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Ata da décima nona Sessão Ordinária, do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, a ser realizada no dia vinte dois de agosto do ano de dois 

mil e dezoito, às dezoito horas, reuniram-se ordinariamente os vereadores da Câmara 

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

vereador Joelson Cunha de Moraes, o qual assumiu a Presidência na ausência do titular,  

e foi secretariado pelos edis Sergio Batista Barbosa como primeiro secretário e o vereador 

José Siqueira foi convocado para assumir como segundo secretário. Composta a mesa foi 

efetuada a chamada dos Vereadores presentes: Malena Batista, Ezequiel de Jesus, José 

Siqueira, Joelson Moraes, Edson Farias, Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Sergio 

Barbosa. Constatou-se a ausência dos Vereadores: Paulo Miranda, o qual justificou que 

estava fazendo uns exames em Belém por questões de saúde. O Vereador Izanides Filho, 

também justificou que está com problemas de saúde. a Vereadora Maria Nahum, também 

justificou. Após, as chamadas dos edis e havendo quórum regimental o senhor 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 senhor Presidente colocou 

em votação, discussão e aprovação a Ata da Sessão Ordinária anterior. A qual foi 

aprovada por três votos favoráveis e houve uma abstenção do Vereador Edson Farias. 

Após, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUNDOS 

DO EXECUTIVO: NENHUM. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: 

Indicação nº 07/2018, de autoria do Vereador Barriga, a qual requer a limpeza da PA 379, 

perímetro entre o Recanto do Paraiso até a localidade Fazendinha. Logo depois se passou 

para o pequeno expediente, onde a palavra foi facultada aos Vereadores para breves 

comunicações ou comentários, pelo prazo máximo de cinco minutos. No qual nenhum 

Vereador se inscreveu para se pronunciar. Prosseguindo, passou-se para o grande 

expediente, em que o senhor Presidente facultou a palavra aos Vereadores para se 

pronunciarem sobre assuntos de interesse público, pelo prazo máximo de vinte minutos, 

cada. Após, a palavra foi facultada ao vereador Joelson Moraes, o qual inicialmente 

agradeceu a Deus por estar mais uma vez nessa casa de leis para tratarem de assuntos de 

interesse público do Município. Em seguida, o vereador fez a leitura de sua indicação de 

nº 07/2018, o qual requer a limpeza da PA 379, perímetro entre o Recanto do Paraiso até 

a localidade da fazendinha. Continuando, o mesmo disse que fez essa indicação pelo fato 

dos mesmos irem da cidade até a beira do rio Arióca localidade da fazendinha, e chegando 

até lá os moradores pediram para que os mesmos como representante do povo pudessem 

pedir para o Executivo o atual Prefeito possa fazer uma limpeza na estrada para se 

locomoverem melhor, principalmente sobre a questão de saúde, porque com a limpeza os 

carros têm como passar para ir buscar os pacientes e que também vai trazer muitas 

melhorias para aquele povo. E assim o mesmo pediu para o Prefeito, para que ele possa 

olhar com carinho essa situação. Também, o vereador aproveitou o momento para 

ressaltar sobre a visita que o Secretário do Estado, que veio para ver a situação da estrada, 

a qual já foi liberado para fazer até a ponte do Jupatir, Caracurú e a ponte de São 

Sebastião. Na sequência, citou sobre a questão da segurança pública, onde o mesmo teve 
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o desprazer de ver jovens fumando droga em plena praça, também a questão de assaltos 

que estar muito complicado. E o mesmo pediu que junto com os demais vereadores 

possam se reunir com o Comando da Polícia daqui do Município ou até mesmo poderem 

irem até em Belém para pedirem apoio sobre essa situação. Finalizou agradecendo a Deus. 

Após, a palavra foi facultada ao Vereador Ezequiel de Jesus, o qual inicialmente saudou 

o senhor Presidente em exercício Joelson Moraes e aos demais Vereadores presentes, 

também saudou ao povo que se fez presente no salão plenário e a todos os ouvintes das 

Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso citando sobre suas visitas nas localidades 

dos interiores diversos, e umas delas foi a visita na PA 379, onde puderam ver que há 

uma necessidade grande de ter essa estrada revitalizada de fácil acesso para as famílias 

que residem nessa PA. E o vereador pediu para que a gestão possa fazer as revitalizações 

necessária, para que possa melhorar o acesso para essas famílias que tanto precisa. Na 

sequência, citou que já tem um Requerimento pronto e aprovado para construção de um 

Posto de Saúde d Rio Arioca, onde estiveram na localidade e disse que a maioria das 

pessoas que ali estavam, lhes repassaram que o Posto tem que ser terminado já que existe 

uma construção. E o mesmo pediu para a Gestão Municipal possa olhar com carinho para 

essa localidade, onde residem inúmeras famílias que tanto precisam. Ademais, lembrou 

da fala do Vereador Joelson Moraes sobre a segurança do Município, o qual é um de seus 

pleitos, que é a tão sonhada Guarda Municipal que tem muita valia para a sede do 

Município. Após, ressaltou que esteve na capital do Estado em busca de melhorias para 

Oeiras do Pará, tanto da cidade quanto do interior. E o mesmo espera muito que se faça 

esse trabalho na PA 379. Continuando, também pediu para a Administração que possa 

olhar com carinho para o Posto do Mocajatuba, onde todos sabem que o Município estar 

há meses sofrendo com o mal da malária. Na sequência, o Vereador Edson Farias pediu 

a parte no discurso para citar sobre a questão da malária. Onde ressaltou que o Dr. Bernar, 

ele esculhamba e mostra que há negligencia é do Município. Mais há maior negligencia 

