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Ata da décima sexta Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia vinte seis de junho 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). Antes de iniciar a sessão, o Presidente 

pediu para que fizesse uma oração. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao 

primeiro secretário o vereador Edson Farias, para fazer a chamada dos nobres 

vereadores presentes, onde se constatou a presença dos vereadores: Joelson Moraes 

(Barriga), Ezequiel de Jesus (Branco Manga), Edson Farias, Franciele Amaro, José 

Siqueira, Paulo Miranda e Sérgio Barbosa (Serginho). Constatou-se a ausência do 

vereador Izanides Filho, o qual informou que estar na capital tratando assunto de 

interesse do município. Os vereadores Osvaldo Alves, Maria Nahum e Malena Batista, 

até o momento não tinham dado informações sobre suas ausências. Dando continuidade, 

o senhor presidente declarou oficialmente abertos os trabalhos da presente sessão, 

passando-se para a discussão e votação da Ata da décima terceira sessão ordinária. 

Como resultado, a Ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência houve a leitura dos 

expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: 

NENHUM B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Requerimento n° 

003/2019, de autoria do vereador José Siqueira, o qual requer a abertura de uma vicinal, 

de aproximadamente 6 km, que dê acesso da BR 422 à comunidade do Paxiubal 

município de Oeiras do Pará. C) EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS 

ORIGENS: NENHUM. Ademias, o presidente solicitou que o primeiro secretário 

chamasse os vereadores para o discurso do pequeno expediente, no o vereador José 

Siqueira se inscreveu para se pronunciar. Nesse sentido a Palavra foi facultada ao 

vereador José Siqueira, o qual iniciou saudando a todos devidamente. Prosseguindo, fez 

a leitura e defesa de seu Requerimento n° 003/2019. Disse ainda, que devido o tempo se 

curto iria tratar mais sobre o assunto no grande expediente e desde já pediu o voto 

favorável de todos os nobres edis para que seja aprovado e encaminhado ao gabinete de 

sua excelência senhor prefeito municipal de Oeiras do Pará. Ao continuar, o senhor 
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presidente deu início ao grande expediente, facultando a palavra aos vereadores 

presentes pelo prazo máximo de vinte minutos. Palavra facultada ao vereador Joelson 

Moraes (Barriga), o qual não fez uso do pronunciamento. Após esse momento, a 

palavra foi facultada ao vereador Ezequiel de Jesus (Branco Manga), o qual ao iniciar, 

cumprimentou devidamente a todos os presentes. Continuando, o orador iniciou 

tratando sobre a qual era a ultima sessão do semestre e o mesmo aproveitou para 

agradecer por mais uma vez ao senhor presidente pelo apoio que tem concedido a todos 

em suas viagens de forma legal ao Estado. Disse ainda, que se identifica e que mais luta 

é na questão da saúde e devido a isso teve uma conversa com o senhor prefeito que no 

final de agosto estão programando uma conversa para irem até a Manaus, para que 

possam fiscalizar e obterem informações em lócus do UBS Fluvial o qual estar sendo 

construído. E desde já o orador já conta com o apoio do senhor presidente para que 

alguns dos nobres pares quiserem ir será de muita valia, até porque o UBS Fluvial de 

Curralinho ele não foi construído ele foi comprado, sendo que basicamente até hoje ele 

não foi usado porque ele é totalmente inadequado para o uso de ações de atendimentos 

na saúde. Na sequência, o senhor presidente Paulo Miranda, pediu a parte no discurso o 

qual foi atendido e ele falou que é um assunto de relevância a questão da UBS Fluvial. 

Disse ainda, que vossa excelência lembrou muito bem a questão da UBS Fluvial de 

Curralinho e não tem missão impossível, mas é uma missão quase impossível para um 

gestor de um município que nem o nosso receber uma UBS como recebeu Curralinho, a 

qual não é motorizada, não é equipada e ela está amarada no porto. Falou ainda, que irá 

fazer uma base e mandar pelo menos três vereadores para acompanha-los e verificar. 

