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Ata da sexta Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, realizada no dia três de abril do ano de dois mil e dezenove. Às dezoito 

horas, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, no salão 

plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador José Paulo Miranda 

Gonçalves, secretariado pelos edis: Edson Vieira Farias (primeiro secretário) e Ezequiel 

Oliveira de Jesus (segundo secretário). Composta a mesa, o senhor presidente solicitou 

ao primeiro secretário Edson Farias, para que fizesse a chamada dos vereadores 

presentes: Barriga, Branco Manga (PT), Edson Farias (PR), Franciele Amaro (PMDB), 

José Siqueira (PPS), Maria Nahum (PDT), Osvaldo Alves (PMN), Paulo Miranda (PP), 

Serginho Barbosa (PSD). Constatou-se a ausência da vereadora Malena Batista, a qual 

informou a esta casa que se encontra com procedimentos médicos. Também houve a 

ausência do vereador Izanides Filho, o qual não se fez presente devido sua mãe estar 

com problemas de saúde. Após, as chamadas dos edis e havendo quórum regimental, o 

Sr. Presidente, depois da oração habitual, invocando a proteção de Deus e em nome do 

povo Oeirense, declarou aberta a presente sessão ordinária. Na sequência, o Sr. 

Presidente, colocou em discursão, votação e aprovação a Ata da Sessão Ordinária 

anterior. A qual foi aprovada por seis votos favoráveis e houve duas abstenções dos 

vereadores Edson Farias e Serginho Barbosa. Na sequência, foi efetuada a leitura dos 

expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUDOS DO EXECUTIVO: 

NEMHUM B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Requerimento 

nº001/2019, de autoria do vereador José Paulo, o qual solicita do Executivo Municipal, 

a reforma urgente da EMEF Manoel Ferreira Pinheiro, localizada na Ilha do Aturiá – 

Oeiras do Pará. C) EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: Logo 

depois se passou para o pequeno expediente, no qual o Sr. Presidente facultou a palavra 

aos edis para breves comunicações ou comentários pelo prazo máximo de cinco 

minutos, cada. No qual o vereador Paulo Miranda, se incrível para se pronunciar. Após, 

a Palavra foi facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual inicialmente saudou o 

senhor presidente em exercício o vereador Edson Farias e em seu nome saudou os 

demais vereadores presentes. Em seguida, iniciou sua defesa em favor de seu 

Requerimento, o qual é uma das funções outorgado ao vereador na função de legislador. 
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E a escola Manoel Ferreira Pinheiro, foi uma escola construída na administração da 

Floracy Ribeira, localizada na ilha do Aturiá e essa escola sofreu reforma na 

administração do senhor Dulcídio Ferreira Pinheiro e na administração Edvaldo Nabiça 

e de lá para cá a escola não teve mais reforma nenhuma e essa escola estar sem 

condição para que os alunos e professores possam usar para que a escola possa servir do 

ambiente aonde os professores e alunos possam ir buscar seus aprendizados. E assim 

pediu a todos os vereadores presentes para que vossas excelências analisem e que 

pudessem votar favorável para ser encaminhado ao chefe do executivo para que possa 

tomar as devidas providencias. Finalizou agradecendo a Deus. Logo após, passou-se 

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

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

qual inicialmente agradeceu a Deus por lhe conceder mais uma oportunidade de poder 

estar nesta casa de leis, também saudou a todos os demais nobres vereadores e a todas 

as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário. Em seguida, iniciou seu 

pronunciamento ressaltando que é favorável ao Requerimento do senhor presidente 

Paulo Miranda, até porque entende que aquela localidade precisa de uma escola para ter 

um ensino de qualidade. Depois, citou que nas ultimas duas sessões o mesmo usou bem 

pouco a tribuna desta casa por causa da não transmissão das sessões nas rádios, mais 

com a graça de Deus as coisas estão sendo resolvidas e em breve já estarão falando para 

as pessoas dos interiores. E nas suas visitas os mesmos são muito cobrados pelas 

pessoas e também os mesmos cobram do poder executivo e quase todas às vezes os 

mesmos tem êxito em suas cobranças de melhorias aquelas pessoas do interior e essas 

melhorias chegam à medida da cobrança que eles fazem para os mesmos, 

principalmente na questão de escolas, questão de transporte escolar, questão de posto de 

saúde. E na questão de vereador, todos vão com os secretários, com o prefeito e todos 

colocam a situação e o mesmo nessa parte não tem do que reclamar da administração. E 

algumas situações que já trousse a público em relação algumas coisas que estava 

acontecendo no interior onde foi atendido, principalmente na área da saúde. E todos 

sabem que numa administração pública, muitas coisas não saem do jeito que povo quer 

principalmente na época de inverno e isso não acontece só nessa administração, mais de 
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outras que já passaram e não época que era vereador no mandato do Nabiça sempre 

tratava dessas situações, principalmente na questão das ruas, das pontes. Disse ainda, 

que no mandato do prefeito Ely Batista, acompanhou de perto trabalhando com as 

pessoas da secretaria de infraestrutura a situação das pessoas no período de inverno e 

nesse mandato não estar sendo diferente, o inverno está muito forte e infelizmente o 

governo do Estado deu alguns km de asfalto mais a empresa que veio infelizmente fez 

um péssimo serviço e isso recaem principalmente no prefeito e nos mesmos quanto 

vereadores que são cobrados nas redes sociais, são cobrados nas ruas por onde passam 

por causa desse asfalto que veio do Governo do Estado. E mesmo sabe que não é de sua 

responsabilidade quanto vereador, mais sim a responsabilidades dos mesmos de 

fiscalizarem e os mesmos sempre cobram dessa empresa, sempre foram lá com seus 

deputados cobrando dele para que cobrasse do Governo do Estado, principalmente dessa 

empresa para que fizesse um trabalho melhor, mais infelizmente a empresa veio e fez 

um trabalho que praticamente todas as ruas que fizeram no nosso Município todo 

mundo sabem da situação que estar. Disse ainda, que todos estão no mandato de 

vereador e todos não medem esforços para irem até em Belém para cobrar melhorias 

para o Município. Ademais, citou sobre as questões das pontes, o qual já foi até 

marcado nas redes sociais para cobrarem em relação algumas pontes. Depois aproveitou 

para agradecer ao secretário interino senhor Wilson Fonseca juntamente com seus 

funcionários da secretaria de obras por atender as reivindicações de varias localidades e 

por não medirem esforços para ajudar este Município. Na sequência, o vereador Branco 