é do Governo do Estado e da União, por não produzir o medicamento, por não tem para 

comprar e nem se pode ir em um laboratório encomendar. Disse ainda, que a culpa pode 

sim ser do Município, mais a maior é a do Estado que tinha por obrigação fornecer esse 

medicamento. Após, ao retomar da palavra o Vereador Ezequiel de Jesus citou que todos 

devem irem juntos até a Secretaria do Estado, para cobrar o que eles prometem e não 

cumprem. Em seguida, o mesmo fez um pedido para vossa excelência senhor Presidente 

em exercício senhor Joelson Moraes, sobre suas Sessões pelos os interiores, onde boa 

parte da população escuta as Sessões através das rádios, mais nem todas as pessoas nos 

interiores tem como ouvirem as Sessões. E por isso não entendem de fato qual é o papel 

do vereador, não entendem quais as suas funções, quais suas responsabilidades e, 

portanto, pediu para vossa excelência que analise com carinho as possibilidades. 

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

o qual inicialmente saudou o senhor Presidente em exercício Joelson Moraes e aos demais 

nobres edis presentes, saudou também os funcionários dessa casa de leis, saudou as 

pessoas que se fazia presentes e aos ouvintes das rádios FM. Em seguida, iniciou seu 
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discurso citando que o mesmo esteve fazendo visitas no hospital, e estando lá pôde 

visualizar a chegada de uma Ambulância e de um aparelho de Raio X, onde parabenizou 

o senhor Prefeito e o Vereador Sergio Barbosa pela conquista. Quando estava lá, uma 

mulher passou e torceu a boca para o seu lado e o mesmo sentiu o quanto ela lhe 

discriminava de estar lá junto com o Prefeito. E o mesmo deixou claro para a sociedade 

que não é inimigo do Prefeito e sim amigo e mais amigo da população, até porque esse 

Raio X não vai atender só o Dinaldo Aires e sim toda a população de Oeiras do Pará, por 

isso parabeniza e estará com o Dinaldo em todas as melhorias do Município de Oeiras do 

Pará e em qualquer lugar faz questão de subir no palanque e defender qualquer situação 

boa para o Município. Prosseguindo, citou que não pode bater palmas para o Prefeito 

naquilo que estar errado, onde aconteceu a Festividade de Nossa Senhora da Assunção e 

uma coisa lhe chamou atenção, onde no Festival do Camarão o mesmo comprou um 

camarote, pagou em queixe e quando foi na sexta feira até as vinte três horas o mesmo 

ainda não tinha seus ingressos, ligou para a pessoa reclamando e foi informado que tinham 

tirado a direção e foi repassado para a filha do Prefeito. E sentiu uma certa desconfiança 

da Administração em quem estava organizando o Festival do Camarão. Depois, 

parabenizou o Vereador Sergio Barbosa pela organização da festa do dia quinze de 

agosto, mostrando para a Administração e para o Secretário de Cultura como se organiza. 

Na sequência, citou sobre sua preocupação com a educação do Município a qual é 

corriqueira, onde uma mãe de aluno que lhe ligou e disse: “Vereador, a minha filha estuda 

na escola Mário Arcanjo e lá as aulas começaram em abril, onde fizeram reunião com 

todos e falaram que iriam repor as aulas nas férias e não reporão e, agora as aulas 

começaram tardio e estão liberando os alunos as dez horas da manhã, porque não foi 

colocado os vidros para as centrais de ar que o ex-prefeito deixou”. E o Vereador disse 

ainda, que recebeu um cd com uma gravação de uma passeata da educação, onde estava 

na frente o Secretário de Educação do Governo do senhor Nabiça junto com seus aliados. 

E essa senhora que representa as mães e os pais em geral da sociedade Oeirense, que sofre 

por não ter as condições que o secretário de Educação tem de colocar seu filho no melhor 

colégio de Belém, sabendo da educação que ele oferece para o Município é de péssima 

qualidade. Continuando, citou ainda que os ônibus estão com todas as documentações 

atrasadas, onde a última vez que legalizaram as documentações dos ônibus foi em dois 

mil e quatorze e esses ônibus estão irregular. Prosseguindo, também citou que visita 

algumas escolas e ver a qualidade da merenda, onde parte da base vem e diz que a 

merenda é da melhor qualidade. E o mesmo, diz que tem documento que a Secretaria de 

Educação paga de merenda escolar que é merenda de primeiro mundo, onde é pago para 

uma Associação e essa Associação de Trabalhadores Rurais de Água Brando do 

Município de Oeiras do Pará, onde ela fornece fruto do mar fresco para a merenda escolar, 

sendo que não temos mar e sim rio e o mesmo não sabe como essa Associação traz para 

Oeiras do Pará frutos do mar fresco, e se paga polpa de açaí com guaraná e glucose. Disse 

ainda, que já pediu o contrato dessa Associação, também já pediu o cardápio do 

Município para que junto com o Ministério Público fazer a fiscalização. Depois, o 
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Vereador ressaltou que não poderia deixar de comentar, onde na última Sessão Ordinária 

o Vereador da base fez algumas citações se referindo a si, mais o que lhe chateou foi em 

dizer que o Juiz João Batista insinuou que mandou tirar o seu nome de Edson do Fórum, 

porque o mesmo denegriu a imagem do judiciário e isso é uma inverdade sem tamanho, 

onde basta ver na resolução 23.405/2014 do TSE, que proíbe que político use nome da 

instituição, e no Artigo 30 parágrafo segundo diz: “não será permitido a assinatura de 

nomes a ser inseridos na urna eletrônica o uso de expressão ou siglas pertencente a 

qualquer órgão da Administração Pública direta e indireta, federal ou estadual, distrital 

ou Municipal. Disse ainda, que foi por causa dessa resolução que o Juiz não permitiu que 

usasse Edson do Fórum. E o mesmo irá entrar com uma ação pedindo esclarecimento da 

justiça, porque se esse juiz realmente falou, o mesmo irá denunciar ele no Conselho 