Após, ao retomar da palavra o vereador Branco Manga agradeceu vossa excelência 

atribuição. Continuando, falou que também pensa da mesma forma, até porque todos 

tem que avaliar é agora por que depois que chegar não terá como exigir, ate porque ela 

estar sendo em Manaus. Ademais, ressaltou que muito importante à transmissão das 

rádios porque desempenha funções representativas mais basicamente pelos interiores, 

sendo que esteve no rio Cururu, ilha do Papagaio, Buiuçu e outras localidades, onde 

seria muito bom se eles ouvissem os mesmos representando eles. Também falou que na 

próxima segunda-feira estará retornando as atividades acadêmicas da universidade. E 
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ressaltou a importância do poder publico, onde tem conversado com grupos e turmas 

onde estiveram se organizando, aonde não podem deixar de agradecer a Administração 

Municipal pelo apoio que tem lhes concedidos. Depois, ressaltou sobre suas viagens, 

sobre suas representações onde estiveram viajando para localidades distantes. Nesse 

sentido relembrou do Requerimento do vereador José Siqueira sobre a limpeza do rio 

basicamente do Castanheiro ao Melancial, que posteriormente estarão discutindo junto 

formas para que possa agir nessa localidade que realmente é necessária. Em seguida, o 

orador fez uma retrospectiva que aconteceu nesse semestre, onde foram muitos felizes 

durante esse semestre de estar em momentos que para si é de muita alegria tanto quanto 

ser humano quanto morador de Oeiras do Pará e quanto cidadão deste município. Onde 

esteve em inaugurações de novos postos de saúde reformados como o do Mocajatuba o 

qual foi reaberto, da Nova América, do Uxi Estrada e todos estão funcionando mesmos 

que não estejam funcionando da forma em que a comunidade necessita pela demanda 

que é muito grande de município dessas famílias, mas eles estão funcionando e todos 

tem que agradecer a Deus primeiramente e agradecer ao Poder Executivo o qual estar 

assumindo proposta que esteve de campanha. Disse ainda, que o governo municipal do 

prefeito Dinaldo Aires tem feito sua parte nesse processo o qual todos sabem que é 

passageiro e que é transitório, mas que tem feito sua parte entre escolas reformadas, 

ampliadas, climatizadas para melhor educação. E todos sabem que ainda falta, onde 

falta a escola do Bonilha o qual já tem Requerimento aprovado nesse poder. Disse 

ainda, que esteve vendo postagem recentemente no facebook da escola do Bonilha e o 

que lhe deixa triste, é de vê pessoas postando que até hoje esse governo ainda não fez 

nada por essa escola, e o governo que passou? Foi esquecido também? Não foi ali 

visitar, pelo menos pedir o voto nessa localidade? E falou que esteve na escola do 

Bonilha e salve engano quem fez lá foi o Dulcídio Pinheiro que fez essa escola do 

Bonilha, e quantos anos já se passou do Dulcídio Pinheiro pra cá? Então todos tem que 

pontuar coisas que são positivas e cobrar de quem também não fez. Finalizando, 

agradeceu a todos os seus nobres colegas por mais um semestre e desejou que o 

semestre que esteja por vim seja melhor. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra 

foi facultada ao vereador Edson Farias, que ao iniciar seu pronunciamento, 
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cumprimentou a todos os presentes em sessão e deu boas-vindas aos presentes no 

plenário. Em seguida, citou que essa seria a ultima sessão desse período legislativo do 

primeiro semestre e pediu ao grandioso Deus para que lhes dessem a oportunidade para 

que no dia primeiro de agosto possam estar de volta para desempenhar seus papeis. 

Continuando, o orador fez uma retrospectiva desse primeiro semestre, onde todos 

procuraram desempenhar suas funções visitando as repartições publicas, as escolas, os 

interiores e trazendo aqui as coisas boas e principalmente não medindo nenhuma 

dificuldade para denunciar as mazelas que se vive, as coisas que não concordam e 

entendem que estar errado. Bora isso fere muitos, mas todos foram eleitos para isso e 

um dos principais papeis do legislador é de fiscalizador das coisas publicas e entre 

outras. E como legislador e fiscalizador é seu dever de ir e denunciar e não estar aqui 

para agradar uma minoria, para agradar um chefe de poder ou secretários, o mesmo veio 

para desempenhar seu trabalho da forma que achar melhor e de forma de prestar conta 

