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Ata da sessão preparatória da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, a ser realizada no dia 

quinze de fevereiro de dois mil e dezenove, em observância ao parágrafo 2° do Art. 2° do 

Regimento Interno desta Casa. Às dezoito horas, reuniram-se os vereadores da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do 

vereador José Paulo Miranda Gonçalves, secretariado pelos edis: Edson Vieira Faria 

(primeiro secretário) e Ezequiel Oliveira de Jesus (segundo secretário). Composta a mesa, 

o Sr. Presidente José Paulo Miranda Gonçalves, solicitou a presença das autoridades 

presentes para comporem a mesa (prefeito, vice-prefeito). Art.45, parágrafo 1º do 

Regimento Interno. Prosseguimento, o senhor Presidente convidou a todos os presentes 

para que ficasse de pé, para a execução do hino nacional. Em seguida, vossa excelência o 

senhor Presidente Paulo Miranda, convidou o reverendo pastor Francisco Firmino de 

Siqueira, para que pudesse fazer uma oração em agradecimento a Deus e pedir a 

direcionamento e sabedoria para o biênio que se inicia. Após, o Sr. Presidente, o vereador 

Paulo Miranda, invocando a proteção de Deus e em nome do povo Oeirense, declarou 

aberta a presente Sessão. Na sequência, o Sr. Presidente, o vereador Paulo Miranda, 

convocou sua excelência o senhor prefeito para fazer uso da palavra, na tribuna desta casa, 

conforme o parágrafo 2° do Art. 145 do Regimento Interno. Na sequência, vossa excelência 

o senhor Prefeito Dinaldo dos Santos Aires, fez uso da tribuna desta casa, o qual 

inicialmente agradeceu primeiramente a Deus pelo momento, também agradeceu ao Pastor 

Siqueira pela oração e em nome do senhor Presidente desta casa o vereador José Paulo 

Miranda Gonçalves saldou a todos os vereadores presentes e a todos que se faziam 

presentes no salão plenário. Em seguida, iniciou seu pronunciamento agradecendo a Deus 

pelo momento de poder estar nesta casa de Leis, onde era um momento muito importante 

em poder estar junto de todos e todos são responsáveis por este Município hoje, tanto o 

Executivo quanto o Legislativo. Também agradeceu por estar fazendo parte desta abertura 

em poder dizer de sua preocupação e o quanto estar feliz em poder estar dois anos de 

mandatos e indo já para o terceiro ano de mandato. Disse ainda, que a preocupação, a luta 

do dia-a-dia daquilo que se ver realmente que vem passando e que não é fácil e para 

administrar tem que ter uma equipe boa e responsável, porque no final é só um que paga 

por tudo e esse, é o Gestor. Continuando disse que apesar das dificuldades, mais valeu a 

pena já nesses dois anos em ter feito muita coisa pelo Município de Oeiras do Pará, o qual 

citou algumas conquistas que já conseguiu fazer e trazer através de emendas parlamentares 

para o Município de Oeiras do Pará. Também disse que fica feliz que nos dois anos e meses 

de mandato a folha de pagamento ainda não atrasou o qual é muito importante e tem 

Municípios que estar com três, quatro meses que ainda não pagou e o povo está na rua 

fazendo greve, lutando pelos seus direitos e com a graça de Deus o mesmo tem tido esse 

cuidado de manter o pagamento em dia. Disse ainda, que não fez cem por cento e nem um 

outro gestor que vier vai fazer, mais irá procurar fazer o melhor e se hoje estar Gestor foi 

porque o povo confiou em si mesmo e com essa confiança quer retribuir com os trabalhos 

no Município de Oeiras do Pará, para que não falte o medicamentos nos Postos de Saúde e 

nem no hospital, para que não falte médico, para que não falte o transporte escolar para as 
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crianças, para que não falte a merenda nas escolas para as crianças. Prosseguindo, citou 

que ficou muito feliz de quando esteve visitando as escolas para ver o quanto é preocupante 

e quantas escolas precisa reformar e ampliar, mais se vai fazer todas o mesmo não sabe, 

mais irá fazer o possível de melhorar a cada uma dessas escolas as quais teve a 

oportunidade de estar visitando e poder ver a situação precárias porque não foram cuidadas. 