Manga, pediu a parte no discurso para parabenizar vossa excelência pelo seu 

pronunciamento e para reiterar sobre os funcionários da SEINFRA, onde imagina a 

dificuldade nesse período de inverno, mais mesmo assim eles estão diariamente 

desempenhando suas funções e por isso parabeniza todos. Após, o vereador Barriga, 

citou sobre a escola do primeiro grau, onde ano passado fez uma postagem pedindo e 

cobrando a reforma da escola e hoje com a graça de Deus todos estão vendo a reforma 

desta escola e por isso só tem a agradecer a administração, a secretaria de educação pela 

forma que estar sendo feito os trabalhos daquela obra. Na sequência, o vereador Edson 

Farias, pediu a parte no discurso para citar que também comunga com a ideia de vossa 
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excelência da obra do primeiro grau a qual estar sendo bem feita. E o que se lamenta é o 

planejamento de quando começou a obra, mais não podem tirar o brilho do trabalho e já 

esteve lá algumas vezes e é uma reforma muito boa, pena que foi feita antes. Disse 

ainda, que o rapaz da obra publicou no facebook, onde talvez seja o primeiro lugar no 

mundo que a faixa do pedestre será em cima da lombada, mais a obra dentro do colégio 

só merece aplausos. Após, o vereador Barriga, citou que acha que é uma melhoria, 

principalmente na questão de segurança dos alunos acha muito importante e sempre 

vem falando na situação das creches onde queria muito que fizesse umas lombadas que 

pudesse inibir essa situação. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

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

Paulo Miranda e a todos os demais nobres vereadores presentes, saudou também a todas 

as pessoas que se compareceram nesta casa e agradeceu a Deus por lhe conceder em 

poder estar mais uma vez usando a tribuna desta casa. Em seguida iniciou seu 

pronunciamento citando que esteve no rio Oeiras em algumas comunidades, alguns 

setores conversando, dialogando e explicando para as pessoas as quais não tem um 

acesso melhor nas informações de como estar o nosso Brasil e de como estar nosso 

Município. E com a graça de Deus e com a graça de uma boa administração Oeiras do 

Pará não estar como muitos queriam, mais estar com os pagamentos em dias, estar com 

os barqueiros os quais não ficaram com os pagamentos atrasados, estão sendo feitas as 

reformas em escolas, os Postos de Saúde estão sendo reabertos. E todos podem ressaltar 

que estamos em processo de melhorias, mais sabem que nunca irão agradar a todos. 

Depois, agradeceu a administração pela reinauguração do Posto da vila Castanheiro, o 

qual estar funcionando com técnico qualificado e aquela comunidade agradece. 

Também na próxima sexta-feira estará reinaugurando o Posto do rio Mocajatuba o qual 

já estar basicamente cinco a seis anos parado. Ademais, referiu-se sobre a educação, o 

qual não se lembra de ter visto tantas reformas nas escolas, onde no mandato do senhor 

Nabiça, reformaram muitas escolas, mais do mandato passado o mesmo não se lembra 

de ter visto muitas reformas. Mais nessa Gestão já foram feitas no Itaucú, Sacajós, 

Costeira, primeiro grau e assim indo à frente, logicamente que as criticas são bem 

vindas, mais tem que reconhecer que este governo estar fazendo sua parte. E é claro que 
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não vai fazer tudo, porque no espaço de quatro anos parece muito, mais é pouco para 

uma administração municipal. Também agradeceu a Administração Municipal pelo 

empenho, pelas obras que estão sendo realizadas neste Município. Na sequência, citou 

que estão com um Projeto de Lei do Guarda Civil Municipal, onde na reunião que 

estavam no Estado, o secretário mencionou que com a Guarnição, com o Guarda Civil 

Municipal todos conseguem até destinar recurso através de SMS para o Município. 

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

o qual inicialmente saudou o senhor presidente Paulo Miranda e a todos os demais 

vereadores que se fizeram presentes, também saudou a todos os funcionários desta casa 

de leis e a todas as pessoas que se comparecem no salão plenário. Em seguida, iniciou 

seu pronunciamento citando que esteve no aniversário da cidade de Bagre, onde 

também se encontrava o Deputado Luth Rebelo. E lá encontrou muita gente de Oeiras 

do Pará, onde trouxeram umas comparações da cidade de Bagre, mais precisamente das 

ruas de Bagre onde as ruas que andaram são tudas organizadas, limpas, as que não são 

asfaltadas são bloquetadas e o mesmo veio de lá fazendo uma analogia, porque que 

Bagre dá e Oeiras não dá? Disse ainda, que se falou aqui e se vem falando como se 

fosse um grande mérito da administração manter o pagamento em dia. E pagamento em 

dia é a regra e regra tem que ser seguida, porque o dinheiro se vem mensalmente, as 

exceções é que tem que ser ditas, as exceções que tem que ser falada. Na sequência, o 

vereador Branco Manga, pediu a parte no discurso citando que se forem comparar o 

tamanho do Bagre ao nosso Município isso não dá para entender e nem para dialogar. E 

na questão do pagamento em dia muda-se talvez, agora que possam dizer isso para a 

população do Limoeiro do Ajurú para que possa comparar o funcionalismo de Oeiras do 

Pará, mesmo que temporário ou contratado com pagamentos em dia. Após, o vereador 

Edson Farias, citou que em comparação ao tamanho, Bagre recebe muito menos do que 

Oeiras, porque é menor. E o dinheiro que vem para Oeiras do Pará e que vem para o 

Bagre, é proporcional a população a uma demanda. E quanto a Limoeiro do Ajurú, o 

prefeito de lá responde a um impeachment, onde existe uma CPI para caçar o prefeito de 

Limoeiro e é aí que acha que uma exceção. Na sequência, concedeu a palavra ao 

vereador Barriga, o qual citou que em relação às ruas, realmente aqui em Oeiras 
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algumas ruas estão meio precárias, mais será que a empresa que fez aqui foi à mesma 

que fez lá? E as ruas que foram feitas de bloquetes elas estão em perfeita condições. 