com a sociedade que lhe elege e que lhe paga e dizer aquilo que não concorda, por 

exemplo: A ponte Quinze de Novembro Marituba beira mar, onde com pouco tempo de 

construção já estar com vários trechos arreados e outros trechos preste a furar porque os 

traços de concreto são com muito pouco cimento e ela está parecendo o asfalto, também 

em vários locais ela já estar dando sinal de cair. Disse ainda, que tem que verificar junto 

a Administração de como foi feito o contrato, qual é o tempo de manutenção da empresa 

com essas pontes. Ele disse que deveria ou deve ter um período de manutenção, porque 

não se pode ganhar uma licitação entregar e não ficar com responsabilidade nenhuma e, 

essa é uma obra que deveria durar vinte trinta anos por quer ela é de concreto e com um 

ano já mostra enhes problemas. E o que mais lhe preocupa e que já foi anunciado aqui, é 

que estar sendo realizada a licitação da ponte quinze de novembro Bairro da Liberdade e 

se preocupa como vereador, como legislador e como representante do povo. E o orador 

falou que será que é mesma empresa que vai ganhar de novo para executar essa obra. 

Será que a Administração num todo já não foi lá verificar? E se o trabalho não é de 

qualidade, como se pode permitir uma empresa participar da mesma modalidade da 

licitação e até ganhar. Citou ainda, que todos têm que agir e irá fazer o Requerimento 

pedindo as informações sobre a construção dessa ponte e se não lhe responderem o 
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mesmo irá até o Ministério Público denunciar. Na sequência, citou que o vereador 

Branco Manga colocou das situações que estão sendo postadas no facebook, onde 

também fez uma postagem e como sempre as pessoas querem buscar o passado para 

justificar o presente. E o vereador entende que as Administrações passadas já passaram 

e muito bem fala o vereador José Siqueira que quem casa com a viúva herda os filhos, 

então, se o ex-prefeito não fez, esse agora tem a responsabilidade e compromisso de não 

fazer também? Se o ex-presidente Lula está preso o outro em seguida também tem que 

está preso? Se errou, o próximo tem que errar também? E se na campanha de dois mil e 

dezesseis, o então candidato hoje prefeito Dinaldo Aires com toda sua equipe durante a 

campanha falasse: “eu vou ser igual os ex-prefeitos”. A escola do Bonilha está caindo 

eles não ajeitaram eu também não vou ajeitar também. A escola Cônego David Sá estar 

caindo eles não ajeitaram eu também não vou ajeitar. A escola Carlos Drumond de 

Andrade a qual está numa situação triste também vai deixar. E será se ele falasse isso 

ele teria o recorde dos votos que teve nas urnas? Será que se ele usar-se esses discursos 

na campanha ele teria sido eleito como prefeito mais votado na historia de Oeiras 

usando os ex-prefeitos? Portanto ele tem a responsabilidade de fazer, ele tem o 

compromisso de fazer, mas o que se vê até agora uma obra que até então era aplaudida 

como a ponte do Marituba ela agora está caindo. Continuando, citou que esteve na 

Estrada na BR 422 e na PA 379 onde ficou quinta, sexta, sábado e domingo e lá não 

encontrou só mazelas. E aproveitou o momento para parabenizar os funcionários da 

escola Novo Edem pelo belíssimo terreiro que organizaram e fizeram na sexta-feira a 

noite. Disse ainda, que no sábado para o domingo também pôde verificar a organização 

do terreiro da escola Zumbi dos Palmares da Vila do Igarapé Preto, o qual também 

parabenizou a todos pela organização. Ressaltou também que no sábado a tarde e 

domingo esteve na PA 379 visitando e, como sempre faz o foi na Colônia a qual fica na 

beira do rio Itaucú e pôde ver a tristeza de uma ponte construída pelo governo do Estado 

o qual acha que nunca foi utilizada nem para passar uma moto e a mesma está caindo de 

tão podre, o Estado através do DR não concluiu a PA 379. Na sequência, o senhor 

presidente Paulo Miranda, pediu a participação no discurso o qual foi atendido, onde 

falou que não só bastasse essa e será muito difícil de conseguir através do Governo do 
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Estado quem sabe um dia a construção de mais de cento e cinquenta metros de pontes 

que atravessa o rio de Oeiras, onde ficou toda pronta e hoje já não tem condições 

nenhuma mais. Após, ao retomar da palavra o vereador Edson Farias agradeceu vossa 

excelência pela participação. Continuando, ele falou que é com tristeza que se vê certas 

situações e é extremamente contrario a PA 379 ligar Oeiras e Cametá. E o orador 

defende a tese do que essa estrada deveria ser feita e organizada até a beira do rio 

