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Ata da décima quarta Sessão Ordinária, do primeiro período legislativo da Câmara 

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

vereador José Paulo Miranda Gonçalves e secretariado pelos edis Joelson Cunha de 

Moraes e Sérgio Batista Barbosa. Composta a mesa foi efetuada a chamada dos 

vereadores presentes: Malena Gaia Batista, Ezequiel oliveira de Jesus, José Silva 

Siqueira, Izanides Diniz Pimentel Filho, José Paulo Miranda Gonçalves, Sérgio Batista 

Barbosa, Maria Nahum, Edson Farias, Franciele Andrade Amaro, Osvaldo de Oliveira 

Alves e Joelson Cunha de Moraes. Após a chamada 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. Após, o Sr. 

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

anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi efetuada a leitura dos 

expedientes em pauta: A) Expedientes Oriundos do Executivo: Nenhum. B) 

expedientes do Oriundos do Legislativo: Requerimento de criação de CPI nº 

001/2017, de autoria do vereador Barriga e vereadores signatários. Indicação 

Legislativa nº 010/2017, de autoria do vereador Branco Manga, o qual solicita do 

chefe do poder Executivo, a reforma, ampliação, contratação ou remanejamento 

de profissional capacitado e estoque de medicamentos para o Posto de Saúde do 

Rio Arióca. C) Expedientes Oriundos de Outras Origens: Ofício Circular nº 

48/2017, as Associação Brasileira de Câmaras Municipais (ABRACAM). 

Requerimento nº 001/2017, do Sr. Dulcídio Ferreira Pinheiro – sobre as prestações 

de contas dos exercícios financeiros dos anos de 2003 e 2004 de sua 

responsabilidade. Ofício nº 093/2017 – FUNPREV. Logo depois se passou para o 

pequeno expediente, no qual o vereador Barriga se inscreveu para se pronunciar pelo 

prazo máximo de cinco minutos. Palavra facultada ao vereador Joelson Moraes, o qual 

fez a leitura de seu requerimento de criação de CPI nº 010/2017. Passou-se para o 

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

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

Moraes, saudou a todas as pessoas presentes e na pessoa da vereadora Malena Batista 

saudou a todos os vereadores e a todos os ouvintes das rádios. Iniciou seu 

pronunciamento lendo uma carta que recebeu de uma moradora do Município, a qual 

fazia um apelo para as pessoas e também para os vereadores tomarem alguma posição e 

reivindicar melhorias. Após, parabenizou o vereador Ezequiel de Jesus pelo seu 

requerimento. Na sequência, parabenizou a senhora Ruth que na época foi diretora, 

onde foi a única escola cadastrada, certificada na época que ela foi diretora e no último 

dia dezenove aconteceu a cerimônia de posse. Em seguida, citou sobre seu 

requerimento, no qual entraram com requerimento pedindo a CPI muito antes de 

acontecer a Assembleia do FUNPREV. E que nessa sessão o vereador estava dando 

entrada no requerimento, o qual tem certeza que o senhor Presidente, juntamente com os 

outros vereadores que irão fazer parte e irão fazer investigação que os culpados sejam 

punidos para que o dinheiro seja voltado para o Município. Depois, agradeceu a 

presença dos feirantes, os quais estão lutando por melhorias, pelos seus direitos e o 
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vereador citou que todos estão à disposição para ajudar e que todos possam ir para um 

lugar que seja digno, que não seja um lugar quente e que seja feito um reparo 

necessário, para que não venha prejudicar a venda de ninguém. Finalizou agradecendo 

pela oportunidade. Palavra facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, saudou o Sr. 

Presidente, aos nobres pares edis, ao público que se fez presentes e aos ouvintes das 

rádios. Iniciou seu pronunciamento fazendo a leitura de sua indicação, o qual solicita do 

Chefe do Poder Executivo, a reforma, ampliação, contratação ou remanejamento de 

profissionais capacitado e estoque de medicamento para o posto de Saúde do rio Arióca. 

Após, citou sobre a localidade do Castanheira, onde as pessoas que também necessita do 

atendimento de saúde, porque a três anos que não se tem e também a três anos salve 

engano que no Arióca que também não se tem o serviço de saúde e o vereador pede ao 

gestor que dentro de suas possibilidades possa reativar esses postos de saúde que a 

população tanto necessita. Depois, relatou que esteve na ponte que dá acesso ao Rio 