Disse ainda que as obras que ficaram paralisadas, o mesmo estar lutando e algumas já 

concluíram e irá correr atrás para que possa concluir as outras. Disse ainda que esteve em 

uma reunião e ficou sabendo que as obras que não forem concluídas, o Município tem que 

devolver todo o recurso, seja da saúde, seja da educação, seja convênio, seja de qualquer 

obra que não foi concluída o Município vai ter que devolver, porque a dívida é do 

Município. Em seguida citou para todos os vereadores que aquele que precisar de alguma 

informação que possa marca, ligar que o mesmo está pronto para dialogar e todos possam 

se unir, possam estar juntos para que possam buscar melhorias para o Município de Oeiras 

do Pará. Na sequência, citou que recentemente esteve reunido com os vereadores Osvaldo 

Alves, Serginho e Barriga, para dá esclarecimento do problema do abastecimento da água, 

e o mesmo afirmou que o poço de Jacó estar funcionando cem por cento, e que o problema 

é no abastecimento do poço do Tarquito, onde os poços já estão a muito tempo e eles 

começaram a fechar por estar a muito tempo sendo usado, mais já fizeram os processos 

para a limpeza dos poços e das bombas. E afirmou que não tem bomba nenhuma em 

Curralinho, essa bomba estava em Belém fazendo serviço e essa bomba já se encontra aqui 

em Oeiras. Finalizando, ressaltou que está Gestor deste Município e parceiro de todos e 

tudo que puderem ir buscar que seja para o Município, o mesmo estar junto de todos, seja 

em Belém, seja em Brasília. E vossa excelência aproveitou o momento para fazer um 

convite para todos os vereadores para juntos participarem da marcha dos prefeitos que será 

realizada em Brasília. Disse ainda, que já reuniu com todos os seus secretários e que todos 

os secretários tenham respeito por cada vereador e que os mesmos recebam os vereadores 

e possa atender os seus pedidos. Finalizou agradecendo a Deus e desejou boas-vindas a 

todos. Logo após, passou-se para o grande expediente, para o qual o senhor Presidente 

solicitou ao primeiro secretário, o vereador Edson Farias, para que fizesse a chamada dos 

vereadores pelo prazo máximo de dez minutos, cada. Após, a palavra foi facultada ao 

vereador Branco Manga, o qual inicialmente cumprimentou vossa excelência, o vereador 

José Paulo Miranda Gonçalves, presidente desta Casa de Leis, vossa excelência o senhor 

Prefeito Municipal Dinaldo Aires, todos os seus nobres pares edis e a todas as pessoas que 

se faziam presentes no salão plenário. Em seguida, leu um versículo da Bíblia, e agradeceu 

a Deus por lhe conceder mais uma vez poder usar a tribuna desta Casa de Leis. Na 

sequência, iniciou seu pronunciamento ressaltando que estavam voltando as atividades 

normais devido ao recesso, mais durante ao recesso os mesmos estiveram visitando 

comunidades diversas. Também parabenizou vossa excelência senhor prefeito pela forma 

que veio lhes trazer informações e explicações de seu mandato quanto prefeito. E o mesmo 

em nome de todos os acadêmicos de Oeiras do Pará da Universidade Federal do Pará-

UFPA, aproveitou para agradecer vossa excelência senhor prefeito pelo apoio que vossa 
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excelência tem lhes concedido sempre. Agradeceu também a vossa excelência o senhor 

prefeito pelas reaberturas de alguns Postos de Saúde e brevemente irá reabri mais três. 

Após, ressaltou que todos possam se unir e de fato lutar em prol daqueles que lhes 

elegeram, daqueles em que tem compromisso, daqueles que lhes outorgaram seu voto, para 

irem buscar melhorias para essa população. Em seguida, pediu para vossa excelência 

senhor Presidente vereador Paulo Miranda, para que os mesmos possam fazer umas sessões 

pelos interiores deste Município. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Edson Farias, o qual repassou a primeira secretaria ao segundo 

secretário o vereador Branco Manga. Na sequência, o vereador Edson Farias, inicialmente 

saudou vossa excelência senhor Presidente desta casa, o vereador Paulo Miranda, saudou 

a todos os seus nobres pares, saudou vossa excelência senhor Prefeito Dinaldo Aires, 

saudou ao povo que se fez presentes e a todos eminentes funcionários desta Casa de Leis. 