Caracurú e a daqui de Oeiras com a extensão da Honório Bastos até a margem do rio 

Arióca. E defende a estrada pela frente da cidade passando pelo lado da casa do senhor 

Zeco Faia, porque salve engano são noventa e poucos km da PA 379 por onde eles 

querem fazer. Depois, voltou a falar da escola Cônego David de Sá, onde a situação 

além da verdade não é de hoje, mas porque a escola Cônego David de Sá está nessa 

situação há vaias anos sem poço artesiano e sem nenhuma condição de abrigar o aluno. 

E a escola Carlos Drumond de Andrade não é diferente, a qual estar caindo sem 

condições de da uma aula digna e adequada e é triste a situação da estrutura física 

educacional do município. O orador espera muito que o prefeito, senhor secretário de 

educação procure resolver essa situação. Ademais, citou que lhe chamou muita a 

atenção de poder vê uma maquina do município de Oeiras do Pará na BR 379 na estrada 

abaixo, a qual estava parada na frente da casa do empresário Ely. Disse ainda, que estar 

elaborando um ofício e irá oficializar para a prefeitura para pedir explicação porque a 

máquina está lá parada, qual é o funcionário habilitado da prefeitura que estar operando 

aquela máquina. Nesse sentido finalizou agradecendo a Deus. Após, fez uso da palavra 

à vereadora Franciele Amaro, que ao iniciar seu discurso, cumprimentou devidamente 

a todos os presentes. Logo após, ela começou a tratar de seu primeiro assunto fazendo 

uma retrospectiva dos trabalhos realizados neste parlamento, muitas visitas às 

comunidades e segundo a vereadora é um trabalho árduo e que muitos pensam que é 

fácil, onde na verdade estar do lado daqui é muito complicado e muito difícil por que os 

mesmos são os para-choques de todos os acontecimentos existentes no município. Disse 

ainda, que todos tem feito isso com muita dignidade, até porque foram eleitos para isso 

e foram eleitos para poder contribuir com o município e assim estar sendo feito e assim 

estar fazendo cumprindo com aquilo que Deus lhe deu e depois o povo. Ademais, 
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agradeceu o senhor presidente desta casa pelo apoio e pelo empenho por não medir 

esforços, porque sempre que precisam se deslocar do município pra ir até a Belém tentar 

resolver problemas, ir atrás de secretários para poder solucionar os problemas do 

município e ele tem dado esse apoio, tem dado suporte, tem sido parceiro. Também 

agradeceu a todos os seus colegas pela parceria diante de todos os acontecimentos e de 

todas as coisas que estão traçando neste caminhar e neste pleito. Prosseguindo, ressaltou 

que há duas semanas esteve no município uma visita técnica do Ministério da 

Integração nas questões dos bloquetes em que Oeiras foi muito elogiada pelo trabalho e 

no mês de julho será liberado esse asfalto novamente. Em seguida, citou que vereador 

Branco Manga lembrou muito bem da UBS Fluvial, a qual já tem previsão para a 

entrega que será no mês de novembro e a mesma irá atender os ribeirinhos. Também a 

oradora aproveitou para fazer uma retrospectiva de tudo que o município já foi 

contemplado e de tudo que o município já realizou de todas as ações mesmo sabendo 

que já foram muitas, mas também sabem que falta muito a ser feito. Ela explanou que 

não vai ser feito tudo e ano que vem é período de eleição e o povo está cada vez mais 

consciente do que ele deve fazer e isso é muito importante por que o povo ele faz a 

avaliação de todas as coisas e de todas as ações de cada governo. Nesse sentido ela 

lembrou que no inicio desse governo tiveram a entrega de um caminhão compactador de 

lixo, tiveram reinaugurações de escolas como a escola do primeiro grau, escola do 

Itaucú, escola do rio Sacajós, tiveram reinauguração do Posto do Uxi Estrada, 

construção do muro do Uxi Estrada, tiveram a entrega de um carro para o Meio 

Ambiente, tiveram a entrega de uma máquina retro. Citou ainda, que para a área da 

saúde tiveram a entrega de aparelho de ultrassom, aparelho de raios-X, cama cirúrgica. 