Pruanã, a qual se encontra no estado precário e o povo necessita de fato da ponte. Na 

sequência, à vereadora Franciele Amaro pediu a parte no discurso para complementar 

citando que é lamentável uma ponte realmente construída em apenas dois anos se 

encontrar do estado que estar e salve engano a ponte custou cento e quarenta e três mil e 

duzentos e quatorze reais e setenta centavos, uma ponte construída com este valor 

consertesa seria que ser com uma madeira de boa qualidade, a qual é usada pelas 

pessoas que utilizam a ponte como meio de transporte para se locomoverem. Em 

seguida, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso, parabenizando o vereador 

pelo discurso e por ter tido tempo para fiscalizar o estado da ponte e citou que não é 

engenheiro, muito menos entende de madeira, mais de fato lavaram dinheiro nessa 

ponte isso que é a verdade, porque uma ponte construída com madeira razoavelmente 

ela teria que durar pelo menos uns três a quatro anos de perfeita condições, para poder 

levar uma reforma. Ademais, o vereador Ezequiel de Jesus, citou que é triste em dizer 

pelos dados que a vereadora Franciele passou. Mais o mesmo acredita que a nova 

administração irá reformar com madeira realmente que seja de qualidade. Após, fez um 

esclarecimento de uma empresa, que a quase trinta anos presta serviço no Município de 

Oeiras do Pará e que estar sendo crucificada, o qual é um absurdo uma empresa com 

quase trinta anos e ter quase cinquentas funcionários que hoje emprega diretamente, 

conseguir negociar uma outra balsa e muitas pessoas apontam o dedo nas redes sociais 

dizendo, uma nova história, uma nova balsa e todos deveriam ter o mínimo de respeito 

com a empresa. Em seguida, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso 

citando que o mesmo conversando com a vereadora Maria Nahum, do trabalho que as 

duas empresas maiores que o Município tem, onde a empresa da dona Socorro comprou 

outra balsa com muito trabalho, porque a mais de vinte anos será que não daria para 

comprar, mais infelizmente existem esses tipos de pessoas que usa as redes sociais, para 

denegrir a imagem das pessoas. Depois, o vereador Ezequiel de Jesus, citou que é muito 

fácil jugar, agora que ver apontar soluções. Na sequência, citou sobre a CPI, que os 

quais já reuniram dias atrás e deixou seu total apoio e que os nobres pares, apoiem 

também. Em seguida, parabenizou o Sr. Avelino, pelo movimento que o mesmo estar 
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sempre a frente, o qual também tem mais tempo e é um dos fundadores da feira 

Municipal de Oeiras do Pará e o vereador deixou seu apoio a todos. Após, citou que 

esteve visitando o Bairro da Nova Oeiras, parabenizou os profissionais que estão 

trabalhando na questão da energia. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao 

vereador Edson Farias, saudou o senhor Presidente Paulo Miranda e na pessoa da 

eminente Maria Nahum saudou os nobres pares presentes, parabenizando o vereador 

Osvaldo Alves pelo seu aniversário, saudou aos ouvintes das rádios e agradeceu a Deus 

por lhe conceder de estar mais uma vez presente. Iniciou seu pronunciamento fazendo 

uma indagação a vossa excelência, o qual gostaria que o respondesse, que o pedido da 

CPI ele foi protocolado no dia vinte e seis de maio de dois mil e dezessete ou estava 

sendo protocolado naquele momento, como foi falo pelo nobre primeiro secretário e 

autor do requerimento. Na sequência, o senhor Presidente Paulo Miranda lhe respondeu, 

que foi protocolado na secretaria da casa e naquele momento os vereadores começaram 

a tomar ciente do requerimento, por isso que a bem pouca assinatura umas quatro ou 

cinco assinaturas e foi protocolada no dia vinte e seis de maio de dois mil e dezessete as 

onze e trinta e cinco. Que na verdade o requerimento ele solicitou antes da Audiência 

Pública, mais em função da Audiência Pública resolve-se a ouvir as pessoas para 

verificar se daria prosseguimento. Ademais, o vereador Edson Farias, perguntou que 

para esclarecimento a mesa considera o protocolo do dia vinte e seis de maio de dois mil 

e dezessete. E o Sr. Presidente Paulo Miranda, lhe respondeu que a secretária que 

protocolou e no momento que protocolarão o mesmo deu ao entender que sim. Depois, 

o vereador Edson Farias, citou que não caberia ter um segundo protocolo para nero 

promoções se é considerado o carimbo do dia vinte e seis de maio de dois mil e 

dezessete. E relatou que para início, o mesmo ver que certo folclórico em dizer se 

alguém pode assinar, o que pode é retirar a assinatura após o protocolo e que lhe prove 

ao contrário e o mesmo não teve conhecimento e mais uma vez ninguém lhe falou sob 

pena de quebra de decoro parlamentar, ninguém lhe procurou, ninguém conversou, mais 

se estivessem conversado o mesmo teria alvitrado no pedido da abertura da CPI. E 

como já foi dado entrada, não cabe mais nem um vereador assinar, cabe o vereador 

protocolar junto a mesa o requerimento retirando assinatura. Após, citou que durante a 

semana, sempre a os comentários sobre as sessões e que o vereador Joelson Moraes veio 

lhe se desculpar sobre a sessão passada, sobre o que ele falou e o mesmo pediu para 

ouvir o vereador Joelson Moraes, se o mesmo tinha alguma coisa para falar. Na 

sequência, o vereador Joelson Moraes, citou que na sessão passada o mesmo se 

estendeu um pouco e se reteu pedindo desculpa se falou alguma coisa que o vereador 

