Ambulâncias que o hospital recebeu e outras coisas que estar para chegar no 

Município, e parabenizou o Prefeito Dinaldo Aires. Em seguida, desejou a toda a população 

um feliz natal e ano novo que venha cheio de prosperidade. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada ao vereador Serginho Barbosa, iniciou seu pronunciamento referindo-se 

sobre a feira Municipal, onde vários feirantes lhe procuraram para pedir, para que nós 

vereadores pudessem recebê-los em uma reunião, onde eles querem colocar a situação da 

feira, onde infelizmente muitos não estão conseguindo vender seus produtos, e que marcasse 

essa reunião até no máximo sexta-feira. Após, citou que estiveram na reunião de suas 

Comissão de Assunto Social (CAS), onde tiveram a presença do Secretário de Educação para 

prestar esclarecimentos de alguns assuntos pertinentes a sua parte, e ficou muito feliz de poder 

estar ouvindo, de poder estar questionando e ouvir do Secretário que trabalha em prol da 

melhoria e esse é seus verdadeiros trabalho, onde existe pessoas que quando a gente questiona 

a administração eles ficam chateados mais é esse seus trabalhos como vereador, verificar, 

fiscalizar as ações da administração como um todo. Após, agradeceu à sua amiga Renilse 

Nicodemos Secretária do Estado de Esporte e Lazer, a qual estar ajudando muito o Município, 

e que estar muito feliz de tê-la como parceira e tem os recebido muito bem e que tem lhes 

ajudado muito, desejou à ela um feliz natal e um prospero ano novo. Também agradeceu ao 

Ticopô e ao Keison Cunha pelo apoio que eles vem dando ao esporte do Município. Em 

seguida, relatou para o Prefeito Dinaldo Aires, que teve contato via whatsapp com o Valter do 

Igarapé Preto, lhe questionou sobre uma conversa que tiveram, onde o Prefeito se 

comprometeu a ver a situação que eles pedem que é a criação do distrito da Vila do Igarapé 

Preto e região. E deixou um alerta para o Prefeito, para que dei uma resposta pra esse povo. 

Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para alvitrar sobre esse 

assunto, onde também esteve lá e que o problema do distrito do Igarapé Preto é que não 

podemos criar um distrito lá da forma que foi criado os cinco distritos que tem Baião só 

nome, não adianta dizer que vai ser criado em dois mil e dezoito porque não vai, pode até ser 

criado mais não vai ter nenhuma eficácia, e nós não temos Lei em Oeiras do Pará, para se 

criar o distrito, ninguém colocou e não se lembrou de colocar no orçamento para dois mil e 

dezoito, e o mesmo se comprometeu e irá se colocar à disposição no pouco que sabe. Em 

seguida, o vereador Serginho Barbosa, citou que, o que estava cobrando do Prefeito, é o 

compromisso dele em dá uma resposta para esse povo. Após, o Presidente Paulo Miranda, 

pediu a parte no discurso citando que a preocupação do vereador Edson Farias, é que se tem 

de começar de baixo para cima, porque talvez o entendimento de qualquer um, é que eles 

querem o distrito, porque pra criar o distrito tem que ter só não assegurado no Orçamento, tem 

que ter recurso e o Município tem que provar que tem recurso para mantê-lo, ele vai funcionar 
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como uma espécie de Município com suas dependências, e os primeiros passes são esses, é 

por isso que precisa da resposta do gestor do que ele tem garantido para aquele povo, porque 

depois que crie vai ter que disponibilizar recurso pra lá. Ademais, o vereador Serginho 

Barbosa, parabenizou o senhor Wilson Fonseca, o qual tem batalhado muito lá nessa região 

juntamente com sua equipe, onde melhorou muito na questão da saúde, na educação, onde 

tens ouvido só boas coisas de lá. Depois, fez-se lembrar ao senhor Prefeito que já foi 

protocolado o ofício solicitando a limpeza do igarapé do Arirá, que no dia oito eles estão se 

programando para fazerem essa limpeza do referido igarapé e está nas mãos do Prefeito os 

matérias solicitados. Ademais, parabenizou o vereador Branco Manga pela sua atitude de dá 

um apoio junto com a administração na revitalização e restauração do posto de saúde do 

Melancial, através de algumas parcerias tem lutado em prol do posto de saúde da Vila do 

Castanheira. Parabenizou o Prefeito, o qual tem se esforçado muito para tentar resolver os 

problemas do Município que são inúmeros e não é fácil trabalhar com pouco recurso, mas tem 

demonstrado à boa vontade de fazer. Finalizou agradecendo a Deus. Após, os discursos, 

passou-se para a seguinte ordem do dia: votação do pedido de “TRAMITAÇÃO EM 

CARÁTER DE URGÊNCIA ESPECIAL”, sobre o Projeto de Lei Complementar nº 

001/2017, o qual “APROVA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE OEIRAS DO 

PARÁ”, de autoria do poder Executivo Municipal, feito através do ofício nº 218/2017-GP-

PMOP. Para o qual o senhor Presidente colocou em discussão o pedido em Caráter de 

Urgência Especial. Em que o vereador Edson Farias se inscreveu. Palavra facultada ao 

vereador Edson Farias, iniciou seu discurso citando que, essa matéria ela é de suma 

importância para o Município de Oeiras do Pará, não só do cumprimento legal da lei da 

responsabilidade fiscal que obriga o Município a fazer as devidas cobranças para arrecadar, 

sob pena do administrador responder nessa situação, e devido o Município ser um Município 

tão pobre e necessita, e não existe em outros lugares essas benécias que são dadas, pensa, se 

forem olhar no artigo cento e oitenta e três, até o artigo cento e trinta e seis, pensa que vão 

atropelar situações de sumas importância se dispensarem algumas formalidade de 

questionamento. E seu posicionamento, era pra deixar correr no tempo normal sem o regime 

de Urgência Especial, mais que todos assumissem o compromisso que até trinta e um de 

dezembro essa Lei tem que ser aprovada, mais dede que seja discutida, conversada e 

esclarecida, pensa que ela é muito importante para ser aprovada em Regime Especial. 

Ademais, o senhor Presidente citou que jamais estará culpando o gestor por estar mandando a 

matéria nesse momento, sabendo da cumplicidade da matéria, sabendo que código tributário 

do Município não obedecia normas gerais e nem constitucionais, então houve um árduo 

trabalho da prefeitura, mais citou que mesmo nesse curto espaço de tempo, fica no 

compromisso de pedir um parecer jurídico da Assessoria Jurídica e Contábil dessa casa, 

diante do pouco tempo que terão se for aprovada a questão do Regime Especial, porque terão 

a possibilidade da falar por todos.    Em seguida, colocou em votação o pedido de 

TRAMITAÇÃO EM CARÁTER DE REGIME ESPECIAL. O qual foi aprovado por oito 

votos favoráveis, uma abstenção da vereadora Maria Nahum, e um voto não favorável do 

vereador Edson Farias. Não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão Ordinária. E para constar a presente Ata vai assinada por mim, 

Rosiane Vieira Machado, _________________________ e por demais vereadores presentes. 

O cd da Sessão Ordinária de vinte e nove de novembro de dois mil e dezessete, onde 

encontra-se os discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa casa.  
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