E esses são benefícios que vão servir muito para a população do município de Oeiras do 

Pará e Oeiras tem sido agraciada com esses ajuda de parceiros através de emendas 

parlamentar. A oradora aproveitou o momento para falar da reinauguração do prédio de 

vigilância em saúde, departamento de endemia epidemiológica, que será entregue no dia 

vinte e oito para a população do município de Oeiras do Pará, e nessa reinauguração 

terão a entrega de uma caminhonete 4x4, a qual o município conseguiu através das 

ações realizadas com a malária. Depois, ela falou que foi dito aqui sobre escolas, posto 
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de saúde, onde ela não tem conhecimento se algum dos nobres edis tem conhecimento 

do tanto de escolas existente no município, mas acredita que não. Disse ainda, que 

indagou com o secretário sobre o numero de escolas existentes no município e de 

acordo com as informações do secretário no todo tem quarenta e três escolas existentes 

no município. Aonde o assunto que mais vira lizou na internet onde as pessoas 

comentaram, compartilharam foi em relação à escola do Bonilha, sobre a situação em 

que essa escola se encontra e realmente é uma escola que precisa de atenção, de carinho 

e isso ninguém vai negar. E a oradora falou que as pessoas aproveitam da fragilidade e 

aproveitam da fragilidade da comunidade para tentar ser representante da comunidade 

de forma para tentar denegrir a imagem da gestão. Ela falou que é muito bonito as 

pessoas usarem a solidariedade de cada situação que aquela comunidade precisa. Disse 

ainda, que foi feita reunião com aquela comunidade, o representante da comunidade 

esteve em sua residência conversando com o prefeito, o processo licitatório dessa escola 

está na CPL e tudo aquilo que é necessário para que se construa um prédio para aquela 

comunidade está sendo feito e será feita. E será feita não somente porque alguém 

publicou no facebook, não porque alguém tomou as dores em questão da comunidade, 

mas será feita porque os alunos merecem, será feita porque a população daquela 

comunidade ela merece, assim como as demais. Continuando, ela falou que essas 

escolas estão nessa situação porque os ex-gestores não reformaram nenhuma, porque se 

estivessem reformado alguma delas com toda certeza não estaria na situação que estar. 

E a oradora falou que muitas das vezes é necessário fazerem uma comparação e tem que 

comparar quem esteve lá e teve a oportunidade de resolver a vida, porque essa escola 

com toda certeza ela não estar nessa situação durante esses três anos do governo do 

prefeito Dinaldo Aires e ninguém tem que ser hipócritas de achar que ela se destruiu 

nesses três anos, porque não. E a mesma falou que esteve na Bonilha, o prefeito esteve 

na Bonilha e viram a situação dessa escola. E essas fotos foram publicadas por uma 

conselheira e compartilhada, onde vira lizou na internet. Finalizando deixou uma 

mensagem. Após, a palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual ao iniciar o 

seu discurso, o edil cumprimentou devidamente a todos os presentes e solicitou 

permissão ao presidente para transmitir ao vivo o seu pronunciamento através de rede 
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social. Continuando, ele agradeceu inicialmente a todos os presentes, inclusive os 

visitantes da Câmara, registrando, portanto, seus agradecimentos aos funcionários desta 

Casa Legislativa. Assim sendo, ele deu seu voto de condolência a família do senhor 