Nacional de Justiça, mais se ele não falou, o mesmo irá pedir a cassação por quebra e 

decoro parlamentar do Vereador mentiroso. Continuando, disse que não é santo, mais tem 

um posicionamento só, troca seu nome e renuncia seu mandato se procurou em algum 

momento Vereador da oposição da Gestão passada e falou: “faça uma CPI que eu quero 

derrubar o Prefeito”. Prosseguindo, citou que em uma semana a secretaria de Educação é 

SMEDA (Secretaria Municipal de Educação dos Andrade) e na outra é enaltecida. 

Depois, citou que não pode ficar calado se um Juiz amigo de um político que se diz um 

grande representante da justiça, trazer duzentas pessoas para o Cartório Eleitoral 

transitando livremente lá. E o mesmo pediu como Presidente de um partido e Vereador, 

a Seção para a Ilha do Caí, onde em nenhum momento precisava ser transferido e sim 

para fazer a digital, mais nunca se posicionou como um porta voz da justiça, mais se sentir 

que alguém estar tendo privilegio não pensará duas vezes em denunciar. Por tanto, o 

mesmo esclareceu a mesa que irá pedir esclarecimento ao Fórum da Comarca de Oeiras 

do Pará. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada à Vereadora 

Franciele Amaro, a qual inicialmente agradeceu a Deus pela oportunidade que mais uma 

vez lhe concede por estar mais uma vez usando a Tribuna desta casa, onde tratam de 

assuntos de interesses públicos da população. Na sequência, iniciou seu discurso 

relatando de sua visita que fez até o Departamento de Merenda Escolar, onde conversou 

com o Diretor de Alimentação Escolar, com a Nutricionista em relação há vários assuntos 

como: cardápio, sobre os abastecimentos nas escolas. E o Departamento está enviando 

algumas merendas para o meio rural e segundas informações na cidade já estar abastecido, 

onde essas alimentações escolares são sim de boa qualidade e o suficiente. Disse ainda, 

que o compromisso da Administração de quando se trata da merenda escolar é sério, e 

que não venham querer denegrir a imagem da Administração de quando se trata de 

alimentação escolar, porque jamais o Prefeito, o Secretário e as pessoas que estão à frente 

de uma Administração tenham coragem de tirar um centavo do dinheiro da alimentação 

escolar, para desviar em benefício próprio e é muito bom averiguar as coisas, porque 

quando se monta um cardápio, se coloca vários itens para licitar, mais não significar 

necessariamente que esses itens eles vão ser comprados e é muito bom fazer uma leitura 

e verificar. E realmente no cardápio que verificou não existe esses itens que vossa 
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excelência citou, mais existe sim na agricultura familiar, não frutos do mar, mais sim 

camarão da região e isso existe e foi trazido para as escolas. E a agricultura familiar trouxe 

não em quantidades suficientes que foi solicitado, porque eles não conseguiram a 

produção e, prova disso, o Conselho da Alimentação Escolar aprovou a prestação de conta 

porque viu e acompanhou. Depois, citou da chegada de um aparelho de Raio X 

ultramoderno, onde o Município foi contemplado com a emenda parlamentar do 

Deputado Priante o qual muito tem contribuído para o Município de Oeiras do Pará. 

Também através da Renilce Nicodemos, veio mais uma Ambulância para o Município 

que vai ser beneficiado a comunidade do Uxi Estrada da BR 422, a qual foi uma escolha 

do Prefeito Dinaldo Aires, porque sabe da grande necessidade que as pessoas da BR 422 

passam. Também citou sobre a emenda parlamentar do Deputado Federal Hélio Leite no 

valor de duzentos e quarenta mil, que será comprado setenta e dois equipamentos para a 

área da saúde, juntamente com mais uma Ambulância para beneficiar o povo de Oeiras 

do Pará. Ademais, ressaltou que já estar sendo feito cópia do pedido do Secretário Dinho 

Ribeiro, solicitando a contratação de empresa para a CPL, para a reforma do Posto do 

Uxi-Estrada e a reforma do Posto da Nova América o qual já estar em tramite na CPL, 

para que seja reformado esses Postos de Saúde para ajudar e atender a população da BR 

422 que tanto precisa. Prosseguindo, voltou a citar em relação a educação, onde destacou 

que além do compromisso com a merenda escolar que a Administração está tendo, 

também estar se olhando para as escolas em questão das reformas, onde já foi feita uma 

reforma grandiosa na Vila do Itaucu na escola Raimundo Caldas. Disse ainda, que as 

aulas da escola do Rio Sacajos ainda não começaram, porque acredita que daqui a uns 

quinze dias estará concluindo essa obra que é a reforma da escola, para também beneficiar 

os alunos que são os verdadeiros protagonistas e os verdadeiros patrões e é para eles que 

o recurso é aplicado, e eles merecem estudar numa escola digna de qualidade.  Após, citou 

sobre a Indicação do Vereador Joelson Moraes, o qual solicitou a limpeza da PA 379 até 

a localidade da fazendinha, a qual acha muito louvável essa questão da indicação, porque 

todos sabem realmente da necessidade desse povo que é a estrada. E essa estrada em 