Edson estivesse entendido de outra forma. Em seguida, o vereador Edson Farias relatou 

que para quem ataca é muito bom e o mesmo jurou para si mesmo e para a decepção das 

pessoas que os houve, disse que não iria responder na tribuna da casa e agradeceu aos 

vereadores Sérgio, Paulo Miranda, Osvaldo os quais conversaram como amigo, mais 

também acha que o povo não queria isso. E o vereador irá conversar com vossa 

excelência, que não irá se calar quando o mesmo ataca sua família. E o vereador não 

vendeu e nem venderá seu mandato em troca de emprego, não trouxe nem um parente e 
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nem vai trazer do interior, não tem nem um abaixo assinado de seu filho e deu esse 

esclarecimento em nome de sua família. Após, citou que esteve no hospital de Oeiras do 

Pará, em visita oficial como vereador e agradeceu aos brilhantes profissionais que lhe 

receberam muito bem e tiveram a benevolência e a boa vontade de lhe conduzir as 

repartições, onde pode ver com tristeza a situação física do hospital, corredores, salas 

sem luz, infiltração e tudo mais, o paciente tendo que levar ventilador, enquanto muitos 

marmanjos bacana usufruindo com dinheiro público que tem condições de resolver, 

estão no ar condicionado. Pode ver na parte externa o motor de luz para emergência não 

estar funcionando. Depois, citou sobre sua visita na Nova Oeiras, vendo parte da 

iluminação pública, quando na sua totalidade sendo resolvido. Mais surge a outra 

situação que é a falta de água, onde todos tem que lutar para conseguir resolver essa 

situação. Na sequência, relatou que viu uma postagem de uma pessoa no Facebook 

dizendo que os vereadores não fazem nada pela rua Veiga Cabral, e o mesmo deixou 

claro que vereador não tem recurso, não tem poder e não pode construir e a 

responsabilidade é do executivo, ele que recebe o recurso para executar. Em seguida, 

citou sobre os feirantes, os quais vêm lutando pelo seu espaço, pelo seu ganha pão e foi 

surpreendido por uma pessoa dizendo que tem umas duas pessoas que estão lhe 

acusando na feira por estar acontecendo tudo isso. Mais esclareceu publicamente que 

não pode como parlamentar e representante do povo se calar, fechar seus olhos para que 

aconteça pela segunda vez, uma feira construída se acabar. Ademais, se dirigiu ao 

requerimento da CPI, o qual não é contra e é um servidor público, mais pensa que 

perambulo do requerimento diz que requer a criação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito, com a finalidade de investigar e apurar responsabilidade pelos desvios de 

recursos do Fundo de Previdência, o qual garante aos servidores e com todo o respeito 

aos nobres pares, que a constituição no seu artigo cinquenta e oito no parágrafo terceiro 

diz, que entre outras coisas para criar uma CPI, ele tem que ter um fato determinado e o 

desvio de recurso é um fato determinado, mais não foi só desviado, só de dois mil e 

treze a dois mil e dezesseis, talvez foi de maior desvio e foi em dois mil e quatorze com 

silêncio de todos, onde teve o maior desvio do recurso para a empresa de quatorze 

milhões, onde todos ficaram quietos. E o vereador deixou seu apelo na melhoria da 

redação e a sua assinatura no tempo hábil para criar a CPI e que seja expansiva na sua 

totalidade desde o IAPOP até hoje. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à 

vereadora Franciele Amaro, saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes, saudou 

a mesa na pessoa do Sr. Presidente Paulo Miranda, a todas as pessoas que os ouve 

através das rádios. Iniciou seu pronunciamento se justificando de sua ausência na sessão 

passada, a qual esteve em Belém participando de um Encontro Estadual de Gestores 

Municipal da Política Social. O qual teve um objetivo de trabalhar as políticas sociais 

em função dos Municípios. E parabenizou a Secretaria de Assistência, pelo trabalho que 

vem desempenhando e por ter uma equipe excelente e já realizou vários eventos, 

inclusive o mais recente foi o faça bonito com uma caminhada contra o abuso e 

exploração sexual e também um sarau social, em que mostra para a sociedade os 

trabalhos que vem mostrando durante esses quatro meses de governo. Após, citou sobre 
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as ruas da cidade, a qual os trabalhos já estão acontecendo e já se pode observar que as 

ruas já estão melhor, as maquinas já estão passando fazendo raspagens melhorando a 

vida das pessoas. E conversou com o Secretário de Infraestrutura, em que ele informou 

que já estar sendo feito as trocas da segunda etapa das lâmpadas de algumas ruas, onde 

já foram trocadas mais de cento e quarenta lâmpadas. Em seguida, citou sobre a CPI do 