Em seguida, iniciou seu pronunciamento pedindo as bênçãos de Deus para que possa lhes 

iluminar pelo início desse trabalho do período legislativo de dois mil e dezenove, para que 

todos possam conduzir e saber lidar com as diversidades do outro. Prosseguindo, agradeceu 

ao senhor Presidente Paulo Miranda, por lhe convidar para fazer parte da chapa como 

primeiro secretário. Disse ainda, que votou em vossa excelência, mais continua do mesmo 

jeito de quando terminou a sessão do período de dois mil e dezoito, onde estar na oposição 

querendo o melhor para Oeiras do Pará. Após, disse que ouviu o pronunciamento de vossa 

excelência e recentemente no dia quatro de janeiro o mesmo foi até a residência de vossa 

excelência, onde convidou o vereador Paulo Miranda para lhe acompanhar, chegando lá, 

se encontrava o empresário Delson Aires e a vereadora Franciele Amaro, lhe ouviram e o 

mesmo foi lá para falar que não tem condições de fazer parte do governo, porque quando 

queria vossa excelência não lhe quis e preferiu ouvir outros. E pelo que ver, o governo 

continua na mesma situação, embora tenha ouvido de muitos que piorou, outros acham que 

melhorou. Continuando, ressaltou que concorda com vossa excelência quando diz: que para 

estar prefeito, tem que ter amor e fé. Mais no seu entendimento acrescentaria: sabedoria, 

planejamento e uma boa equipe. Citou ainda, que vossa excelência sabe do que estamos 

vivendo de má gestão e até hoje também estamos vivendo má gestão, de quando se contrata 

um engenheiro que não tem uma mínima noção de quando planeja e manda executar uma 

feira que nem para ele serve, quando se manda planejar uma praça que de quase nada se 

aproveitou, quando se manda fazer uma área para o cemitério que não se aproveita nada e 

daí vem a repercussão de ter uma boa equipe. Ressaltou ainda para vossa excelência, que 

vossa excelência pode contar com o mesmo, mais que não conte com o mesmo só para 

fazer a vontade de sua Assessoria, vontade pessoal do gestor, que não mande Lei para esta 

Casa porque não votará, mais as Leis que vierem para beneficiar o povo e estejam corretas 

vossa excelência pode contar com o mesmo. Continuando, citou que é favorável que se 

cobre o IPTU, a água, mais tem que se cobrar um valor justo, compatível, e que seja 

discutido com a sociedade. Finalizou pedindo a Deus que possa dá sabedoria para que 

possam fazer um trabalho melhor o que do ano passado. Após, a palavra foi facultada à 

vereadora Franciele Amaro, a qual inicialmente agradeceu a Deus por lhe conceder mais 
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uma oportunidade em poder estar mais uma vez usando a tribuna desta Casa, onde estavam 

retornando aos trabalhos dessa Casa Legislativa. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

citando que já foi tratado aqui que o povo espera pelos os mesmos, ele espera pelo gestor 

e ele espera soluções para os problemas existentes do Município. Disse ainda, que não é 

fácil tanto para o Poder Executivo, tanto para o Poder Legislativo porque as cobranças elas 

são imensas e muitas das vezes o Gestor não consegue solucionar nem a metade. E tudo 

isso não é por má vontade, é porque os recursos que os Municípios vêm recebendo é 

insuficiente para manter uma cidade num porte como Oeiras do Pará hoje se encontra, e 

Oeiras cresceu bastante e as dificuldades cada vez mais aumenta. Continuando, ressaltou 

que dois anos se passaram e as cobranças cada vez mais aumenta, mais todas noites quando 

vai dormi pede sabedoria para o gestor, sabedoria para cada um dos vereadores, porque é 

um trabalho árduo, é um trabalho que requer dedicação e que não é para qualquer um, esse 

é um trabalho que a pessoa precisa ter dedicação e precise gostar porque é lidado com o 

povo, porque passam a conviver, passam a sentir a necessidade de cada cidadão de quando 

ele bate nas suas portas para pedir ajuda para que estar passando. Mais pedi sabedoria para 

poder lidar com situações, e nesse parlamento se tem divergências de ideias, se tem 

opiniões totalmente diferentes, mais muita gente comentam que os mesmos brigam na 

tribuna e quando desçam parece que nada aconteceu. E isso são coisas que muitos não 

entendem a opinião do outro e assim é o parlamento. Prosseguindo, citou que nesses dois 

anos que se passaram muitas coisas foram feitas como bem mencionou vossa excelência 