época de inverno é mais difícil e como agora estar no verão pode se fazer essa limpeza, e 

assim a mesma declarou seu voto favorável. Continuando, citou que em resposta ao Carro 

do Meio Ambiente que foi citado a situação aqui, onde todos sabem que é importante 

averiguar tudo que é colocado aqui. E a mesma disse que irá conversar com o Secretário, 

vai ver as situações que foram colocadas e vai verificar até porque é importante 

procurarem a verdade, até porque não adianta virem para a Tribuna e trazerem inverdades 

e querer fazer com que o povo acredite, mais que tragam fatos reais, porque é muito fácil 

falar as coisas e não terem provas. Disse ainda, que é bem verdade que esse carro do Meio 

Ambiente foi usado durante o Festival do Camarão para os Policiais em beneficio a 

população. Prosseguindo, ressaltou em relação ao Festival do Camarão o qual foi citado 

aqui, onde a mesma acha muito estranho, porque na Sessão passada do dia primeiro, 

vieram aqui e elogiaram o Festival do Camarão que a festa foi maravilhosa, que a festa 

foi bem, todo mundo se divertiu, que gostou. E hoje voltou na Tribuna só para dizer que 
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o Festival foi uma vacalhação, que o Festival não foi bom, e a mesma não entende porque 

uma hora é uma coisa e outra hora é outra. Continuando, disse que o Vereador Sergio 

Barbosa foi elogiado pelo evento que organizou, mais também o Vereador Sergio Barbosa 

na organização do Festiva do Camarão e o mesmo também ajudou a escolher as bandas 

do Festival do Camarão. E a mesma ver aqui, que venham falam uma coisa e quando é 

na outra Sessão fala outra e depois se abstêm em relação aos votos das Atas, porque se 

contradiz do que fala. E a mesma toda vez que vai votar numa Ata, vota sim, porque não 

vai voltar atrás daquilo que falou na Sessão passada e a mesma fala e vota sim, porque 

tem que reconhecer aquilo que fez e que falou, porque não volta atrás, só se estiver errada 

aí volta e pede desculpas, mais se não, não fará isso. Finalizando, ressaltou sobre a questão 

da Delegacia, onde acredita que quase todos os Vereadores, Prefeito estiveram numa 

reunião com o Vice-governador Zequinha Marinho, no qual levaram os pleitos como: a 

Delegacia, a segurança do Município, a questão da estrada e foram solicitar a questão do 

Ensino Médio para o Município, e todos foram em busca de soluções para o Município e 

cobrar do Estado aquilo que é de direito. Disse ainda, que hoje a Delegacia estar 

funcionando onde era casa do seu Castelo, hoje atualmente é do Paizinho e alugada pela 

prefeitura e é a prefeitura que vai pagar o aluguel, onde deveria ser o Estado, a Delegacia 

é de direito do Estado mais o Prefeito com parceria com o Estado em ajudar o Município 

a funcionar, a depor a casa para funcionar, ele estar ajudando e vai ajudar naquilo que for 

necessário porque é um bem para o Município. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada ao Vereador José Siqueira, o qual inicialmente saudou o senhor 

Presidente em exercício Joelson Moraes e aos demais nobres edis e a todos os 

funcionários desta casa de leis, também agradeceu a Deus por lhe conceder mais uma vez 

estar usando a Tribuna desta casa para tratar assuntos de interesses públicos de Oeiras do 

Pará. Em seguida, iniciou seu discurso agradecendo a seus nobres Vereadores Ezequiel 

de Jesus, Sergio Barbosa Izanides Filho, Joelson Moraes e Osvaldo Alves, onde os 

mesmos têm ido muitas das vezes juntos em busca de benefício para o Município de 

Oeiras do Pará. Prosseguindo, citou que a Estrada PA 379 junto com a PA 368 que liga 

Portel elas são lutas de vários anos, mais os mesmos estiveram a felicidade, onde sabem 

que ninguém é inocente ou ingênuo para não entender que os processos políticos eles são 

atendidos por demanda política, onde a Ambulância que estar chegando hoje no 

Município, o qual tem certeza que se o Vereador Sergio Barbosa não tivesse o 

compromisso de representar a moça que articulou para que essa Ambulância chegasse, 

ela não estaria no Município de Oeiras do Pará. E a Ambulância que estar no Igarapé 

Preto, que é pedido do Vereador Edson Farias e se não fosse o compromisso do Vereador 

com o Deputado Luth Rebelo também seria difícil está lá, existe vários Deputados que 

não mandaram nada para Oeiras do Pará, porque não tem uma referência. Continuando. 

Citou que o Deputado Federal Jordy, mandou um kit do Conselho Tutelar no Governo 

passado, mandou para esse Governo uma Patrulha Agrícola, mandou duzentos e setenta 

mil de emenda parlamentar para dois Postos de Saúde, mais com a confiança que o mesmo 

irá divulgar o nome dele que tem ajudado o Município de Oeiras do Pará. Prosseguindo, 
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agradeceu a todas as comunidades do rio Oeiras, do São Sebastião até a Vila Delfia, ao 

povo do Arióca porque os mesmos ainda acreditam, principalmente de quando falaram 

que o SENTRAN estava vindo, mais que precisavam que fizesse um caminho para passar 

e eles trabalharam noventa e três diárias entre o Arióca e o Rio Oeiras em caráter de 

mutirão e isso eles fizeram de graça pelo sonho de sair do isolamento. Continuando, 

ressaltou que essa Estrada é muito importante e vai atender não só as pessoas que 

precisam de emergência, mais também vai atender as pessoas que dependem da 

agricultura para que eles possam sobreviver. Após, agradeceu ao Doutor Cleber Meneses, 

Secretário do SETRAN, também agradeceu ao Dr. Márcio Miranda e Eliel Faustino, 

porque fizeram esse homem vim até aqui tendo um gasto enorme, chegando aqui colocou 

sua moto em cima de uma lancha e foi para Cametá e fizeram essa trilha. Disse ainda, que 

acredita que essa estrada vai sair, até porque as pontes já estão licitadas e o processo 

licitatório da Estrada desceu hoje, onde o Secretário lhes informou que já foi publicada. 