FUNPREV, a qual cada pessoa procuram uma resposta significativa de tudo que 

aconteceu com o recurso do FUNPREV, a qual assinou a CPI com o objetivo também 

que as coisas sejam apuradas e que os verdadeiros culpados sejam punidos. Porque é 

inadmissível o dinheiro nesse valor de quatorze milhões e oitocentos mil, simplesmente 

sair da conta do FUNPREV e ir para uma conta de outra empresa chamada Exoto e essa 

empresa, até hoje não prestar esclarecimento em função do recurso. Na sequência, o 

vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso, para esclarecer uma questão sobre a 

CPI, em que o mesmo foi o autor do requerimento, onde alguém tinha que fazer e o 

mesmo sabe o tipo de ameaça que receberam quando foram atrás do dono da empresa 

que supostamente estar com o dinheiro, onde vieram da viagem com uma finalidade de 

pedir uma CPI para que seja apurada, porque ninguém ameaça o outro de morte se não 

tem alguma coisa a esconder. Mais cada vereador tem também o direito de pedir se 

quiser de lá de trás é só entrar com requerimento. Em seguida, a vereadora Franciele 

Amaro parabenizou o vereador Ezequiel de Jesus pelo seu requerimento, a qual sabe 

que falta muita coisa para ser feita, onde alguns postos já foram reativados, passaram 

anos sem as pessoas do meio rural terem direito a serem assistidos pela saúde do 

Município. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, 

que saudou a todos e na pessoa do vereador José Siqueira, cumprimentou a mesa, ao 

público que se fez presentes, agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho. Iniciou seu 

pronunciamento, citando sobre sua ida a Belém, junto com os vereadores Sérgio, 

Joelson, para discutir levando os problema do Município, para as autoridades 

competentes em Belém. Fizeram duas reuniões inclusive uma foi com o João Terra, o 

qual é diretor do Desenvolvimento da Pesca e Agricultura do Estado, em que ficou certo 

para um seminário em Oeiras no dia três e quatro de julho, onde estarão discutindo 

melhorias, desenvolvimento da pesca, da agricultura no Município. Depois, relatou 

sobre a feira e que seu pensamento é que não concorda com a saída dos feirantes para 

aquele lugar na situação que estar e o mesmo acha que tem que consultar primeiro os 

feirantes para saber se os mesmos estarão de acordo com a nova readequação, porque 

não adianta o engenheiro i para lá fazer outra reforma e não agradar os feirantes. Após, 

citou sobre a CPI do FUNPREV, o qual assinou a CPI e acredita na Assessoria Jurídica 

da casa, o qual não vai se ater, a não ver o que vai acontecer com o dinheiro e o que 

estiver ao seu alcance, estará à disposição. Ademais parabenizou o vereador Ezequiel 

pelo seu requerimento. Finalizou saudando a todos. Palavra facultada ao vereador José 

Siqueira, saudou a mesa constituída e na pessoa do vereador Ezequiel de Jesus 

cumprimentou todos os nobres edis, a todas as pessoas que se fizeram presentes, 

agradeceu a Deus por estar mais uma vez tratando de assuntos que é de interesse 

público e a todos os ouvintes. Iniciou seu pronunciamento se reportando a sessão que 
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passou, onde foi citado um fato que a escola José Ribeiro da Costa, que a Secretária de 

Assistência Social foi mal tratada na escola e o mesmo foi até a escola, perguntou quem 

foi que recebeu os funcionários, onde a vice-diretora que recebeu a Secretária na escola 

e na sua fala disse que em momento algum maltratou ou tratou com desprezo alguns dos 

funcionários da Assistência Social, muito pelo contrário que a data seria no dia doze e a 

escola se preparou para receber para a palestra, mais não foi possível a Secretária de 

Assistência Social ir, foram numa data de improviso e infelizmente a escola não tem 

data show, caixa amplificada e vários equipamentos que era necessário para que fosse 

feito a palestra. E o mesmo procurou a Secretária de Assistência Social na pessoa da 

dona Bena Castro, conversou e ela disse que em hipótese alguma, nem ela e nem seus 

funcionários relataram ao vereador Edson farias, que foram maltratados naquela escola. 

Após, citou que foi muito falado na sessão passada, que alguns pontos do Município 

estar em estado de abandono e o mesmo pensa que abandono aconteceu na gestão 

passada, no último ano do governo que passou, principalmente na zona rural teve escola 

que pararam mais de quarenta e cinco dias, por falta de pagamento do transporte 

escolar, no começo do governo do ano que passou quase dois meses os alunos ficaram 

estudando sem merenda escolar, isso sim é abandono e desrespeito com aqueles que 

deve ser tratado com muita dignidade que são os alunos. Falta de abandono foi quando 

no governo que passou, onde vários Postos de Saúde principalmente da zona rural 

foram fechados, posto Caracurú, Melancial, Arióca, Castanheira, Itaucú os quais foram 

desativados em comunidade onde havia grande necessidade de ter e isso sim é ter falta 

de abandono e falta de respeito com as comunidades. Falta de abandono ficou no 

mandato de Oeiras, autorizado pela Secretaria de saúde, onde uma criança que mora na 

ponte do galo com meningite e com o quadro gravíssimo, onde falaram para eles que ia 

ter um carro esperando na ponte do Anauerá e ele ficou esperando horas, onde pegou 

uma caçamba, no qual a criança veio entrar em óbito, isso sim foi falta de abandono 

com cidadãos do município que precisaram tanto do poder público naquele momento. 