João Albuquerque, mas conhecido carinhosamente como “João mucura”. Em seguida, o 

orador tratou sobre a questão da saúde, onde a ambulância do Igarapé Preto ela está 

parada há mais de vinte dias na oficina em Cametá por falta de um mil e duzentos reais 

para o pagamento. E essa ambulância já deixou de atender pessoas que precisaram lá na 

vila do Igarapé Preto. Disse ainda, que o município estar passando por problemas 

edifícios, mas a saúde não teve pena de gastar duzentos e setenta e poucos mil com 

passagens, a saúde não teve pena de gastar com nota de combustíveis quase 

quatrocentos e sessenta e três mil reais com combustível para apenas três ambulâncias 

que tinha no município no ano de dois mil e dezoito. Ele também falou que a malária 

continua crescendo, onde esteve na comunidade do Paxiubal no qual entrou com 

requerimento e ampliação daquela vicinal aonde aquelas pessoas vivem totalmente 

abandonadas e as pessoas estão tremendo com malária. Nesse sentido, ele lembrou que 

no governo do Nabiça aconteceu a maior epidemia de malária nesse município, mas 

com a ajuda de Deus e com um trabalho muito bem feito foi eliminado. E hoje a malária 

chegou no município de Oeiras com uma extinção de paquera, namorou e possivelmente 

do jeito que estar indo vai casar com o povo de Oeiras do Pará, mas ninguém quer isso. 

Ele falou que o trabalho tem sim sido feito, mas na hora de intensificar para que possa 

terminar ninguém vê essa prioridade pra isso. Ele falou que já ouviu dizer que a malária 

muita das vezes ela dá lucro financeiro para a secretaria de saúde. Disse ainda, que o 

município de Oeiras do Pará, os temporários humilhadamente não podem reclamar 

pelos seus salários atrasados e ele não está aqui para defender nenhum temporário, até 

mesmo porque não indicou nenhum, mas todo o trabalhador é digno de seu trabalho, 

todo pai de família que trabalha ele faz seu orçamento e faz sua previsão encima daquilo 

que ganha na data que recebe. O orador citou que não tem dinheiro para pagar, mas a 

Secretaria de Finança comprou cento e trinta e nove mil duzentos e sessenta e cinco 

reais e sessenta e sete centavos em combustível em dois mil e dezoito. E, hoje, se 

estivesse em conta esse dinheiro será que teria dinheiro para pagar os temporários do 



 

10 
 

FPM? Também, não tem dinheiro para pagar, mas a prefeitura comprou duzentos e dez 

mil setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos de passagens em dois mil e dezoito. 

Ele disse, portanto, que não tem dinheiro para pagar porque a farra ela só tem uma 

finalidade, que depois da farra fica o entulho para tirar e a ressaca para quem participou. 

Então, as faras dos combustíveis, as farras das passagens elas foram feitas e ficou a 

ressaca, ficaram os compromissos sérios que a prefeitura tem e não tem recurso, porque 

fizeram farras no momento que poderiam economizar para esses momentos que Oeiras 

do Pará está passando. Ele disse que fica olhando vereadores dizerem que não tem 

condições, mas quem trouxe a comunidade do Bonilha pra conversar com o prefeito e 

que ter mediou essa reunião foi o mesmo, onde no dia trinta de maio do ano de dois mil 

e dezoito estiveram junto a uma comissão junto ao prefeito no qual recebeu muito bem a 

comunidade e se sensibilizou para construir aquela escola partir do mês de julho do ano 

de dois mil e dezoito. Disse ainda, que o município não licita obras com mais de cem 

mil reais e que alguém possa lhe apontar uma obra do município de Oeiras com mais de 

cem mil reais que teve passado por licitação. E se passou foi através de carta convite 

direcionado a empresa onde querem que ganhe. Ele citou que segundo a postagem da 

moça do conselho, a escola é tão pequena que ela não chega a setenta mil reais. Ele 

ainda disse que o Secretário de Educação teve a façanha de comprar oitenta mil 

seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos de combustível no posto 

Compreto, no qual ele não tinha contrato para comprar diesel, mas sim para gasolina. E 

aonde ele colocou essa gasolina? Para que a Secretária de Educação comprou gasolina? 

Sendo que ela não tem nenhuma máquina a gasolina e a única lancha que tem e que é a 

gasolina ela estar a muito tempo parada. E oitenta mil reais, ainda sobrava saldo para 

fazer a escola do Bonilha. E enquanto isso o nome do prefeito estar indo a lama, porque 

o Secretário de Educação ele quer mandar no município de Oeiras do Pará. Nesse 

momento o vereador Edson Farias pediu a participação no discurso o qual foi atendido, 

aonde ele lembrou que além do combustível ele teve a audácia de gastar duzentos e 

vinte e um mil reais em livros da editora SAMUUMA que não serviu para nada. 