Após, ao retomar da palavra o vereador Edson Farias, citou que não tem certeza que se 

foi à mesma empresa, mais talvez até seja, porque viu lá muitos buracos e muitos 

buracos tapados e por isso talvez seja à mesma. Mais o que não viu lá, foram ruas feitas 

com meio fio e não ter o planejamento para se colocar o bloquete, principalmente na 

época de inverno como se tem aqui e aqui foi falta de planejamento. Prosseguindo, fez 

referencia ao vereador Barriga o qual falou dos servidores da Infraestrutura, que com 

certeza são os bravos na sua maioria e merecem todo seu aplauso, mais os servidores da 

Infraestrutura eles não fazem milagres. Exemplo: a ponte da Rua Antônio Costa 

Magalhães que quase toda semana ela é reformada, porque se usa quase que as mesmas 

madeiras e as novas que vão são de péssima qualidade e de quinta categoria. E tem 

quase certeza e por analogia o que foi discutido hoje no Conselho do FUNDEB na 

prestação de conta, é que são pagas como madeiras de primeiras qualidades. Depois, 

citou sobre a questão da lombada, o mesmo é extremamente contra as lombadas, mais 

deve reconhecer que é um mal necessário no trânsito caótico que tem em Oeiras do 

Pará. Disse ainda, que nunca tinha visto nenhuma notícia mostrando que se fizeram uma 

passagem de pedestre em cima de uma lombada, mais em nenhum momento quer tirar o 

brilho da reforma da escola. Ademais, citou que também foi falo aqui que só uma 

minoria que não ver as coisas boas dessa gestão e só uma minoria é que reclama e o 

mesmo estar nessa minoria. E ver que tem coisa boa como à reforma do primeiro grau e 

merece todo seu aplauso, mais lhe mandaram um convite e estar pensando se vai porque 

tem uma viagem para o interior na reabertura do Posto do Uxi e quer bater palma para o 

governo, mais não dá para bater palmas de quando se ver um monte de irregularidade. E 

pra si mesmo este governo ele continua igual desde o dia primeiro de janeiro de dois mil 

e dezessete até hoje e imagina que vai continuar. Disse ainda, que estar na minoria, mais 

quer ver no dia sete de outubro de dois e vinte se essa minoria ganha à eleição, porque 

se estar as mil maravilhas deve se reeleger com certas facilidades. Depois, parabenizou 

o senhor presidente vereador Paulo Miranda pelo seu Requerimento e espera muito que 

sua excelência tenha êxoto em seu Requerimento porque é necessário e se precisa. Na 
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sua maioria as escolas estão com problemas estrutural precário, mais espera muito que o 

prefeito tenha sensibilidade para fazer a reforma não só da escola do Aturiá, mais sim 

como as demais escolas. Continuando, ressaltou que vossa excelência colocou no seu 

Requerimento sobre a falta de cuidado com o patrimônio público, e na abertura de seus 

trabalhos o prefeito disse que recebeu mais uma patrulha mecanizada. Mais quando 

falam que vão receber mais um carro, mais uma ambulância, mais patrulha, não sabe se 

fica alegre ou se fica triste, porque sabe que é mais um que vai ser quebrado por falta de 

cuidado. Onde uma ambulância estar jogada em Belém, a ambulancha também estar em 

Belém jogada há vários meses sem o motor de polpa, onde some e fica por isso mesmo. 

Também a maioria dos carros que recebeu estão quebrados ou quase todos quebrados 

por falta de manutenção, mais não vai culpar só esse governo, onde a falta de 

manutenção vem desde o governo do Nabiça que foi irresponsável seguido pelo 

governo do Ely, da Lindalva e por esse governo. E por falta de cuidados acabamos 

perdendo patrimônios valiosos, mais espera muito que se tenha o cuidado necessário. 

Após, citou que o vereador José Siqueira lhe deu uma publicação feita no facebook. E 

daí, a importância da transmissão das sessões pelas rádios, porque os críticos de plantão 

eles tem uma abrangência não tão grande mais eles acabam tendo, e enquanto os 

mesmos aqui acabam tendo abrangência nenhuma ou quase nenhuma com exceção dos 

senhores que lhes dão a honra de estarem presentes. E uma postagem da senhora 

Fabiane Andrade Amaro, ao senhor Nildo Gonçalves, onde ela fala e solta todo seu 

veneno e no final ela diz: ‘o cargo de vereador só serve para barganhar as regalias que 

um governo oferece’. E assim ela ofende todos os vereadores do Brasil, mais pensa que 

ela estar um pouco enganada, porque também o mesmo tem a sua opinião e pensa que 

certas pessoas usam da influência do prefeito de parentesco para cometer um crime de 

nepotismo. E quando se comete um crime de nepotismo, fere o princípio constitucional, 

fere uma Sumula do Supremo Tribunal Federal. E dizer que vereador só serve para em 

barganhar, ela deveria colocar um ponto e verificar que eles andam dizendo quem é que 

vai lá chorar, se ajoelhar e colocar. Também, poderia dizer sobre a questão de quem usa 

o poder para se dá bem familiarmente. Disse ainda, que não discute a capacidade 

intelectual, discute o princípio da isonomia o princípio da igualdade. Finalizou 
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agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada a vereadora Franciele Amaro, a qual 

inicialmente saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes nesta casa do povo e 

saudou a todos os nobres edis. Também agradeceu a Deus por lhe conceder por mais 

uma vez estar usando a tribuna desta casa legislativa, onde tratam assuntos de interesse 

público. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando de sua ida juntamente com o 

prefeito, com o presidente desta casa legislativa senhor Paulo Miranda, onde foram ate a 

comunidade da vila Costeira na entrega da escola Nossa Senhora das Graças, a qual foi 

feita uma reforma através da Secretaria Municipal de Educação. Prosseguindo, ressaltou 

que também esteve na Secretaria de Cultura, onde conversou bastante com o secretário e 

gostou do seu empenho e do empenho de sua equipe em fazer o melhor. E aproveitou 

para agradecer a recepção que teve naquela secretaria e todos os funcionários já estão 

trabalhando no calendário cultural e nas demandas do Município. Na sequência, citou 

que já tinha falo na sessão passada em relação a algumas pessoas que lhe procuraram 

sobre as pontes, onde realmente tem algumas que já foram consertadas mais tem outras 

que precisam de um carinho especial, porque todos sabem que essas pessoas precisam 

dessas pontes. Mais já chegou uma quantia significativa de madeiras, onde a equipe da 

Secretaria de Infraestrutura estar cuidando dessa parte e todos sabem que o Município 

tem muitas pontes, mais acredita que essas questões possam ser resolvidas para poder 

melhorar a vida dessas pessoas. Depois, citou que não gosta muito de entrar em redes 

sociais para discutir com as pessoas, mais sempre respeita as falas de quem quer que 

seja. Disse ainda, que hoje ao sentar em sua mesa, foi afrontada pelo seu colega de 

trabalho com uma postagem tirada do facebook, onde imprimiu e distribuiu. E nessa 

postagem era uma fala de sua irmã e por isso se sentiu afrontada, porque ver que esse 

parlamento ninguém vem pra cá para brincar, ninguém vem para discutir falando que 

fulano é feio que ciclano é maluco, mais todos vem para cá para tratar de assuntos 

importantes. E assim pediu encarecidamente ao seu nobre colega que possa mudar o 

disco, porque já fazem duas sessões que nome de sua irmã é colocado nesta tribuna, que 

nome dela é jogado na lama em função do seu pensamento e de seu questionamento. E a 

mesma não pode brigar com as pessoas em relação com a opinião que elas têm sobre a 

sua pessoa e se algumas pessoas lhe acham incompetente, se alguma pessoa não 
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concorda com que faz, isso é opinião dela então tem que espeitar, porque se fosse por 

