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Ata da primeira Sessão Ordinária de abertura do primeiro Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará a ser realizada no dia quinze de fevereiro de dois mil e dezoito 

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: Branco Manga, José 

Siqueira, Izanides Filho, Paulo Miranda, Serginho Barbosa, Franciele Amaro, Osvaldo Alves, 

Barriga. Constatou-se a ausência dos vereadores Malena Batista, a qual informou a 

presidência que tem exames para efetuar na data de hoje. A vereadora Maria Nahum, 

informou a presidência que acompanhou seu filho que teria a volta ao médico qual sofreu um 

acidente. Vereador Edson Farias, estar a serviço o qual estar no ministério da previdência 

resolvendo situação previdenciárias dele e demais vereadores passado. Após, as chamadas dos 

edis e havendo quórum regimental, o senhor Presidente invocando a proteção de Deus e em 

nome do povo Oeirense declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Após, o senhor 

Presidente colocou em discursão, votação e aprovação a 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 LEGISLATIVO. NENHUM B) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO EXECUTIVO. NENHUM. C) EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS 

ORIGENS. NENHUM Logo depois o senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores 

para breves comunicações ou comentários pelo prazo máximo de cinco minutos cada. 

Nenhum vereador se inscreveu para se pronunciar. Depois passou-se para o grande 

expedientes pelo qual o senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores para se 

pronunciarem sobre assuntos de interesses público, pelo prazo máximo de cinco minutos 

cada. Palavra facultada ao vereador Barriga, o qual saudou aos presentes e todos que os 

ouvem através das rádios. Em seguida, relatou que estão começando mais um período 

legislativo de muita luta, de muita batalha em prol do Município, onde muitas coisas 

aconteceram como coisas boas e coisas ruins e muitas coisas precisam ser melhoradas, mais 

todos quanto vereadores os quais foram eleitos para representar o povo estão ai pra isso. 

Após, citou sobre um assunto que lhe deixou meio desapontado em relação a umas das 

práticas suas de como vereadores que é fiscalizar, onde o mesmo fez uma leitura entre outras 

atribuições que cabe quanto vereadores, "as atividades do vereador não pode ser resumida 

apenas de tratamentos de Leis do Município, existe ainda uma função ligada ao cargo de 

vereador que é fundamental para a própria saúde da democracia, trata-se da fiscalização das 

ações do Poder Executivo Municipal, ou seja, das ações do Prefeito ato de fiscalizar tornar 

mais equilibrada ações do poder Executivo, isso é essencial para que o poder do Prefeito não 

se torne tão grande que deixa em cima da Lei, por isso que a lei prever expressamente alguns 

deveres importantes dos vereadores em relação a prefeitura como: fiscalizar as contas da 

prefeitura de forma de inibir a existência de obra superfaturada e atrasadas, fiscalizar e 

controlar diretamente os atos do executivo inclusive da administração direta por exemplo: 

visitar os órgãos Municipais e fazer questionamento por escrito ao Prefeito que é obrigado por 

Lei a prestar esclarecimento em até trinta dias, criar comissões de parlamentar de inquérito, 
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realizar o chamado do controle externo das contas públicas com a ajuda do Tribunal de 

Contas do Estado e Município". E o que lhe deixou triste e desapontado foi que mesmo em 

recesso procuraram tomar conhecimento de algumas situações e o mesmo na qualidade de 

vereador também pode dizer em ser contrário em algumas situações, onde o entendimento do 

advogado é um e o seu é outro. E o mesmo fez um requerimento pedindo algumas 

informações ao poder executivo, onde hoje recebeu um esclarecimento da Assessoria Jurídica 

da prefeitura na pessoa do advogado Afonso Arino, que no entendimento dele ele debochou 

de seu requerimento, e isso é uma falta muito grande de respeito com o Poder Legislativo e 

com o mesmo quanto vereador. E o mesmo entende que um advogadozinho desse, deveria ter 

pelo menos respeito e conhecimento e ele insinuou na resposta para mesmo quanto vereador 

"a troca de que não se sabe". E o pedido que o mesmo fez de impugnação que no seu 

entendimento estava acontecendo de forma irregular e o mesmo queria dizer para o advogado 