Continuando, falou que não tem dinheiro para reformar as escolas por que estar em 

crise, mas tem dinheiro não para servir os alunos, mas para pagar frutos do mar fresco e 
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entre outros. Após, ao retomar da palavra o vereador José Siqueira citou que para dá 

ênfase a fala do vereador ele estava com uma parte do contrato dos livros. Aonde não 

puderam fazer a escola do Bonilha onde os alunos estão estudando e como já disse e 

volta a repetir que existem muitos galinheiros na BR 422 que as galinhas de lá tem mais 

dignidade do que os alunos da escola do Bonilha, porque a escola é pior do que um 

galinheiro. Mas os livros foram pagos duzentos e vinte e um mil setecentos e sessenta 

no dia quatorze do três de dois mil e dezoito, e o dia que foi feito o contrato do processo 

licitatório foi no dia vinte do doze de dois mil e dezoito isso há dez meses depois. Nesse 

momento, novamente o vereador Edson pediu a participação citando que esse é mais um 

motivo para amadurecerem a ideia de pedirem uma auditoria no município do TCM. 

Após, o vereador José Siqueira falou que o povo de Oeiras são seus patrões e patrão tem 

o direito de cobrar o bom trabalho de seus empregados e o patrão tem o direito que seus 

empregados exerçam seus papeis porque são pagos para isso. Prosseguindo, citou que o 

ônibus daqui da cidade faz quase um ano que foi dado uma manutenção e esse ônibus 

escolar ele faz quase cem km por dia onde o cardame está para caí, às molas do ônibus 

estão todas quebradas colocando em risco os filhos das pessoas que precisam desse 

transporte, sendo que a ultima manutenção foi troca de filtro. Disse ainda, que nunca na 

historia do município de Oeiras foi instalado numa secretaria como a de educação de 

Oeiras do Pará uma quadrilha, porque da forma que estão sendo trabalhado é muito 

grave. E o mesmo é uns dos que pretendem ser candidato a prefeito na próxima eleição, 

mas se Deus lhe der oportunidade não fará balcão de negocio com sua família como eles 

tem feito. E enquanto o povo estar lascado, famílias se apodera do município, se 

apodera dos cargos que tem e eles acham que são donos do município de Oeiras do 

Pará, mas os donos do município de Oeiras do Pará é o povo e o povo tem direito de 

reclamar, tem o direito de cobrar. Continuando, ele disse que já estão indo para o 

segundo semestre e que na matemática não tem milagre como dois com dois são quatro 

e só Deus para ter misericórdia do município de Oeiras do Pará, porque não tem 

previsões de entrar mais recursos do que está acostumado entrar, onde a tendência é 

diminuir em algumas partes, mas os rombos que já deram fica quase inviável continuar 

os serviços que tem no município de Oeiras do Pará. Nesse sentido, o orador falou que 
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vai continuar lutando e não se intimida, até porque podem falar o que quiserem e o seu 

trabalho será o mesmo de fiscalizar, cobrar, trazer as demandas através de 

requerimentos para o prefeito e para as secretarias competentes fazerem. Finalizando, 

ele solicitou ao senhor presidente que assim que voltarem do recesso que possa fazer 

uma reunião interna nesta casa para que os nobres pares respeitem o tempo em que 

esteja se pronunciando. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao 

vereador Paulo Miranda, que ao iniciar seu pronunciamento, cumprimentou a todos os 

presentes em sessão e deu boas-vindas aos presentes no plenário. Continuando, citou 

sobre a reinauguração do prédio de endemias que acontecerá na próxima sexta-feira e o 

mesmo fica feliz porque são situações que irá atender a população. Ele lembrou que 

quem colocou essa clinica foi o ex-prefeito Ely Batista e por isso não devam tirar o 

mérito dele. Disse ainda, que é publico e notório que é dever e obrigação do gestor, 

onde o ex-prefeito deixou e agora precisou ser reformado então o atual prefeito tem que 

reformar e organizar. Diante disso, citou que o governo recebeu uma caminhonete a 