criticas a Dilma Rousseff, o presidente Bolsonaro e muitas outras pessoas estariam 

discutindo e brigando em redes sociais. Então isso, para a si mesma é baixaria, não é 

assunto de parlamento e sim assunto decepcionando, até porque se candidatou a 

vereadora e jamais pensou que nesta tribuna pudesse tratar esse tipo de assunto em 

relação à opinião das pessoas. Disse ainda, se tem alguma coisa que estar errado, se 

alguém se sentiu ofendido que procure seus direitos, mais fora daqui deste parlamento 

porque não tem motivo nenhum para trazer esse assunto para cá. E assim aproveitou 

para pedir desculpas para as pessoas que estavam presente pelo seu desabafo, até porque 

isso não estava em sua pauta. Prosseguindo, referiu-se ao vereador Edson Farias, o qual 

citou muito bem em relação à escola, mais ele citou também em relação à lombada. E a 

mesma não sabe se o vereador já leu, ou não procurou se informar que essa lombada é 

uma faixa de pedestre elevada e já existe em Brasília, e também já tem um Projeto de 

Lei tramitando para que seja obrigatória essa faixa elevada na frente das escolas. Mais 

talvez como falaram aqui que Oeiras esteja inovando, mais isso é importante porque 

garante a segurança de nossos filhos que todo dia vão precisar dessa lombada para ir e 

vim para escola. E por isso sua excelência parabenizou a administração e pediu que seja 

feita nas demais escolas para dá mais segurança para os alunos. Continuando, citou que 

com toda certeza a escola ela estar sendo feita essa reforma, essa adequação como já 

falou outras vezes e voltou a falar, porque é uma reforma de boa qualidade e todos 

sabem da condição que ela estava. E o vereador Barriga fez uma postagem no facebook 

e talvez ele agora possa olhar a postagem que fez e comparar de como vai ficar a escola 

agora de primeiro grau. Mais, não é só essa escola e sim muitas escolas irão precisar de 

reformas, precisar de ampliação e isso só é possível fazer quando a gestão ela planeja. 

Embora, como seja dito nesta casa do povo que a gestão não faz planejamento, que a 

gestão é incompetente, que a gestão só faz coisas erradas desde o dia primeiro até hoje. 

Mais a mesma não ver isso, ver que muitas coisas elas estão corretas, elas estão certas e 

todos sabem que não vai agradar muita gente, não vai agradar todo mundo porque nem 

Jesus Cristo que morreu por nós agradou. Disse ainda, que essas discussões, essas 

opiniões elas vão ser constantes e todos sabem e acabam convivendo com elas, até 
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porque sabe ouvir criticas e sabe respeitar as falas das pessoas porque vivemos num país 

democrático. Citou ainda, que tem gente que usa sua rede social como facebook para 

desabafar, porque não tem os vintes minutos para vim aqui para debater e até mesmo 

não podem debater com os mesmos. Então, a mesma não se sente ofendida em 

momento algum com postagem em redes sociais, porque não é aquilo que a pessoa 

escreveu e nunca será. Portanto acha que essas situações elas não devem e não é legal 

trazer para este parlamento. Depois, citou em relação à merenda escolar de nosso 

Município, onde leu em relação à merenda escola do Município de Cametá e lá aparecia 

umas crianças com os rostos cobertos e lá dizia que era sardinha com farinha e era mais 

farinha do que sardinha servido como merenda escolar para as crianças de um interior 

de Cametá. Então, isso é um assunto importante e chama a atenção, mais ao mesmo 

tempo triste porque sabem que para muitas crianças a alimentação escolar é a única 

refeição. E quando o governo não tem compromisso, quando o governo não tem 

responsabilidades acontecem esses tipos de coisas, mais com a graça de Deus não é o 

caso de Oeiras do Pará, e graças a Deus as nossas crianças têm uma alimentação escolar 

de qualidade e isso não é mais que a obrigação do Gestor. E na gestão passada tivemos 

crianças que desmaiaram de fome porque passou quinze dias que não tinha merenda 

escolar e hoje esse cenário com a graça de Deus Oeiras do Pará não vai vivenciar mais, 

porque o dinheiro da alimentação escolar é aplicado cem por cento que ainda é pouco e 

precisa de contra partida da gestão Municipal. Disse ainda, que esteve no Departamento 

da Merenda Escolar, aonde já chegou mais uma remessa de merenda escolar e a mesma 

perguntou para o Diretor do Departamento Escolar sobre a merenda da BR 422 e ele lhe 

disse que lá tem merenda para quase um mês e isso é planejamento, isso é 

responsabilidade com as crianças, porque são elas e são por elas que existe professor e 

se não tivesse alunos não exista escolas e é exatamente por isso que elas merecem 

sempre o melhor. Ademais, citou sobre a reinauguração do Posto do Rio Mocajatuba, 

onde o Rio Mocajatuba é distante do Município de Oeiras e todos sabem o quanto é 

difícil quando alguém adoece, onde muitas das vezes core para o Bagre mais não é 

atendido e muitas das vezes já foi à lancha do vereador Branco Manga, já foi da 

Secretaria Municipal de Saúde buscar paciente lá para ser socorrido aqui no Município. 
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E aproveitou para agradecer a Secretaria Municipal de Saúde que não tem medido 

esforços para ir à busca de qualquer paciente onde quer que esteja para trazer para o 

Município para ser atendido. E esse Posto com toda certeza é de grande utilidade para 

essa população, até porque essas pessoas moram distantes no meio do mato e isso é o 

primeiro atendimento e na sexta-feira estarão lá para reinaugurar esse Posto. E no 

sábado, irão para o Uxi Estrada, também para reinaugurar o Posto do Uxi Estrada e 

aproveitou para convidar a todos os nobres edis para estarem juntos nessa 

reinauguração. Continuando, citou que essa gestão já reinaugurou o Posto do Itaucú, já 

reinaugurou o Posto do Castanheiro, já inaugurou o Posto do Rio Morujucá, vai 

reinaugurar o Posto do Uxi Estrada e daqui mais uns quinze dias vai reinaugurar o Posto 

da América. E sendo assim, faltará o Posto do Carará, o Posto do Marambira para que 

funcionem cem por cento os Postos de Saúde de nosso Município, de quando o prefeito 

encontrou todos os Postos de Saúde fechado que a gestão passada deixou. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual 

inicialmente cumprimentou a mesa constituída aos nobres pares e na pessoa do senhor 

presidente desta casa a qual pediu permissão para fazer a transmissão de sua fala pela 

sua rede social facebook. Também cumprimentou as pessoas que se fizeram presentes 

no salão plenário, cumprimentou a todos os funcionários desta casa de leis e agradeceu 