Afonso Arino, que deveria respeitar mais o vereador, que o mesmo quanto vereador todo 

mundo conhece sua vida pessoal e sua vida quanto vereador, não tem empresa nenhuma, não 

é dono de nenhuma empresa, não estar querendo pedir anulação para beneficiar A ou B. Pediu 

uma anulação de forma tudo baseado na Lei, mais no entendimento dele e na resposta dele 

que não teve nenhuma justificativa legal pela Lei, ele simplesmente debochou e insinuou que 

o mesmo estar querendo apadrinhar alguém. E o mesmo fica preocupado com o Prefeito, fica 

preocupado com o Poder Executivo, porque da forma que o advogado desse trata o vereador, 

ou seja, qualquer outra pessoa é revoltante, então fica preocupado porque conhece a pessoa do 

Dinaldo sabe que ele quer fazer sempre as coisas certas e todos quanto vereadores estão aqui 

para que sempre ele faça as coisas certas. E o mesmo fez um pedido ao Prefeito que ele tome 

ciência, preste atenção na Assessoria Jurídica nesse advogado Afonso Arino, que tem certeza 

pelo que ele mandou a resposta ele não tem o mínimo de consideração com Prefeito. 

Finalizou saudando a todos. Palavra facultada ao vereador Branco manga, iniciou seu 

pronunciamento saudando a todos e em seguida citou que estão voltando do período de 

recesso e mesmo com o recesso estavam atuando em trabalhos, em visitas, sempre buscando 

formas de melhorias para o Município. Após, citou que esteve no Trapiche Hidroviário, onde 

os barqueiros estavam reunidos trazendo as embarcações para as inspeções naval, sabendo 

que quem trabalha primeiro é o barqueiro, onde o barqueiro embarca o aluno, embarca o 

professor para levar até as suas escolas. Na sequência, relatou que umas das principais 

questões do país e do mundo e no nosso Município não é diferente, que é a questão da saúde, 

onde a demanda é muito grande para a Gestão Municipal, e ratificou um momento muito 

importante o qual teve a oportunidade de estar presente juntamente com outros vereadores na 

comunidade de um Posto de Saúde o qual estava três anos fechado do Governo passado e com 

a parceria de todos conseguiram reabrir, que é o Posto da Vila do Castanheira, parabenizando 

a Gestão que estar mantendo o funcionamento com o profissional. Ademais, solicitou ao 

Governo Municipal que olhe com carinho a comunidade do Rio Mocajatuba, sabendo que o 

Mocajatuba é a divisão com Bagre e fica muito distante da sede do Município e que tanto 

necessita desse atendimento na saúde. Onde também precisam fazer um Posto de Saúde no 
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Rio Proanã, e esse ano irão trabalhar fortes para que possam construir o Posto de Saúde, que 

muito irá ser útil para as cinco comunidade do Rio Proanã. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada à vereadora Franciele Amaro, iniciou saudando a todas as pessoas onde é 

grata a Deus por estar iniciando os trabalhos das sessões, onde passaram por um período de 

recesso e hoje começaram a prestar conta do que aconteceu durante esse período. E durante 

esse recesso estiveram até a Capital, e um dos assuntos em pauta se tratava da relação da 

saúde do Município, o assunto referente a malária e foram em umas três vezes em busca de 

informações de soluções juntamente com o Secretário, o Presidente da casa, vereador José 

Siqueira, onde reuniram-se com o Secretário de Saúde e foram pedir ajuda porque o 

Município passa por situações de dificuldades, uma situação triste em relação a malária, onde 

são muitos casos de malária e é preocupante porque são muitos Municípios que estão 

afetados. E diante de tudo isso o Prefeito juntamente com o Presidente Paulo Miranda e o 

Secretário eles conseguiram além de falar com o Secretário de Saúde, eles conseguiram falar 

com o Ministro da Saúde, onde eles contaram toda a situação que o Município enfrenta e ele 

se comprometeu através de um plano de ação em estar ajudando o Município. Então o 