Continuando, citou que essa Estrada vai ajudar muito Oeiras do Pará, vai tirar Oeiras do 

final do mundo, para o início do mundo. Na sequência, ressaltou que o Município de 

Oeiras do Pará vive longe, mais muito longe de que o povo merece em todos os aspectos, 

onde todos sabem que há falhas na educação, que há falhas na saúde e que há falhas em 

todas as partes administrativas do Governo, mais se derem uma olhada nos Municípios 

que estão nos redores, irão ver que estamos muito acima. Curralinho até hoje as aulas 

ainda não começaram porque estão em greve, Cametá começou as aulas mais já parou 

nos interiores porque não tem transportes escolar, e, em Oeiras do Pará começa as aulas 

e já tem os transportes escolares e Oeiras do Pará conseguiu pagar seus funcionários 

temporários e concursados. Disse ainda, que conversou com uma professora de Cametá 

temporária e ela lhe disse que agora que ela recebeu o mês de maio. Continuando, 

ressaltou que o Brasil estar passando por momentos difícil e o Prefeito de Oeiras do Pará, 

não só de Oeiras do Pará mais de todos os Municípios tem que sentar com sua equipe de 

Governo e expor toda a situação, e o maior problema do Gestor é isso, não sentar com a 

base, com Secretários e expôs a situação para todo mundo ouvir. Disse ainda, que o 

mesmo tem uma grande dificuldade porque não consegue falar com o líder desse Governo 

até porque o mesmo mora no interior, também não consegue falar com o Prefeito e quem 

ainda lhe atende é o Secretário Dinho Ribeiro e o professor Nei Andrade. Prosseguindo, 

citou que a professora Bena é uma grande secretária, a qual tem um grande serviço 

prestado para a Assistência Social, mais ela tem uma dificuldade, onde ela só visualiza as 

mensagens dois dias depois e se não dá para atender mais que coloque outra pessoa para 

atender, porque dois dias depois já fedeu o cadáver em Cametá no hospital, dois dias 

depois não tem mais jeito, e assim o mesmo tem que se virar para poder tirar o corpo do 

hospital. Continuando, parabenizou o Vereador pela Ambulância, ao Governo que enviou 

e ao Prefeito que escolheu o Posto do Uxi-estrada. E o mesmo disse que tem certeza que 

a Ambulância que estar no Igarapé Preto ela já rodou o que a Ambulância que está aqui 

em Oeiras do Pará vai passar uns cinco anos para rodar o que ela já rodou. Ademais, citou 

que quer entender e olhar o cardápio da merenda escolar, porque uma coisa é fato, que 
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até o primeiro semestre que terminou, a merenda escolar nas escolas que visitou poucas 

vezes que chegou viu as escolas sem merenda e viu escolas com merenda boa, como: 

laranja, banana, ovo, camarão, açaí e isso na Estrada foi praticamente inédito. E por isso 

o mesmo precisa ver e ouvir, porque licitar é uma coisa, mais quer ver a nota se pagaram 

frutos do mar e quer ver o quê que foi comprado. Disse ainda, que já pediu um oficio para 

que mandasse o cardápio para a Nutricionista da merenda escolar para readequar o 

Município, porque estão pegando um cardápio que não tem realidade no Município e tem 

que licitar, porque ela tem que mudar o cardápio e mandar para cá, para poderem 

contribuir nessa parte da merenda escolar. Continuando, ressaltou que é bacana a 

oposição vim aqui expor um grau de moral e sabendo o histórico de como defender os 

outros Governos e o mesmo quer ver até onde vai essa oposição, porque não tem moral 

nenhuma para defender, atacar e criticar sobre as coisas escandalosas que aconteceram 

no Governo passado. E o mesmo deixou bem claro, que na Secretaria de Saúde, onde já 

falou para o Secretário que iria tratar sobre isso na Câmara, onde não pode o paciente 

procurar a Ambulância e o Pastor que estar dirigindo a Ambulância, dizer: “amigo compre 

a gasolina, porque eu não tenho”. E o mesmo disse que isso não dá, até porque, saúde se 

previne e educação se planeja, e as vezes a Ambulância ela é solicitada na BR 422 para o 

Posto do Uxi-estrada que passa duas horas para poder chegar. Também disse, que não 

pode a Ambulância ser pedida lá do Uxi-estrada para o Wilson que estar aqui em Oeiras. 

Prosseguindo, ressaltou que todas as Secretarias têm se destacado em vários trabalhos, 

mais a Secretária de Meio Ambiente tem recurso, tem fundo, tem equipe, tem estrutura, 

mais não tem ação e o mesmo espera ver a ação dessa Secretaria. Depois, citou que o 

Secretário Manguinha pegou malária, onde o trator estar lá e as famílias estão lhe 

apertando porque foi o mesmo que pediu o trator para o Deputado, mais a questão de o 

trator trabalhar é competência da Secretaria de Agricultura, onde até hoje não contrataram 

motorista e por isso estão tendo muitas dificuldades e isso são coisas necessárias que se 

consiga resolver. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada à 

Vereadora Malena Batista, a qual inicialmente saudou o senhor Presidente em exercício 

Vereador Joelson Moraes e aos demais nobres edis. Na sequência, ressaltou que alguns 

dias os mesmos passaram distantes, mais que hoje estavam de volta para começar o 

segundo semestre de trabalho nessa casa de lei, agradecendo a Deus pelos seus retornos. 