a Deus pela oportunidade de poder voltar nesta casa para junto com seus nobres pares 

tratar assuntos de interesse público da população de Oeiras do Pará. Em seguida, iniciou 

seu pronunciamento citando da reforma e conclusão da escola do Costeira a qual foi 

entregue para a população, onde essa reforma não era da satisfação e não era do desejo 

do povo do Costeira por querer uma escola nova. Mais, infelizmente não houve 

compromisso, não houve responsabilidade para que se construísse uma escola nova e 

não tinha outra forma para ter aula se não fosse feita essa reforma. E por isso 

parabenizou essa gestão por ter entregado essa reforma a população para que pudesse 

funcionar de uma maneira aonde venha da dignidade aos alunos que estudam naquela 

escola. Continuando, ressaltou que também tem percebido a reforma da escola a qual ´é 

uma reforma de muita relevância da escola Raimundo Arcanjo da Costa, onde estar 

sendo um trabalho excelente e tem certeza que muitos alunos quando entrarem dentro 
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dessa escola vão ver totalmente diferente e irreconhecível pela qualidade do trabalho. 

Prosseguindo, citou que no sábado é a reinauguração do Posto do X Estrada aonde 

devolve ao povo da região da BR 422. Disse ainda, que foi mal interpretado, onde muita 

gente pensou que estava contra, mais seu posicionamento era contra porque parou o 

Posto e não tiveram o plano B, porque não abriu em outro lugar e ficou mais de trinta 

dias fechado. Mais pôde voltar no Posto do X Estrada e sua casa é muito próxima ao 

Posto do X Estrada, aonde a maioria das pessoas que vão atrás de remédios no Posto, 

elas saem do Posto vão para sua casa e muitas das vezes são receitas de remédios que 

não custam dez reais e isso não é só no Posto do X Estrada e sim em vários Postos da 

BR 422. E como o vereador Edson colocou em sua fala, que é preocupante receber 

umas ambulâncias, é preocupante receber tantos equipamentos se essa administração 

não ter a capacidade de administrar e isso é o que acontece no Posto do X Estrada. Disse 

ainda, que falou no mandato passado e reiterou nessa fala que o Posto do X Estrada 

deveria, ‘com todo respeito’, mais deveria colocar um benzedor para que benzesse as 

pessoas e passasse chá de avestruz e alguma coisa assim que eles usam nesses terreiros, 

para que as pessoas viessem pelo menos tentar pela fé receber uma cura. Mais muito lhe 

admira nessa gestão e o mesmo prova com documentos, que a Secretaria de Saúde de 

nosso Município tem mês que ela compra mais papel do que remédio e tem mês que 

uma gráfica recebe quase cinquenta mil e enquanto a folha de compras dos remédios 

não chega nem a quatorze. E acha que estão tratando as pessoas de nosso Município 

mandando ferver a receita para tomar, porque é muito material gráfico e pôde ver no 

Posto do X Estrada mais de oitocentos envelopes que chegaram e enquanto os remédios 

se lamentam em dizer que não tem. Mais a aproveitou para parabenizar pela reforma do 

Posto e parabenizou a empresa pelo trabalho a qual ficou num poste muito bom no nível 

do nosso Município, mais não adianta ter uma roupagem boa se o essencial da 

sociedade que é o remédio não se encontra. Depois, citou sobre o ofício que mandou 

para o Cartório Eleitoral solicitando informações sobre a biometria, onde o Dr. Gabriel 

Pinto lhe respondeu que ainda não é obrigatório no Município de Oeiras do Pará e 

quando se tornar obrigatória irá ter as ações itinerantes pelos interiores para atender o 

povo eleitor do Município de Oeiras do Pará. Na sequência, o vereador Edson Farias, 
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pediu a parte no discurso para citar que as informações que tem é que até em junho eles 

vão definir se Oeiras vai ser obrigatório ou não. E se for, eles vão fazer o itinerante nos 

interiores e provavelmente em setembro irão para a BR 422. Após, ao retomar da 

palavra o vereador José Siqueira, citou que entrou com um ofício no Poder Executivo 

solicitando alguns documentos e pediram um prazo para que esses documentos fossem 

entregues depois de ter vencido todos os prazos. E sua excelência pediu ao senhor 

presidente, que de seu gabinete seja feito um ofício onde irá assinar para reiterar o seu 

pedido para que possa ter acesso nesses documentos. Ademais, tratou sobre a questão 

do Posto do X Estrada, onde o Posto do X Estrada muitas pessoas daqui da cidade que 

se quer colocam o pé na BR 422 dizendo que o Posto estar funcionando, que estar com 

remédios e que estava tudo certinho. E sua excelência resolveu sentar com a 

comunidade, onde mostrou sentou e mostrou os vídeos que foi postado e fez uma 

reunião com a comunidade o qual tinha um abaixo assinado com mais de oitenta 

assinaturas concordando com a fala que fez naquele vídeo. E se continuarem achando 

que estar mentindo, o mesmo pode trazer todos esse povo até aqui na cidade, porque o 

povo da estrada tem coragem de irem para a luta, principalmente de cobrar os seus 

direitos. Em seguida, tratou sobre o assunto no qual essa casa foi afetada, onde ela foi 

afetada por comentários de pessoas que devem entender e procurar formas para que 

pudesse justificar os seus comentários ou até mesmo o posto de trabalho no qual ele 

trabalha. E assim fez a leitura de um comentário de uma funcionaria deste Município e 

inclusive ela é temporária e tem todos os direitos de defender aquele que lhe contratou, 

ela sendo a senhora Fabiane Andrade Amaro, a qual respondeu o comentário do senhor 

Nailton Gonçalves da vila do Costeira, o qual é um cidadão da comunidade. E ela 

respondeu do processo politico e o que ela acha dos vereadores que diz assim: Sou 

totalmente contra a reeleição de qualquer politico, sou a favor da reforma politica na 

minha concepção: prefeito, governador e presidente só deveriam ter um mandato só. E 

vereador deveria ser um cargo voluntario assim como os Conselheiros Municipais, e 

queria ver se fosse desse jeito se alguém iria se candidatar. “O cargo de vereador só 

serve para barganhar as regalias que um governo oferece”. Continuando, citou que tinha 

alguns relatos de alguns nobres pares de pouco tempo do mandato passado e desse 
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mandato agora, onde foram no Igarapé Preto entregar uma emenda parlamentar 

conquistada pelo vereador Edson Farias de uma ambulância para esse governo e mais 

microcrédito onde foram trintas pessoas beneficiadas no valor aproximadamente de 

sessenta mil reais para desenvolver e fomentar a economia daquela região. Também os 

vereadores: Branco Manga, Serginho Barbosa, Izanides Filho, conseguiram entregar 

quinze cheques microcrédito a muitas famílias que estavam na beira da falência. Disse 