senhor Prefeito das melhorias durante esses dois anos, mesmo sabendo que Oeiras do Pará 

ainda precisa de muitas coisas. Como não se pode negar da dificuldade da água no 

Município, não se pode negar que grande parte das escolas estão precisando de reformas e 

ampliações, não se pode negar que muitas ruas ainda estão esburacadas e que estão cheias 

de lamas, não se pode negar que muitas pontes precisam de consertos e reparos, mais não 

podem ser hipócritas de chegar a um ponto e dizer que nada foi feito, até porque muita 

coisa foi conseguida durante essa gestão que estar beneficiando o Município. Finalizando 

pediu as bênçãos de Deus, para que possam ter sabedoria, que possam andar de mãos dadas, 

que possam para com brigas desnecessárias neste parlamento e lutarem por um objetivo 

melhor que é Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada 

ao vereador Izanides Filho, o qual inicialmente saudou vossa excelência senhor Prefeito, 

saudou o senhor Presidente Paulo Miranda, saudou a todos os demais vereadores presentes 

e a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário. Em seguida, iniciou seu 

pronunciamento agradecendo a Deus pelo início de mais um trabalho nesta Casa 

Legislativa, agradeceu também apoio de todos os seus colegas vereadores e todos possam 

ter um bom trabalho e que Deus abençoe cada um para que todos possam trazer benefícios 

para o Município de Oeiras do Pará. Na sequência, referiu-se ao senhor Prefeito o qual se 

expressou muito bem trazendo os pontos positivos e os pontos negativos que o Município 

estar enfrentando e o mesmo como vereador estar a sua disposição para ajudar. Ressaltou 

ainda, que tem certeza que o senhor prefeito irá resolver a situação da água, das pontes, 

para que melhore a situação da população. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra 
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foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual inicialmente cumprimentou a todos os 

nobres edis e em nome do senhor Presidente vereador Paulo Miranda cumprimentou vossa 

excelência senhor Prefeito Dinaldo dos Santos Aires e a todas as pessoas que se 

encontravam no salão plenário. Em seguida, iniciou seu pronunciamento agradecendo a 

Deus pela oportunidade de poder voltar ao parlamento de Oeiras do Pará, para dá 

seguimento ao mandato que foi outorgado pelo povo. Na sequência, citou que durante o 

recesso o mesmo focou muito no interior visitando quase todas as comunidades da BR 422, 

fazendo algumas parcerias, discutindo algum assunto de relevância do interesse públicos 

com as comunidades. E isso faz chegar nesta Casa para o terceiro ano do segundo mandato 

com uma postura de continuar em defesa do povo de Oeiras do Pará. Prosseguindo, 

ressaltou que ouviram vários discursos, principalmente a mensagem de vossa excelência 

senhor Prefeito Dinaldo Aires, o qual não tem dúvida de sua bondade, de seu caráter de 

tentar fazer o melhor para Oeiras do Pará. E pediu a Deus que possa dá para o Prefeito, a 

sabedoria de Salomão, possa dá a prudência de José, a paciência de Moises e a ousadia de 

Davi, os quais eram quatro líderes e cada um tinha uma característica peculiar impar que 

lhe fez ter sucesso. E o mesmo não deseja o mal para vossa excelência, nem para o seu 

mandato e nem para o povo de Oeiras do Pará. Disse ainda, que já fazem uns oito meses 

que o mesmo não conversa com vossa excelência, mais pretende conversar nos momentos 

que for necessário, para que possam buscar juntos soluções para o povo de Oeiras do Pará. 

E afirmou ainda, que fará o ano sendo oposição não literalmente ao governo, mais as coisas 

que a fingem os problemas que massacram o povo de Oeiras do Pará, e talvez vossa 

excelência precise de conselheiros, de pessoas que queiram não só o bem de Oeiras, mais 

que queiram o seu próprio bem, porque pelas ações que tem acontecido no governo, são de 

pessoas que não querem o bem de vossa excelência. Continuando, ressaltou que vossa 

excelência tem sido abençoado, onde tem recebido muitos recursos, muitos convênios, 

muitas máquinas do governo estadual e federal, mais o mesmo ver a falta de capacidade de 

quando ver os próprios pacientes comprando gasolina para colocar nos tanques das 

Ambulância, quando ver a comunidade do Igarapé Preto se mobilizando para tentar 

comprar pneus e talvez essas situações não chegue ao seu conhecimento, mais estará para 