Em seguida, iniciou seu discurso falando de uma perda que teve na sua família, o 

falecimento de seu cunhado Zeca Coelho o qual deixou suas boas marcas e isso que 

importa que é lembrar das coisas boas que as pessoas fazem. Ao contrário do que ouviu 

aqui em relação ao seu nobre colega Vereador José Siqueira, onde a mesma não pode 

concordar com vossa excelência em relação a professora Bena Castro. E quando esteve 

no falecimento de seu colega, seu irmão chegou lá e lhe explicou que tinha contato com 

a funerária e que era para a mesma entrar em contato com a professora Bena Castro e isso 

era três e meia da manhã e a professora Bena Castro lhe atendeu, e a mesma aproveitou 

o momento para agradecer a professora que lhe atendeu pelo seu primeiro pedido ao 

Governo. Na sequência, o Vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso para citar 
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que ela respondeu, mais o seu questionamento é que ela coloque alguém que fique mais 

antenado a essa situação, porque a Secretaria de Saúde e a Assistência Social nenhum dos 

Vereadores vão ligar para estar jogando conversa fiado. E o mesmo disse, que já foi 

atendido pela dona Bena de madrugada e muito bem atendido, mais no dia que mandou a 

mensagem para ela, ela visualizou a mensagem umas quatro horas depois, onde já tinha 

chegado com o corpo na BR 422. Ao retomar da palavra, à Vereadora Malena Batista 

citou para o Vereador Joelson Moraes que o mesmo já tinha seu voto favorável, porque 

enquanto estiveram na Gestão, esse ramal foi aberto, mais acredita que não foi cuidado. 

Ademais, a mesma citou que chegou em Oeiras do Pará umas quatro e meia da manhã, 

onde se deparou com uma situação que pôde contemplar em relação a iluminação a 

pública. Onde tinha muitas luzes apagadas, principalmente em frente a arena de eventos 

e como foi feito o asfalto se torna um lugar perigoso, pôde ver também muitas motos com 

o farol apagado e que isso é um perigo em relação a acidentes, assaltos e a estupros e por 

conta disso, os lugares perigosos que estiverem sem iluminação pública ficamos à mercê 

a toda essa situação. E por conta disso, a mesma chamou a atenção do Max onde ele lhe 

explicou, e por ética a mesma disse que não iria falar em tribuna, mais falou que ficou 

triste pelo que foi lhe explicado e mesmo assim pediu para ele que desse um jeito, porque 

na rua que mora está faltando umas quatro lâmpadas onde fica muito escuro e se torna 

muito perigoso. Depois, citou que algumas coisas já estão chegando e tem que aproveitar 

o momento político, porque depois que passa é tchau e benção. Prosseguindo, disse que 

ouviu o discurso da sua nobre colega falando em respeito de oposição, mais oposição teve 

a mesma que saiu com uma promessa que o atual Governador mandaria uma emenda para 

o Município, onde saíram do Governo e essa emenda não chegou. Mais hoje pode ver a 

oposição trazendo benefício para o Município já que é oposição e por isso devem 

esclarecer de uma maneira que se possa compreender e entender o que é oposição. E 

oposição a mesma pegou de quando sentou na cadeira do atual Presidente interino 

Vereador Joelson Moraes, as afrontas até mesmo com sua família, oposição que não 

podiam atrasar um dia o salaria porque queriam bater lata na porta da Prefeitura, oposição 

que tudo que faziam iam para o Facebook e espalhavam em grupos de WhatsApp, 

oposição essa que não ajudava, oposição essa que só procurava e se era merenda escolar 

não falavam, mais ver o Vereador Edson Farias que é oposição trazer benefício para o 

Município e até mesmo viu vossa excelência elogiando o Prefeito Dinaldo Aires com seus 

benefícios. Disse ainda, que o Prefeito Ely Batista não recebia um se quer elogio, mais 

trouxeram benefícios, fizeram uma escola no Rio Anauerá a qual estava caindo, também 

na Palmeira construíram a escola em setenta dias e durante seus mandatos faziam, mais 

não recebiam nem se quer “obrigado”, mais deixaram uma Clínica de Fisioterapia, 

também começaram a fazer os asfaltos, deixaram a feira para ser inaugurada e não 

receberam um parabéns, mais parabenizou o Prefeito Dinaldo Aires que tem Vereador 

que o ajuda e já no seus Governos passavam baixo em Facebook. Continuando, citou que 

ferida só dói quando é na gente, é quando vão para determinado lugar é que sentimos o 

peso da responsabilidade e não querer ouvir a verdade de quando ela tem que ser dita. 
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Disse ainda, que dificilmente vem para essa casa de lei e vem falar inverdade e como 

sempre diz que nessa casa de lei, a mesma fala e ainda traz a prova porque acredita que 

tem que ser dessa forma e jamais irá querer que algo de ruim aconteça no Município. 