Cobrar de uma gestão que recebeu o Município arrebentado, cobrar de uma gestão que 

hoje fez manobra para pagar parcelas de contas que foram negociadas por 

irresponsabilidade do governo que passou. Em seguida, citou sobre a CPI, a qual tem 

sua assinatura, os quais já tem fatos determinados, recursos altíssimos milhões que 

ficaram na conta do fundo foram desviados. No governo do Nabiça não foi repassado, 

mais não mexeram com o dinheiro que tinha, no governo do Dulcídio não foi repassado, 

mais não mexeram o que tinha, no governo do PT, não tem um documento para que 

possam investigar. E é obrigação do fundo fazer um relatório, cobrar da prefeitura 

aquilo que deve e a prefeitura parcelar aquilo que foi deixado de passar e o que é mais 

grave que religiosamente que no governo que passou, todos os meses aquilo que 

sobrava era repassado a empresa a qual o seu Elton Lira era o representante. E o 

vereador tinha por obrigação, pediu que se instala-se uma CPI com requerimento, não 

foi possível, participou do mandato passado e tem por obrigação de cobrar, não do 

prefeito que passou, mais do gestor do fundo que gerenciava. E parabenizou o vereador 

Joelson, por fazer o requerimento e tem certeza que darão a resposta, seja satisfatória ou 
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não. Depois, citou que irá cobrar do governo, já tem cobrado do governo e é preciso 

olhar com carinho a situação da malária e ficarem atento e não economizar agora, para 

que não entram no desespero depois e a secretaria tem que se empenhar e gastar o 

necessário. Após, a vereadora Franciele pediu a parte no discurso, para contribuir 

citando que realmente é preocupante a situação da malária e que já foi acionado uma 

equipe da regional e já estar no Município, os quais estão trabalhando em função de 

fazer o bloqueio da malária. Ademais, o vereador José Siqueira, parabenizou o vereador 

Osvaldo Alves pelo seu aniversário. Finalizou lendo um texto bíblico. Palavra facultada 

à vereadora Malena Batista, saudou a todos e em nome do vereador Sérgio Barbosa 

saudou a mesa, a todas as pessoas que se fizeram presentes. Iniciou seu pronunciamento 

relatando que teve a oportunidade de visitar a escola José Ribeiro, onde foi bem 

recebida pelos funcionários e também visitou o posto do UXI, onde uma enfermeira lhe 

atendeu muito bem, onde estava o médico e a dentista. Depois, parabenizou os 

funcionários do posto do Marapira, onde eles fizeram uma palestra, uma caminhada 

pelo dia do Hipertenso e do Tabagismo. Parabenizou também a secretaria de Assistência 

Social, pelo sarau que realizaram. Na sequência, relatou sobre o assunto que o vereador 

Ezequiel citou sobre a balsa que compararam ou não compararam, mais que o Prefeito 

Dinaldo Aires, usou a tribuna e disse que entregou o seu cargo na empresa, para ser 

Prefeito e acredita que o grupo AIRES não existe mais, hoje em dia ele se chama RN 

Barbosa Navegação, acredita que o nobre colega esteja equivocado ou não, se ele estar 

preocupado com isso, dá para pedir uma declaração de renda para saber o faturamento, 

mais ela é uma empresa particular e não pertence mais ao grupo Aires. Em seguida, 

citou que recebeu uma carta e um vídeo da água, onde acredita que tem que ser feita 

uma limpeza na rede, onde acredita que o problema seria resolvido. Após, relatou que 

realmente citou da ponte do Pruanã, a qual foi feita de cumaru, mais não entende de 

madeira, mais o certo é que tantos passaram e não fizeram e o que a mesma estar 

pedindo e que falou, é que cuide, mais será que estar errada em pedir que se mantenha, 

que cuide do patrimônio público e diante da tribuna, diante do povo de Oeiras do Pará 

desse Município, que jamais vai dizer, que nem que seu Dinaldo pinte a cidade de ouro 

não vai gostar, irá gostar sim, porque é Oeirense nascida e criada e que de maneira nem 

uma irá torcer para que as coisas dei errado seria iproquesia de sua parte. E fica 

indignada quando falam que o governo passado deixou tudo estragado, porque nem 

deixaram terminar o mandato e sua reivindicação não é para piorar e não estar 

criticando. Ademais, citou que de maneira nem uma é contra a CPI, desde que vá buscar 

lá de onde foi desviado cinco milhões, oito milhões e quatro milhões. E quando ver que 