avisar na tribuna desta Casa e pessoalmente, e também irá denegrir a imagem de alguém 

do governo em falar coisas que não seja verdade. E pediu para vossa excelência que possa 

dá uma olhada na sua Assessoria, nos seus secretários, para que possa observa dentro de 

cada pagamento que vossa excelência autorizar, porque, depois é vossa excelência que irá 

responder e também para que não se possa ver como aconteceu na Secretaria de Saúde em 

dois mil e dezessete que mais de trezentos mil reais foram gastos com apenas tortas 

salgadas e fora outras lamancias que aconteceram dentro de outras secretarias. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada à vereadora Malena Batista, a qual 

inicialmente saudou a mesa constituída e em nome do senhor Presidente desta Casa de Leis 

saudou a todos os seus nobres edis e a todas as pessoas que se faziam presentes no salão 

plenário. Em seguida, ressaltou que estavam de volta novamente e a Deus seja dada toda 

honra e toda gloria por estarem de pé e que todos possam ser gratos em quaisquer 
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circunstâncias pela qual passaram, porque tudo se entrega nas mãos de Deus. Também 

agradeceu a Deus por estar neste mandato e quando estava saindo de recesso a mesma 

recebeu uma grande benção e por isso diz que tem que se entregar tudo nas mãos de Deus, 

porque a vida ela passa como uma neblina e assim passou a vida de um amigo, de um 

professor que serviu este Município que foi o senhor Dico Drago. E como já disse em seu 

mandato passado, que todos são iguais, na chegada e na partida. Finalizou deixando uma 

mensagem Bíblica. Após, a palavra foi facultada à vereadora Maria Nahum, a qual 

inicialmente saudou a todos e em nome do vereador Edson Farias saudou a todos os seus 

nobres edis, também saudou vossa excelência senhor Prefeito e a todas as pessoas que se 

faziam presentes no salão plenário. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando que 

continuará com sua mesma postura e que nenhum momento é para briga, mais quando faz 

alguma cobrança e vem reivindicar é em prol do povo. Disse ainda, que é muito 

preocupante a situação da água, onde tem Bairro que antes a água dava no chuveiro e não 

dá nem na torneira que fica em baixo e isso é muito preocupante. Também ressaltou que 

fica feliz de quando ouviu o senhor Prefeito falar que os pagamentos estão todos em dia, 

mais a mesma passou uns quinze dias viajando devido sua irmã estar doente e quando 

chegou muitas pessoas lhe procuraram pedindo ajuda porque estavam prestes a perder o 

médico, porque já fazia dois meses que ele estava com o salário dele atrasado. E a mesma 

pediu para vossa excelência senhor Prefeito que reveja essa situação. Ressaltou ainda, que 

vossa excelência pode contar com a mesma em busca de melhorias para o Município. 

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

o qual inicialmente saudou o seu nobre colega vereador José Siqueira e em seu nome 

saudou a todos os demais nobres edis, também saudou a todas as pessoas que se faziam 

presentes no salão plenário e ao senhor Prefeito e também gradeceu a Deus por lhe conceder 

mais um dia de vida. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando que durante os 

duzentos e sessenta e cinco anos da cidade de Oeiras do Pará, muitos Prefeitos já passaram 

e contribuíram para o desenvolvimento do Município. E com toda a certeza o povo deu 

diretamente o poder a cada um deles e com a esperança de dias melhores e isso será o sonho 

de cada um Oeirense de quando vão as urnas. E hoje todos os vereadores e o Prefeito estão 

com essa missão para contribuir com o sonho de cada cidadão do Município e esse sonho 

é por melhorias na saúde, na educação, no saneamento básico, água nas torneiras de cada 

cidadão, segurança pública e etc. ressaltou ainda, que todos são a base da cadeia política, e 

são os mesmos que tem contato direto com a população e cabe a cada um dos mesmos 

fiscalizar, auxiliar e cobrar as ações do governo. Prosseguindo, agradeceu ao senhor 

Prefeito onde brevemente será realizada a construção da nova ponte de concreto da avenida 

beira mar da quinze de novembro. Continuando, citou que estar à disposição para contribuir 

no que for preciso para o melhor do Município. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada a vossa excelência vereador Paulo Miranda, o qual repassou a 

presidência interinamente ao vereador Edson Farias. Após, o vereador Paulo Miranda, 

inicialmente saudou sua excelência senhor Presidente vereador Edson Farias que horas 

presidia a sessão, saudou o senhor primeiro secretário e em seus nomes cumprimentou a 
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todos os senhores vereadores presentes. Também saudou vossa excelência senhor Prefeito 