Depois, ressaltou ainda, que no seu último pronunciamento antes de saírem para as suas 

férias, pediu para descem uma olhada na praça e a mesma ainda não foi na praça, mais 

recebeu uma foto e gostou, até porque Prefeito entra e Prefeito passa, CNPJ de Prefeitura 

continua o mesmo, Câmaras de Vereadores entra uns e saem outros e uma coisa que 

aprendeu com sua mãe é que: “faça o bem, mais não olhe a quem”. E no seu Governo 

passaram e fizeram, mais não sabiam se governavam ou se se defendiam, e hoje pessoas 

que fazem parte do Governo, tem primeiro escalão mais era o primeiro que botava no 

Facebook, era o primeiro que reunia para bater panela na porta da Prefeitura e hoje só a 

educação já recebeu a metade do décimo, e no seu Governo pagavam a metade do décimo 

em julho independente de qualquer secretaria e não atrasavam salários. Na sequência, o 

Vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para citar sobre o quesito da oposição, 

o qual disse que já ouviu algumas acusações em dizerem que o mesmo prega quanto “pior 

melhor”, mais é porque não viveram lá atrás. Também citou lembra de quando a 

Administração passada inaugurava o poço de Jacó e mesmo no dia da inauguração a 

oposição do Governo passado tentando derrubar de todas as formas para que não 

inaugurasse o poço de Jacó, porque se não o Ely ia ficar muito bem. Continuando, 

ressaltou ainda que de quando veio o recurso para fazer o ginásio ficaram postergando 

até se perder o prazo de aplicabilidade do dinheiro, e oposição foi quando viram nessa 

tribuna porque era oposição pessoal e sanguinária. Mais hoje se fecha os olhos porque 

estar a mil maravilha e não sabe o que mudou porque o mesmo estava na Gestão passada 

recebendo o subsidio de Vereador e recebe também hoje, e, da noite para o dia as pessoas 

desencarnaram a mitologia do rei midas e já não se reclamam mais, por causa do recurso 

e já estar dando dinheiro para tudo. E lhe desafiar até quando vai sua oposição, é loucura, 

porque o mesmo tem estrutura e condições, até porque não vai vender o que não tem, não 

vai publicar no facebook que levou a energia e esqueceu de dizer que cada família pagou 

um valor vultuoso, dizer que não tem moral e quem é que tem moral? Ressaltou ainda, 

que olhe para seu passado como funcionário público e como Vereador e dizer que não 

tem moral, e quem é que tem? É vender o que não tem? É quem anda com servidor que 

nem o secretário sabe que é servidor e recebe porque está lá na folha de pagamento entre 

outras coisas, portanto tem muita gente boa querendo ser o bambambã e todos sabem 

quem é, até porque a cidade é pequena, o Município é pequeno que dá para saber. Portanto 

oposição tinha sim porque queria abacanhar, e agora é uma semana oposição e duas três 

na situação, porque quando sede a pressão. Após, ao retomar da palavra, à Vereadora 

Malena Batista, pediu para que desse uma olhada pelos Secretários da Secretaria de Obra, 

onde pôde ver que o copo deles é uma garrafa pete cortada e no início do Governo a 

mesma doou copos para lá. Depois, ressaltou, como é serva de Deus que é, esse é o maior 

título que gosta de preservar, onde algumas mentiras correram por uma situação que sua 

família passou, no qual nunca se pronunciou e nunca defendeu pela situação que seu 
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esposo Ely Batista passou. E alguns adversários talvez por inveja ou por pura falta de 

amor de não saber o que é o respeito e o amor de uma família, não olha por esse lado. E 

quando receberam essa vitória, saiu uma mentira dizendo que seu esposo saiu com uma 

tornozeleira eletrônica e a mesma afirmou que isso é mentira, simplesmente são mentiras 

de pessoas maldosas, invejosas e com uma falta de caráter imensa e talvez seja uma 

pessoa que não tenha nem família, porque se tivesse respeitava a do outro. Continuando, 

ressaltou que seu esposo não gosta de anda de bermuda e mais teve que sair de bermuda 

para desestabilizar e descara esta mentira, onde simplesmente é uma mentira, porque o 

Deus que serve, é o Deus que tudo pode e não dá nada pela metade, porque quando ele 

dá a benção e a vitória, ele dá por completo e o que ele escreve ninguém pode apagar. 

Disse ainda, que é na adversidade que se conhece um amigo, uma pessoa que foi visitar 

seu esposo e por isso hoje a mesma junto com sua família apoia o Beto Faro e Diovanda 

Faro, os quais são seus candidatos a Deputados Estadual e Federal, porque são gratos com 

quem lhes ajuda. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao 

Vereador Sergio Barbosa, o qual inicialmente saudou a mesa constituída, saudou as 

pessoas que se faziam presentes no salão plenário e aos ouvintes das Rádios FM. Na 

sequência, iniciou seu discurso pedindo a Deus a melhora de seu colega de trabalho 

Izanides Filho que está com malária, a qual estar muito forte no interior. Em seguida, 

citou sobre o Requerimento onde solicitaram a limpeza do Ramal do senhor Duquinha, o 

qual esteve em reunião naquela comunidade e pôde ver a situação do Ramal e 

imediatamente pediu para que fosse feito o Requerimento nesta casa e entregou nas mãos 

do Prefeito que prontamente lhe atendeu e recibou, também já marcou a data para que 

possa melhorar aquele Ramal, para que aquela comunidade tenha o direito de receber na 

porta de sua casa uma Ambulância, um ônibus escolar e trafegar com dignidade. Ademais, 

mencionou que teve uma reunião com o pessoal que reside e tem também alguns sítios 

no igarapé Marapira, o qual tem um Projeto parado há muito tempo de ampliação de rede 

elétrica. E o rapaz que é gerente dessa região da CELPA se comprometeu em lhes ajudar 

nesse Projeto, onde foi feito o levantamento, foi encaminhado para ele e já está em 

andamento. Continuando, citou que eles requisitaram que o mesmo pudesse levar até o 

Poder Executivo ao conhecimento do Prefeito, que ali também precisa de uma limpeza. 