é de dois mil e treze a dois mil e dezesseis, pensa que é uma perseguição política sobre 

o prefeito Ely Batista, a qual atribui a isso como parlamentar. Na sequência, o vereador 

Edson Farias, pediu a parte no discurso, para citar que concorda como já tinha dito 

anteriormente e diz o artigo cinquenta e oito da constituição, que tem que ter um fato 

determinante e se estivesse escrito, responsabilidade pelo repasse do dinheiro para a 

Ezata, caberia dois mil e treze a dois mil e dezesseis, mais quando se fala em desvio 

abre-se o leque para toda sua existência e porque não chamaram os vereadores da 

mailto:camaraoeiras715@gmail.com


 

                     REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

                  PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

                 CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ 
CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com 

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

 

8 
 

criação da CPI, não houve uma conversa para ouvir, debater, conversar para que todos 

tivessem uma oportunidade de opinar e assinar, tendo em vista que é CPI da casa e do 

poder legislativo. Após, a vereadora Malena Batista citou sobre a educação a qual estar 

tendo alguns problemas, segundo órgão competente, fizeram um levantamento técnico e 

chegaram a uma conclusão que tem um excesso de coordenadores e esse excesso daria 

para economizar e não mexeria na gratificação dos funcionários. E acredita que o 

Secretário de Educação, como conhecedor da área, era o mais que defendia o PCCR e 

hoje estar se vendo que é difícil pagar, acredita que defendia a classe e hoje é bom que 

se põem em prática o que se falava o que se cobrava ou era um discurso de benefício de 

si próprio. Na sequência, o vereador Branco Manga pediu a pediu a parte no discurso, 

para citar o qual não se recorda se falou empresa ou grupo Aires, mais para esclarecer 

que o grupo Aires é de vários sócios e a empresa Aires é de um membro do grupo aires 

e quando colocou da pessoa que realmente foi a rede social falar, se referiu a mesma. 

Em seguida, a vereadora Malena Batista, voltou a dizer que estar preocupante, mais 

quer a melhoria. Finalizou pedindo a benção de Deus. Palavra facultada à vereadora 

Maria Nahum, saudou a mesa constituída, aos nobres pares edis e na pessoa do vereador 

Edson Farias saudou a todos os vereadores, as pessoas que se fizeram presentes e 

agradeceu a Deus por mais uma oportunidade que lhe concedeu. Iniciou seu 

pronunciamento, reivindicando sobre a saúde, sabendo que já vai para o sexto mês e 

como moradora e vereadora que estar, a mesma quer a melhoria para o Município. E 

duas semanas atrás acompanhou um caso de uma pessoa que estava gravida e a mesma 

tinha dezessete anos e já tinha ido cinco vezes na UPA com o Dr. Leandro e só mandava 

ela ir para a casa, sabendo que ela estava no mês para ter bebê e o caso era delicado, na 

última ultra som deu que o cordão umbilical da criança estava trançado no pescoço e a 

vereadora acompanhou a mesma até ao hospital, onde o médico examinou ela e ela 

ficou internada das cinco horas até as nove horas e mesmo perdendo liquido e sem 

sentir dor, o médico falou que só era pra ela retorna se tivesse perca de liquido verde. E 

a vereadora acompanhou o caso da menina e foram para Belém, onde a criança nasceu 

sem chorar, foi para o aparelho, mais graças a Deus estar tudo bem. E o outro caso foi 

durante essa semana o seu Nilson, o qual foi cinco vezes na emergência, onde só 

aplicavam medicação e mandavam ele ir em bora e na quinta vez a esposa dele 

reivindicou para que ele fosse internado e ele ficou internado durante dois dias e 

simplesmente não solicitaram nem um exame, onde foi por sua conta própria para 

Belém e lá fez exames e deu que ele estar com pedra na vesícula. E a vereadora pediu 

para o Secretário, para os enfermeiros para todos que quando forem essas pessoas para 

lá, para terem cuidado, porque tem coisas que sabemos que dá para resolver e terem 

mais um pouco de atenção. Na sequência, citou sobre sua visita nas pontes que estão 

sendo reformadas e construídas e se informou que a madeira que estar sendo usada é a 

madeira ananim, a qual lhe falaram que tem pouca durabilidade, então tem que ter 

responsabilidade com o dinheiro público, para não cair no mesmo erro. Em seguida, o 

vereador Edson farias pediu a parte no discurso, para se reportar na questão da ponte 

sem querer defender ninguém, mais chamar a responsabilidade do povo, do usuário, 
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onde a ponte do Pruanã durou dois anos, mais pensa se até que fosse de aço também iria 

durar dois anos, pelo trato que foi dado a ponte, porque tacaram fogo nela. Depois, a 

vereadora Maria Nahum, parabenizou o vereador Ezequiel pelo seu requerimento. 