Dinaldo Aires, o qual estava cumprindo conforme manda o Regimento que rege a 

Constituição e as Leis Municipais e em seu nome saudou a todas as pessoas que se faziam 

presentes no salão plenário, agradecendo a Deus por lhe conceder por mais uma 

oportunidade para fazer uso da tribuna. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando 

que a volta do recesso legislativo como a sessão preparatória e que a partir da próxima 

quarta-feira já serão as sessões ordinárias, onde entende e procura se aprofundar que ele é 

baseado em divergências de ideias e de opiniões formadas. Na sequência, citou que 

procurou o Secretário de Saúde, onde conversou com ele sobre a questão do médico e ele 

lhe disse que procurou o senhor Prefeito para buscar a alternativa. E que o atraso de 

pagamento se deu em função de um recurso Oriundo do Estado que é repassado para o 

pagamento dele quanto médico e o recurso deixou de caí esses dois meses, mais já foi 

informado que ainda está semana estará caindo. Ademais, ressaltou que a política ela deve 

ser constituída por adversários, porque quando procuram a política para construir inimigos 

temos que nos afastar, porque se você é adversário na política, você tem a capacidade de 

conversar e dialogar. Prosseguindo, citou que já falou outras vezes para o Prefeito Dinaldo 

Aires, que se propôs ser base aliada do governo até no dia trinta e um de dezembro de dois 

mil e vinte e jamais iria iniciar o período legislativo contra o governo, a não ser se 

acontecesse um escândalo, mais com toda a certeza o governo tem feito muito para o este 

Município. Em seguida, citou que quando se trata de IPTU e do Código Tributário, o valor 

ele é especifico, e o prefeito Dinaldo Aires junto com sua Assessoria e vereadores, jamais 

irá fazer cobranças absurdas. Disse ainda, que é inevitável manter uma cidade que estar 

chegando a quinze mil habitantes e a prefeitura manter o sistema de água de graça, e como 

já disse em uma reunião anterior que tem que se cobrar uma taxa. E o mesmo pediu para o 

senhor Prefeito para que possa convidar o senhor Silvestre, para que possa fazer uma 

audiência pública para que a população possa ouvir o senhor Silvestre da preocupação 

desse cidadão com o futuro da população sobre a questão da água no Município. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, vossa excelência Presidente interino vereador Edson Farias 

repassou a presidência para seu titular senhor Paulo Miranda. Após, a palavra foi facultada 

ao vereador Serginho Barbosa, o qual inicialmente saudou a Mesa Constituída e em nome 

do senhor Prefeito Dinaldo Aires saudou a todas as pessoas que se faziam presentes no 

salão plenário. Em seguida, iniciou seu pronunciamento pedindo a Deus sabedoria para si 

mesmo e para os demais nobres pares, para que tenham condições de conduzir até o final 

do dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte desse mandato. Prosseguindo, ciou que 

ouviu os discursos de seus nobres pares e pediu para todos que realmente saiam do discurso 

e ponham em pratica, para que façam valer o mandato de vereador e de representante do 

povo de Oeiras do Pará. Disse ainda, que esteve na reunião que tratou sobre a questão da 

água de nossa cidade, onde deixou claro para o Prefeito no que for preciso para ajudar 

vossa excelência pode contar com o mesmo. Também ressaltou que tiveram uma reunião 

com as pessoas que estão de frente da Secretaria de Saúde, e deixou claro para todos eles 

que também na medida do possível estar pronto para colaborar com o governo. Finalizando, 
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agradeceu a Deus por estarem voltando pedindo sabedoria para conduzir esse mandato até 

ao final e que todos possam trabalhar em prol da população de Oeiras do Pará. Finalizou 

agradecendo a todos. Após, não tendo mais nada a ser tratado, o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão, da qual eu, Rosiane Vieira 

Machado,_______________________, Assessora Especial da CMOP, lavrei a presente 

Ata. O CD desta sessão encontra-se guardado nos arquivos desta Casa Legislativa, em que 

constam os discursos na integra de todos os vereadores que se pronunciaram durante a 

sessão.  

Oeiras do Pará 15 de fevereiro 2019. 