E, pôde analisar de quando esteve lá que realmente estar um processo muito difícil de 

trafegar devido as arvores que vão caindo no igarapé. Prosseguindo, ressaltou que 

também fez uma solicitação direto com o Secretário de Infraestrutura José Maria (Tatu), 

sobre a limpeza do Ramal do Bacurau, onde esteve lá para averiguar se a limpeza 

solicitada foi feita e o mesmo ficou muito feliz porque pôde ver que foi feita a limpeza 

para a alegria daquele povo que ali reside e aproveitou para parabenizar o secretário que 

atendeu a essa solicitação. Continuando, citou que também esteve em reunião com povo 

de uma certa localidade do Rio Oeiras e Rio Arioca, os quais também estão precisando 

de uma limpeza de rio assim como outros, onde do Castanheiro até o Melancial estar uma 

situação muito crítica, deixando assim seu pedido ao Prefeito para que ele possa agendar 

e marcar uma data para que essa limpeza possa ser feita. Depois, ressaltou que fica muito 



  

 

12 
 

feliz em ver a chegada da Ambulância assim como já chegaram outras através de pedidos 

feitos pelos seus nobres colegas, como: Vereador Edson Farias através do Luth, 

Vereadora Franciele Amaro e o Prefeito Dinaldo Aires que através de seus candidatos já 

conseguiram inúmeras coisas tanto para saúde, educação, Assistência, o Município está 

sendo contemplado. Disse ainda, que estar muito feliz, porque fizeram uma parceria com 

a Renilce Nicodemos a qual até então não é política, ela é Ex-secretária do Estado de 

Esporte e Lazer, que através de seu Deputado intercedeu em prol do Município de Oeiras 

do Pará. e assim como veio a Ambulância, também estão esperando outros benefícios que 

ela intercedeu como: um carro para o CRAS, casa de farinha para atender algumas 

comunidades, um trator, alguns computadores, bibliotecas para atender as escolas rurais 

e também a escola de músicas a qual ela já estar comprometida em lhes ajudar com os 

instrumentos musicais que estão faltando. Ademais, voltou a ressaltar sobre a reunião que 

esteve na comunidade Madeira, onde eles colocaram também a situação do Posto de saúde 

do rio Proanã e o mesmo se colocou à disposição de poder ajudar de qual quer forma que 

seja. E em conversa que teve com o Vereador Ezequiel de Jesus e o Prefeito, os mesmos 

estão articulando uma forma de poder iniciar essa obra, para beneficiar essa comunidade. 

Após, citou sobre a Delegacia, o qual fica feliz porque está saindo, onde já estão 

reformando o prédio que vai servir como Delegacia pelo tempo que for durar a obra. 

Também fica muito feliz por todos que foram lá como o Prefeito que foi e fez seu papel 

para solicitar, onde infelizmente existe a questão política, mais com o apoio de alguns de 

seus colegas estiveram lutando em prol disso conseguiram destravar, e daqui a alguns 

dias estará iniciando a obra da Delegacia. Em seguida, o mesmo fez um pedido ao 

secretário de Infraestrutura, que possa dá uma olhada na praça que fica em frente ao 

hospital, onde pôde observar que é uma praça nova, mais uma boa parte da calçada já 

estar se quebrando. Na sequência, à Vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso 

para informar que a praça ainda não foi inaugurada e a responsabilidade é da empresa do 

senhor Maneca em entregar a praça para a Administração. E ela disse que ainda não 

conversou com ele, mais irá procurar ele para se informar da data para ser inaugurada. 

Ao retomar da palavra o Vereador Sergio Barbosa, citou que irá ficar no aguardo, mais 

mesmo assim queria que os reparos fossem feitos. Ademais, o mesmo pediu a permissão 

para responder algumas perguntas que foi questionado através de rede social sobre os 

eventos, onde questionaram se o mesmo é Vereador ou Secretário de Cultura. E o mesmo 

deixou bem claro que os eventos que promove nada tem a ver com a Administração 

Pública, onde é um direito de cada um questionar, mais que questione com a verdade e 

que procurem fazer um questionamento coerente, porque uma pessoa vem questionar com 

a festa do búfalo e isso nada tem a ver com a Administração. E isso todo mundo faz, todas 

as igrejas fazem seus eventos, pessoas solicitam através de ofícios assim como fez todo o 

procedimento legal e não precisa dá carteirada em lugar nenhum. E o mesmo fez a 

solicitação do espaço através de ofício da arena de eventos com bastante antecedência, 

tirou a licença na Delegacia de Polícia tudo legal e referente a energia elétrica, o mesmo 

tem recibo do posto de combustível de quinhentos reais que foi comprado de óleo diesel, 
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até porque essas aparelhagens elas não utilizam a rede elétrica da rua. E assim o mesmo 

deixou claro que tudo o que faz, referente a um trabalho como sempre diz que é 

esporádico nada tem a ver com o Prefeito Dinaldo Aires, nada tem a ver com a Secretaria 

de Cultura e não estar lesando ninguém, apenas está fazendo um trabalho extra, porque 

não veio para cá para viver de salário de Vereador, mais veio sim com um objetivo de 

ajudar o Município. Finalizou agradecendo a Deus. Na sequência, a palavra foi facultada 

ao Vereador Osvaldo Alves, o qual se absteve da palavra. Após, os pronunciamentos dos 

nobres edis, passou-se para a seguinte ordem do dia, votação da Indicação nº 07/2018 de 

autoria do Vereador Joelson Moraes. A qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo 

mais nada a tratar, o senhor Presidente em exercício Joelson Cunha de Moraes, declarou 

encerada a presente Sessão Ordinária. E para constar a presente Ata, eu Rosiane Vieira 

Machado ____________________, Secretária, lavrei a presente Ata que, após ser lida e 

aprovada, será assinada por mim e demais Vereadores presentes. O cd da Sessão 

Ordinária do dia vinte dois de agosto de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na 

integra, encontra-se no arquivo dessa casa.  
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