ainda, que o vereador Serginho Barbosa, através da Deputada Renilce Nicodemos 

viabilizou a ambulância que estar no Posto do Uxi Estrada, também viabilizou uma 

emenda para a Secretária de Cultura uma emenda no valor de quinze mil reais, no qual 

ajudou no pagamento das lanchas que trouxeram as bandas para tocar no festival do 

camarão. E aí, vereador só serve para barganhar as regalias do governo? Porque, aonde 

entende principalmente nesse processo, onde o vereador Edson sendo oposição a esse 

governo mais mesmo assim com o compromisso com o povo de Oeiras do Pará, 

principalmente com a região da BR 422 se empenhou para levar os benefícios através de 

seu mandato. Na sequência, o vereador pediu a permissão para intervir onde vossa 

excelência colocou só as coisas que já conseguiram e que não de suas responsabilidades, 

mais se vossa excelência fosse citar quantos Projetos de Leis, quantos Requerimentos e 

quanta indicação que já fizeram nessa Casa de Lei, vinte minutos seria muito pouco 

para relatar. Após, o vereador José Siqueira, citou das suas ações, onde em dois mil e 

quartoze interditaram a ponte do Anauerá e mandaram a comissão para a prefeitura, 

onde o ex-vereador Afrânio Andrade também estava com uma comissão em Belém 

lutando pela PA 379. Em dois mil e quinze saiu quinze KM da PA 379 que há trinta e 

dois anos se quer o Estado nunca tinha olhado para aquilo lá, no valor de um milhão e 

quinhentos mil reais. Também, o Jordy mandou um kit para o Conselho Tutelar a 

pedido de seus mandatos. Fizeram manifestação onde foram ocupar a barragem de 

Tucuruí junto com uma equipe muito grande de Cametá que destravou muitas causas da 

energia que estavam travadas. Em dois mil e quinze fizeram parceria com as 

comunidades e hoje são mais de seiscentas famílias que acreditaram no projeto e elas 

tem energia. Em dois mil e dezessete a pedido seu e onde tem todos os ofícios 

protocolados do gabinete do Deputado Jordy de equipamentos hospitalar para o Posto 
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do Uxi Estrada que até hoje a estufa ainda não foi usada no valor de cento e vinte sete 

mil e também entregue no Posto do Marapira no valor de cento e vinte sete mil. 

Também ação do PROPAZ junto com os demais nobres pares a pedido do gabinete do 

vice-governador. Em dois mil e dezoito uma patrulha agrícola no valor de mais de 

duzentos e cinquenta mil onde se encontra na BR 422 para atender os agricultores lá. 

Tem duzentos mil do recurso do Deputado Jordy para fazer uma quadra no X Estrada e 

só ainda não estar acontecendo essa obra, porque ainda não fizeram a licitação. Tem 

cem mil reais para a saúde que vai para o Posto da Nova América e para o Posto do 

Igarapé Preto. E participou de muitos mutirões mesmo não sendo de sua jurisdição com 

a comunidade para limpar ramal, para fazer pontes, para ajudar o povo o qual ver 

desassistido. Também tem casa de farinha que ainda vão receber do Deputado Jordy. 

Disse ainda, que muitas vezes passou dificuldades, onde perdeu as contas mais tem 

certeza que foram para mais de trezentas viagens que já deu da BR 422 levando doentes 

para o hospital de Cametá. Também já carregou para mais de quarenta caldáveis dentro 

de seu carro, coisas que pouca gente tem coragem de fazer. E ainda vem falar que 

mandato de vereador só serve para barganhar as regalias do governo? E assim sua 

excelência deixou seu voto de repudio e que ela respeite esse parlamento, porque se os 

vereadores que ela votou e que representa ela aqui é esse o exemplo que dá? Mais o 

mesmo é diferente, não é esse exemplo que dá para as pessoas que em si. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após a palavra foi facultada à vereadora Maria Nahum, a qual 

inicialmente saudou a todos os nobres edis e a todas as pessoas que se fizeram presentes 

no salão plenário. Em seguida, iniciou seu discurso citando agradecendo a Deus por 

estar mais uma vez usando a tribuna desta casa e também agradeceu a Deus por mais 

um ano de vida que ele lhe concede. Depois, citou que ficou muito indignada, até 

porque por esta passando por momentos difíceis assim como todas as pessoas que 

chegam ao hospital. E só esse ano já é a segunda vez de quando chega ao hospital o 

mesmo cidadão lhe trata mal, onde fica se perguntado que não faz o uso aqui dos vintes 

minutos da tribuna para vim afrontar, para vim trazer problemas pessoais, mais imagina 

que enquanto a mesma tem os vinte minutos esse cidadão já trata desse jeito e agora 

imagine a quem não tem. E a mesma acha que ele já levou para o lado pessoal, mais não 
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sabe por que, até porque nunca fez nada para ele e também não deve nada para ele e 

nem ele lhe deve e a mesma ver ele ali como funcionário temporário. E a pessoa para 

lidar com o público tem que ser melhor do que aquilo lá, ainda mais na área que ele 

trabalha que é a área saúde. Disse ainda, que irá fazer um BO contra ele, até porque sabe 

se colocar no seu lugar, sabe quais são seus direitos, sabe suas normas e regras e esse 

cidadão é o senhor Adaelson, o qual lhe tratou mal, falou alto com a mesma na frente 

das pessoas onde não lhe respeitou. E isso não era motivo para ele lhe tratar mal, apenas 

estava passando por momentos difíceis com sua mãe. Ademais, citou que estar gostando 

do trabalho do senhor Wilson Fonseca, onde apesar de pouco tempo mais está 

mostrando trabalho por mais que não esteja fazendo pontes novas, mais estar fazendo 

algumas reformas e por isso aproveitou para parabeniza-lo. Disse ainda, que gostaria de 

saber se as ruas ainda vão receber asfalto ou que pelo menos um aterro, até porque mora 

há trinta e nove anos aqui em Oeiras do Pará e nunca tinha visto as ruas de Oeiras 

ficarem em precárias condições. Na sequência, o senhor presidente o vereador Paulo 

Miranda, pediu a parte no discurso para contribuir com vossa excelência, para citar que 