Ademais, citou sobre o caso da criança que tinha sido citado pelo vereador do mandato 

passado que o mesmo estava se referindo e foi a mesma que acompanhou o caso da 

criança, a qual ele tinha falo que foi meningite e não foi meningite que a criança veio a 

óbito, foi de pneumonia. Na sequência, citou sobre a CPI, em que a mesma é de acordo 

que seja feito desde o começo, porque acredita que tudo tem culpa. Em seguida, relatou 

sobre a feira, a qual é de acordo da melhoria para o Município, mais que melhore o 

lugar para que os feirantes ganhe seu pão de cada dia. Após, o vereador Edson Farias, 

pediu a parte no discurso citando, o que acontece é que sempre quem não presta é o 

vereador Edson, onde a vereadora Franciele estava lá e ninguém tocou no nome dela e o 

que lhe admira é que tinha gente da feira lá com todos e escutou qual era a conversa e 

não procurou saber qual é a real função do vereador. Depois, a vereadora Maria Nahum, 

fez um requerimento verbal em que revisse a situação da ponte do mercado de peixe, 

onde se ver muitos cachorros e os alimentos que fica na ponte, porque os cachorros 

andam tudo por lá e que se ouve-se uma possibilidade de minimizar mais essa situação. 

E que também revisse a situação da água, que fizesse uma manutenção na rede do 

Marituba. E que também fica feliz por estar começando os trabalhos das ruas, onde já 

fizeram só uma raspagem, mais espera que melhorem mais. Após, citou sobre a balsa de 

sua irmã, a qual não dá passagem, mais ajuda com empregos. Ademais, citou que a 

empresa que ganhou a licitação do FUNDEB, foi a empresa São Domingos e eles só 

dão passagem nos dias de quinta-feira e que o Secretário revisse essa situação. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, saudou o Sr. 

Presidente Paulo Miranda, a mesa constituída, a todas as pessoas que se fizeram 

presentes e aos ouvintes das rádios. Iniciou seu pronunciamento, agradecendo a Deus 

por estar na casa de leis e que foi uma alegria muito grande estar de volta juntamente 

com os nobres colegas, para fazerem seus trabalhos que é representar e lutar pelas 

melhorias e direitos do Município. O qual não estar para cruzar os braços e sim para 

fazer seu papel de legislador para o Município. Após, relatou que sábado estará em 

Oeiras uma equipe de dependente químicos, onde o Sr. Prefeito Dinaldo Aires, estará 

dando o total apoio. Depois, citou que olhem com carinho pelo Bairro do Marapira na 

rua Francisco Cerdeira, onde o mato estar muito grande. Na sequência, citou sobre o 

FUNPREV, o qual também é servidor público e pretende um dia se aposentar, mais não 

concorda com o jeito que foi criado o requerimento, porque os erros não foram feitos só 

agora e é a favor que pelo menos fosse desde a fundação do FUNPREV. Em seguida, 

relatou sobre a feira, a qual não é um lugar adequado para os feirantes, mais acredita 

que será melhorada, para que todos possam trabalhar no lugar adequado. Finalizou 

lendo uma mensagem. Palavra facultada ao vereador Paulo Miranda, que saudou o 

vereador Sérgio Barbosa, que por hora presidiu a sessão e no seu nome cumprimentou 

todos os nobres pares edis, a todas as pessoas que se fizeram presentes. Iniciou seu 

pronunciamento relatando que não queria ter o desprazer de estar presidindo a sessão, 
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de estar recebendo um requerimento que pedi a criação da CPI, para investigar 

irregularidades tão grave de recurso que saiu de contra cheque dos servidores públicos, 

que levaram uma vida descontando. E citou que foi eleito vereador pela primeira vez em 

noventa e sete e julho de noventa e oito, através de uma lei se quebrou o Instituto de 

Previdência, que o plenário aprovou e que se criava o FAPEM e o IAPOP deixou de 

existir. O IAPOP foi instinto pela lei que criou o FAPEM, no governo da época Floracy 

Ribeiro. E a lei que criou o RPPS, extinguiu o FAPEM, deixou de existir o FAPEM que 

também não prossegui, não existe e a dona Floracy já pagou um auto preço, tendo seus 

bens bloqueados, tendo uma serie de ação, respondeu os procedimentos que tem para 

responder. Então não existe IAPOP e não existe FAPEM. E deixou claro que na 

Audiência Pública, surgiu determinação do verdadeiro dono do dinheiro e que eles 

querem saber o que foi feito do dinheiro. E a criação da CPI, ela precisa ter um número 

máximo de um terço de vereadores assinados e com a assinatura dos quatros irá se 

instalar e o vereador que não assinou pode fazer parte da comissão, da investigação. E 

citou que a partir da instalação, da criação do ato que o mesmo estará assinando para dá 

a legalidade e que a casa dentro de suas possibilidades estará dando toda a condição 

para um bom funcionamento. Após, se referiu ao vereador Edson Farias, o qual faz 

parte de uma comissão que poucas pessoas dão conta dela, o qual é Presidente de Ação 

de Assuntos Sociais. E o parabenizou por ter ido junto ao Prefeito, sugerir, cobrar sobre 

a feira, o qual é a favor que possa dentro daquilo que é o padrão de uma feira livre. 