qual não é de muita serventia na cidade, mas que na BR 422 ela tem uma utilidade de 

cem por cento. E essa caminhonete precisa ser avaliada pelo governo, avaliada pelo 

secretário de saúde que na estrada ela é essencial, haja vista que ela veio para atender a 

parte de endemias. Depois, ressaltou que esteve aqui um aluno e esse aluno pertence a 

turma do professor Manoel Cunha, onde ele veio fazer um levantamento aqui da 

Câmara. E diante disso, ele parabenizou o professor Manoel Cunha, porque ele mostra 

no trabalho que solicitou para os alunos, para que venham lhes fiscalizar, cobrar e terem 

a consciência do que é seus verdadeiros papeis. Ademais, falou que não pode esconder 

de ninguém a forma em que recebeu esta casa, onde a ex-presidente a qual não terminou 

o mandato e como presidente o Marinho o qual terminou, mas ela lhe entregou está casa 

com todas as funções de funcionamentos e assim é dever e obrigação passar pelo menos 

no estado em que recebeu. E como ela lhe entregou com certa condição de trabalho para 

poder funcionar, onde já vai precisar de uma reforma e ela lhe deu a condição, onde, 

antes do termino de seu mandato entregará todos os senhores vereadores todos os 

gabinetes e o prédio funcionando juntamente com esse prédio reformado também. Mas 

se ela estivesse lhe entregado esse prédio todo deteriorado sem nenhuma condição, tudo 
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que tivesse resolvendo era pra investir aqui e tentar organizar. Nesse sentido, falou que 

essa é a situação em que às vezes o gestor passa e ele esquece que o mandato dele é 

transitório mais os patrimônios do município vão continuar, então tem que ser zelado. 

Na sequência, parabenizou a escola Zumbi dos Palmares, onde ouviu de alguns pais de 

alunos os quais estavam muitos felizes pelo evento realizado e também a escola Maria 

Domingas pelo evento tendo em frente o senhor Roxo. Em seguida, agradeceu a Deus 

pelas oportunidades que tem lhes dado, agradeceu aos senhores vereadores os quais 

todos tem sido à base de sustentação desta casa. Nesse sentido lembrou-se de sua 

participação em alguns feitos realizados no município, como: a reforma e ampliação da 

escola do Costeira Nossa Senhora das Graças. Também teve a oportunidade nesse 

governo de participar da construção e inauguração do muro da escola José Ribeiro. Teve 

a oportunidade de participar da inauguração, ampliação e reforma do Posto da 

comunidade do Uxi Estrada. Teve a oportunidade de participar da inauguração, 

ampliação e reforma da escola vereador Raimundo Caldas no rio Itaucú. Teve a 

oportunidade de participar da reforma, ampliação e inauguração da escola São Francisco 

Xavier no rio Sacajós. Disse ainda, que esteve presente, mas já visitou a escola do 

primeiro grau da reforma e ampliação que foi feita nessa escola. Também esteve 

presente no rio Mocajatuba na entrega do Posto. Teve a oportunidade de estar no 

Melancial na entrega e reabertura do Posto. Esteve na reabertura do Posto do 

Castanheiro. E o orador falou que todos sabem que muito se precisa fazer, mas acredita 

e vê a boa vontade do atual prefeito Dinaldo Aires e pediu que Deus o abençoe e lhe 

acompanhe para que possa da de si aquilo que for possível dentro das possibilidades 

financeiras do município. Finalizou agradecendo a Deus. Após, com fim do grande 

expediente, passou-se para a seguinte ordem do dia: VOTAÇÃO DO 

REQUERIMENTO N° 003/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ 

SIQUEIRA. O qual foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente 

fez a eleição da Comissão Representativa. Em observância ao artigo 39 e seus incisos I, 

II e III do Regimento Interno. A Comissão terá (três) membros efetivos e (dois) 

suplentes. O presidente da Câmara é presidente nato da Comissão. Foram eleitos os 

vereadores Joelson Moraes (Barriga) e Sergio Barbosa (Serginho) como efetivos. Os 
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vereadores Ezequiel de Jesus (Branco Manga) e Franciele Amaro, como suplentes. 

Após, o senhor 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 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, 26 de junho 2019. 

 