Oeiras do Pará ainda foi agraciada com torno de quatro a cinco km de asfalto. E o que 

lhe deixa tranquilo é que o atual Governo do Estrado ele cancelou o contrato com a 

empresa que estava fazendo. E a partir de maio a junho será uma nova empresa que 

virar e todos quantos representantes e fiscais das coisas públicas tem que estarem mais 

atentos. Após, a vereadora Maria Nahum, citou que lembra dessa gestão agora, onde foi 

muito criticada e fazia parte do parlamento, onde falou para os seus nobres colegas que 

eram para fiscalizar, porque quando começaram a asfaltar a rua Coronel Victor Basto na 

primeira semana deixou sua moto e virou, onde procurou saber e foi informada que era 

a mesma empresa. E hoje partes das ruas que foram asfaltadas ficaram piores do que 

antes de quando não eram asfaltadas. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a 

parte no discurso para fazer uma colocação de quando vossa excelência coloca que 

todos devem fiscalizar, mais acha que os mesmos estão falhando na fiscalização das 

coisas públicas municipais e imagine das Estaduais. Onde essa obra é do Governo 

Estadual e todos convidaram aonde veio aqui o vice-governador em exercício do 

governo Zequinha Marinho e levaram ele nos pontos críticos, onde ele foi daqui 
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dizendo que iria resolver, mais não resolveu e também fotografou e mandou para o 

gabinete do Deputado Luth também não aconteceu e a empresa continuou fazendo um 

trabalho pior. Então os mesmos estão fazendo suas partes de fiscalizar, mais pensa que 

não dão muita sorte, porque chegou informação que essa empresa é a mesma que fez no 

Bagre e fez bem. Após, a vereadora Maria Nahum, citou que anda muito nas ruas e 

espera que os Postos de Saúde que estão sendo abertos possam ter medicamentos, 

porque já fazem mais de três semanas que não tem. Depois, parabenizou o vereador 

Paulo Miranda pelo seu Requerimento e que declarou que seu voto é favorável. 

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

Alves, o qual se absteve de seu pronunciamento. Após, a palavra foi facultada ao 

vereador Paulo Miranda, o qual inicialmente saudou o senhor presidente interino o 

vereador Edson Farias, ao senhor primeiro secretário e em seus nomes cumprimentou os 

demais senhores vereadores e as senhores vereadoras presentes nesta sessão. E 

agradeceu a Deus pela oportunidade que lhe concedeu em mais uma vez fazer uso da 

tribuna tanto quanto as outras que já lhe permitiu. Em seguida, iniciou seu 

pronunciamento citando sobre seu Requerimento, o qual solicita a reforma da escola 

Manuel Ferreira Pinheiro, localizada na ilha do Aturiá. E pediu que vossas excelências 

pudessem analisar e votarem no Requerimento para que possa ser encaminhado ao chefe 

do Executivo junto com o Secretário de Educação para que possam tomar as 

providencias cabível. Na sequência, citou que todos quantos vereadores todos tem um 

papel importantíssimo, onde o vereador ele é eleito como representante do povo e todos 

tem a nobre função que lhes é outorgada de legislar e falar em nome de todos os 

habitantes que no caso do Município já chega a quase trinta e cinco mil. Disse ainda, 

que concorda com as colocações dos seus nobres colegas vereadores, onde é um dever 

do Gestor, é uma obrigação do Gestor estar com sua folha de pagamento em dia. Mais 

se precisa ter a responsabilidade, porque se de repente um Gestor de um Município 

deixar de pagar seus servidores por três meses logicamente ele vai ter penalidade, onde 

ele vai sofrer um impitimam e se a Câmara não se manifestar o servidor vai se 

manifestar, o Ministério Público vai se manifestar e essa pessoa no mínimo irá perder o 

mandato por improbidade administrativa, por apropriação em debito. A não ser que ele 
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comprove que esse recurso não existia realmente, mais se o recurso vem é obrigação 

dele. Então precisa realmente o Gestor ter toda a responsabilidade e o pagamento ele é 

essencial, é direito do servidor que trabalha, mais temos que ter a clareza de que o 

Gestor tem que se cumprir mais ter uma espécie de responsabilidade. Continuando, 

citou que entrou nesse fato, mais que não estava para lembrar passado. Mais podem 

analisar de como mencionou o vereador Edson Farias na questão de CPI que já se surgiu 

nesta casa. E todos deveriam perguntar para si mesmo hoje quanto representantes do 

povo, aonde estar o dinheiro do FUNPREV? E não adianta mais as penalidades e quem 

paga um alto preso é o servidor que descontou seu dinheiro. E o sua excelência pensa e 

gostaria é que tivesse a forma desse dinheiro ser resgatado, mais essa é uma missão 

quase impossível de ser resgatado esse dinheiro. Prosseguindo, ressaltou que tem 

conversado com o senhor presidente desse Instituto e irá mencionar o Requerimento de 

vossa excelência o vereador José Siqueira de quando orienta o Executivo na questão 

para fazer o concurso público, porque se não ter essa atitude com urgência para ter pelo 

menos quinhentos servidores concursados para descontar ao longo de trinta anos esse 

Instituto vai quebrar, Porque a folha de pagamento desse Instituto ela já ultrapassa o que 

recada no normal. E o prefeito lhe confirmou que tem quarenta servidores para serem 

aposentados, então o concurso público tem que ter porque se não esse Instituto vai gerar 

problemas muitos graves para seus servidores no futuro. Na sequência, o vereador 

Edson Farias, pediu a parte no discurso para citar sobre o concurso público que é a 

questão do valor, porque hoje um servidor concursado o patronal é onze por cento, e um 

servidor temporário a patronal é vinte e dois por cento. Então para cada um temporário é 

que vale dois concursados. Após, o vereador Paulo Miranda, citou que o governo estar 

discutindo a situação de realização do concurso público, porque hoje, é uma situação 

desesperadora do atual governo e de quem virar, porque se não ter concurso público 

podem ter certeza que no prazo de dois anos a três no máximo o Instituto não terá 

dinheiro para pagar seus servidores. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a 

parte no discurso para citar que no mandato passado fez uma previsão que em dez anos 

não tinha mais como pagar os funcionários do Fundo de Previdência. Mais hoje 

percebem a situação que estar hoje já no defite de mais de dez mil reais no mês, e como 
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sempre diz que quem casa com a viúva herda os filhos. E o que também se percebe é 

que nos mandatos passados ninguém ligava para isso e hoje se não passar o desconto no 

mesmo mês já vai ter problemas com os pensionistas e aposentados. Mais espera que o 

Poder Executivo não apedido seu, mais a pedido dessa casa e de toda população de 

Oeiras do Pará que faça o concurso público. Após, ao retomar da palavra o vereador 

Paulo Miranda, citou que esteve presente na reinauguração da reforma feita na escola 