Após, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso, para citar que um bom 

administrador, ele tem que ser proativo e todos tendam ser proativo em suas atitudes, 

onde vossa excelência colocou seu posicionamento com o gestor, mais não é pessoal e 

foram lá se antecipando, porque a qualquer momento a justiça pode dá uma ordem para 

retirar e antes que isso aconteça, porque não conversar com os feirantes a administração 

e remove-los para um lugar adequado. Na sequência, o vereador Paulo Miranda, citou 

que deve fazer um ofício em nome da casa ao Prefeito Dinaldo Aires, que se analise 

com laudos técnicos a questão do cemitério da Nova Oeiras, porque cemitério requer 

uma serie de requisito e que ninguém não tenha o desprazer dos antes serem sepultados 

no cemitério, o qual estar no meio de um Bairro, onde dá para se aproveitar para uma 

feira ou para uma praça, mais menos para cemitério. Ademais, parabenizou o vereador 

Osvaldo Alves pelo seu aniversário. Após, citou que vereador não pode construir, sua 

função é legislar e fiscalizar em favor da população. Depois citou sobre o ofício que foi 

encaminhado através do Sr. Dulcídio Ferreira Pinheiro ex-prefeito do Município. É 

público notório de ter o conhecimento que o Tribunal de Contas do Município, ele dá 

um parecer prévio sobre as contas do prefeito, ele não juga o ex-prefeito, ele dá o 

parecer prévio e encaminha para esta casa, que ela tome as medidas, analise e faça seu 

julgamento. E o mesmo quer ser julgado por todos, que dei sua sentença ou absorva. E o 

vereador estará encaminhando em base no seu pedido, a Comissão de Finanças que 

cuida da matéria, para que se faça o analise, o posterior da avaliação e julgamento se for 

necessário da conta do seu ex-prefeito Dulcídio. Finalizou lendo uma moção da 

Assembleia Legislativa do Estado. Palavra facultada ao vereador Sérgio Barbosa, 
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saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes, aos ouvintes das rádios e a mesa 

constituída. Iniciou seu pronunciamento, parabenizando o vereador Osvaldo Alves pela 

sua volta e pelo seu aniversário. Também parabenizou o vereador Ezequiel de Jesus, 

pelo seu requerimento. E parabenizou o vereador Joelson Moraes, pela abertura da CPI, 

mais infelizmente discorda da forma que estar sendo colocado, porque a CPI a 

Comissão parlamentar de inquérito é o tipo de Comissão parlamentar que serve para 

discutir, ouvir depoimentos e da mais informações a respeito de um assunto com base 

no interesse público. E o vereador perguntou se os outros desvios se não são de 

interesse público e o mesmo como servidor público, tem interesse em saber o que 

aconteceu com o dinheiro. E que dessa forma o mesmo não assina. Na sequência, citou 

que no dia quinze de junho, o médico ginecologista estará em Oeiras para atender no 

máximo cento e quarenta pessoas. E também citou sobre a cadeira de roda, que já 

chegou e depois de sua viagem estará entregando para a criança que tanto precisa. Após, 

relatou sobre a feira, o qual não discorda que houve uma falha muito grande, onde 

fizeram umas salinhas. Em seguida, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso 

para citar que é lamentável quando um engenheiro colocou uma coluna na entrada da 

feira e como é que um cidadão vai entrar com um carrinho levando a sua mercadoria, 

não tem como passar e o Prefeito que passou, ele não tinha a obrigação de ir lá e dizer 

como era, ele contratou um profissional para fazer uma planta e é risonho de passar na 

frente da feira e olhar a situação. Mais espera que os novos engenheiros contratados 

pelo governo atual possa realmente fazer um projeto, a onde venha dá conforto aos 

feirantes. Depois, o vereador Sérgio, citou que estiveram na SEDAP, onde ficou 

acertado com o diretor da SEDAP, junto com o Deputado Eduardo Costa e seu assessor, 

onde pediu uma Audiência Pública no Município, para tratar do desenvolvimento 

familiar, da situação dos pescadores e outros assuntos, que será no dia três, quatro e 

cinco de julho, o qual é um assunto de interesse público. Finalizou agradecendo a 

presença de todos. Após, os pronunciamentos passou-se a seguinte ordem do dia: 

votação do Requerimento legislativo nº 010/2017, de autoria do vereador Ezequiel de 

Jesus, o qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o Sr. 

Presidente declarou encerrada a presente sessão. E para constar, a presente Ata vai 

assinada por mim Rosiane Vieira Machado, _____________________ e demais 

vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Oeiras do Pará. Plenário 

Rosa Feliz Pereira, trinta e um de maio de dois mil e dezessete. O cd da sessão 

Ordinária de trinta e um de maio de dois mil e dezessete, onde consta os discursos na 

integra, encontra-se no arquivo dessa casa.  
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