Nossa Senhora das Graças na vila Costeira. E aproveitou para parabenizar vossa 

excelência senhor prefeito de quando teve a coragem em seu discurso de dizer a 

comunidade: não é sonho de vocês, o sonho de vocês é uma escola nova. Continuando, 

ressaltou que descobriu e já lhe comprovado por pessoas da empresa, onde sua 

excelência fez um questionamento que no governo do ex-prefeito Ely Batista iniciaram 

aquela escola e se iniciaram tem que ter recurso de alguém e de onde estar saindo esse 

recurso? E segundo informações, no governo anterior saiu uma parcela, só que todo o 

sistema implantado na escola onde as colunas que iriam ser feitas estavam todas fora do 

padrão e esse foi o motivo que reterão o recurso. E a atual empresa que foi lá, não pegou 

um centavo da prefeitura e de ninguém para fazer isso lá, ele no pensamento de tentar 

resolver ele colocou para o padrão de exigência e isso foi informado para ver se 

consegue desbloquear o recurso. E hoje pelo menos o que foi lhe informado é de que 

hoje estar no padrão e aquelas remoções de sapatas era porque não estava de acordo 

com o projeto. Na sequência, o vereador Edson Farias, novamente pediu a parte no 

discurso para citar o que lhe chama a atenção dessas sapatas erradas e se pergunta aonde 

estar o engenheiro concursado da prefeitura? Porque é dinheiro público e assim como a 

Procuradora do Município, também o engenheiro teria que ter o compromisso de 

fiscalizar, porque a empresa que trabalhou lá só fez no lugar errado porque mandaram. 

Após, o vereador Paulo Miranda, citou que o engenheiro dá época não era o Chelce, o 

Chelce um camarada de escanteio e ele lhe pediu a possibilidade onde iria encaminhar 

um documento para cá, dizendo as obras em que ele é responsável e mesmo ele sendo 

concursado, mais era ele o engenheiro responsável e sim outro engenheiro contratado. 

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

que ele como engenheiro concursado ele jamais seria demitido e se ele foi jogado de 
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escanteio no momento que era responsabilidade dele e porque que ele não fez uma 

denuncia contra o Poder Executivo da época? E hoje ele estava respaldado com 

documentos para provar que ele realmente não compactuou com isso. Após, ao retomar 

da palavra o vereador Paulo Miranda, citou que tem a permissão de tocar no nome do 

Chelce e até que lhe prove contrario irá confiar na idoneidade dele e do senhor João 

Monteiro. Ademais, citou que esteve na escola de primeiro grau junto com o vereador 

Barriga, também o senhor prefeito estava lá, e sua excelência ficou muito feliz com a 

reforma da escola, com a ampliação da escola que vai ficar um ambiente saudável e 

agradável para os alunos. E todos tem que reconhecer que são valores onde passam a 

verificar que com a educação não se gasta e sim investimento, porque é através da 

educação que formamos cidadãos e cidadãs conhecedoras de seus deveres e também 

com conhecimento daquilo que é de direito. Depois, citou que na entrega do Posto de 

Saúde do Mocajatuba do X Estrada, onde já falou em tribuna e voltou a repetir que se 

Deus lhe permitir que esteja na reinauguração do Posto, o mesmo terá toda a clareza de 

pedir desculpas à população em questão quanto representante do povo, onde criou 

alguns transtornos mais teve a oportunidade onde ninguém é mais conhecedor do que o 

vereador José Siqueira da real situação que estava aquele Posto, onde não tinha 

condição humana de funcionar com as pessoas ali. E hoje realmente estar digno de ser 

atendida a população. Na sequência, a vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no 

discurso parabenizando vossa excelência pelo seu discurso e em relação ao Posto 

realmente não tinha condições e esse Posto funcionou não com urgência e emergência 

na escola até o dia oito. E posteriormente para os trabalhos em função de ter começado 

as aulas, mais a Secretaria Municipal de Saúde tinha um respaldo do Ministério da 

Educação para funcionar nenhum programa, porque o Posto ele foi informado a 

reforma. Por tanto se a Secretaria Municipal de Saúde não quisesse manter nada em 

nenhum lugar ela teria o respaldo com documentação, porque tem que fazer a produção 

tanto do ACS, quanto da enfermeira, do médico em relação a tudo no sistema e eles 

tinham esse respaldo durante três meses. E por causa da população e por saber que a 

população necessitava desse atendimento improvisou uma sala de atendimento na escola 

do X Estrada. Após, ao retomar da palavra o vereador Paulo Miranda, citou que o 
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vereador José Siqueira mencionou alguns feitos desta casa em favor da população. 

Continuando, ressaltou que dentre as possibilidades dessa casa tem feito de tudo para 

que os vereadores se desloquem em busca de melhorias para este Município e também 

tem tratado todos os vereadores de igual para igual sem olhar aquém. Depois, 

finalizando seu discurso citou do servidor que prestou serviço a esta casa de forma 

brilhante e sua excelência dará os melhores elogios e recomendações do servidor Tiago 

Moraes, a qual por sua vontade própria pediu exoneração. E aproveitou para deseja-lhe 

boa sorte e agradeceu aos serviços relevantes prestado ao desenvolvimento desta casa, o 

qual junto com a equipe de trabalho desta casa, lhe levaram a receber premiação pelo 

Tribunal de Contas, por ter atendido cem por cento de informações no Portal da 

Transparência, apesar de ser uma tarefa dividida através da Elisangela, mais ele era uma 

pessoa cadastrada que mantinha todas as informações do Portal desta casa. Também sua 

excelência o agradeceu e pediu a Deus para que lhe conduza com a seriedade, 

capacidade e competência que tem e que tenha êxito no novo emprego e na nova 

jornada que já deve estar exercendo. E assim pediu a secretária geral desta casa para que 

faça uma ecumênica de recomendações pelos grandes trabalhos prestados a esse cidadão 

para que encaminhe a ele e irá convidar a Mesa Diretora desta Casa na pessoa do 

primeiro secretário que o momento estava como presidente para que solicitasse dando-

lhe as melhores recomendações desse cidadão. E assim sua excelência finalizou seu 

pronunciamento agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador 

Serginho Barbosa, o qual se absteve de seu pronunciamento Após, o senhor presidente 

interino o vereador Edson Farias, pediu para se oficialize ao servidor Chelce, solicitando 

que ele informe quais as obras que ele acompanhou como engenheiro. Após, encerrados 

os discursos, o Sr. Presidente, Paulo Miranda, passou para a seguinte ordem do dia: 

Votação do Requerimento nº 001/2019, o qual requer do Executivo Municipal a 

reforma urgente da EMEF Manoel Ferreira Pinheiro. O qual foi aprovado por 

unanimidade. Após, o Sr. Presidente, observando que não havia mais nada a ser tratado, 

deu por encerrados os trabalhos da presente sessão, da qual eu, Rosiane Vieira 

Machado, Assessora Especial da CMOP, lavrei a presente Ata, que após de ser lida e 

aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. O CD desta sessão 
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encontra-se guardado no arquivo desta Casa Legislativa, em que constam os discursos 

na íntegra de todos os vereadores que se pronunciaram durante a sessão. 

Oeiras do Pará, 03 de abril de 2019. 