Município estar fazendo sua parte, o Estado também estar contribuindo, mais agente 

precisamos de mais, porque as nossas armas são poucas e elas estão acabando, onde o número 

estar elevados de casos e o que mais preocupa é o caso da LDC que são aquelas pessoas que 

são diagnosticadas com os casos de malária e mesmo sendo tratada volta a doença. Em 

seguida, relatou dos feitos realizados no Município, grandes inaugurações, grandes obras que 

são de benefícios para a população, onde houve a inauguração da ponte da quinze de 

novembro onde presenciou a alegria das pessoas, parabenizando a administração pelo 

compromisso com a população, também tiveram a inauguração da quadra da Escola da Mário 

Arcanjo, a qual foi iniciada no governo do ex-prefeito Nabiça. E em relação a ponte, sabemos 

que não é só essa ponte e que existe outras que também necessita e estão em situação precária, 

mais já foi feito um levantamento e provavelmente essas pessoas que moram nas pontes serão 

também contempladas com uma ponte digna para morar. Após, citou em relação a educação, 

onde já houve uma vistoria nas embarcações para que na segunda-feira estarão retomando as 

aulas. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, iniciou 

seu pronunciamento agradecendo a Deus por estar desenvolvendo mais uma vez seu trabalho 

e em seguida, agradeceu a parceria de todos os vereadores dessa Casa de Leis, e seu ponto de 

vista durante o ano de dois mil e dezessete foi muito produtivo para o povo de Oeiras do Pará, 

onde pôde fazer parte de uma Câmara que estar indo em busca de benefício para o Município 

de estar tentando ajudar a administração de todas as formas possíveis e não é só os vereadores 

da base são também os vereadores da oposição estão tentando ajudar o Município e o mesmo 

só tem a agradecer a todos. Após, citou que o vereador Branco Manga tem uma preocupação 

com o Rio Proanã e não quer dizer que o Rio Proanã seja perto do Município de Oeiras e não 

tem quer ter um Posto Médico, talvez o Município não tenha dinheiro para fazer um posto 

médio, mais o Posto médico não é um bicho de sete cabeça, porque onde há uma comunidade 

organizada há uma comum idade que queira ajudar, e o Rio Proanã necessita sim de um Posto 
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médico e o mesmo estar pronto para ajudar também. Na sequência, o vereador Branco Manga, 

pediu a parte no discurso citando que no rio Proanã tem cerca de trezentas e poucas famílias e 

pensa que estiver um do Rio Proanã. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à 

vereadora Franciele Amaro, iniciou saudando a todas as pessoas onde é grata a Deus por estar 

iniciando os trabalhos das sessões, onde passaram por um período de recesso e hoje 

começaram a prestar conta do que aconteceu durante esse período. E durante esse recesso 

estiveram até a Capital, e um dos assuntos em pauta se tratava da relação da saúde do 

Município, o assunto referente a malária e foram em umas três vezes em busca de 

informações de soluções juntamente com o Secretário, o Presidente da casa, vereador José 

Siqueira, onde reuniram-se com o Secretário de Saúde e foram pedir ajuda porque o 

Município passa por situações de dificuldades, uma situação triste em relação a malária, onde 

são muitos casos de malária e é preocupante porque são muitos Municípios que estão 

afetados. E diante de tudo isso o Prefeito juntamente com o Presidente Paulo Miranda e o 

Secretário eles conseguiram além de falar com o Secretário de Saúde, eles conseguiram falar 

com o Ministro da Saúde, onde eles contaram toda a situação que o Município enfrenta e ele 

se comprometeu através de um plano de ação em estar ajudando o Município. Então o 

Município estar fazendo sua parte, o Estado também estar contribuindo, mais agente 

precisamos de mais, porque as nossas armas são poucas e elas estão acabando, onde o número 

estar elevados de casos e o que mais preocupa é o caso da LDC que são aquelas pessoas que 

são diagnosticadas com os casos de malária e mesmo sendo tratada volta a doença. Em 

seguida, relatou dos feitos realizados no Município, grandes inaugurações, grandes obras que 

são de benefícios para a população, onde houve a inauguração da ponte da quinze de 

novembro onde presenciou a alegria das pessoas, parabenizando a administração pelo 

compromisso com a população, também tiveram a inauguração da quadra da Escola da Mário 

Arcanjo, a qual foi iniciada no governo do ex-prefeito Nabiça. E em relação a ponte, sabemos 

que não é só essa ponte e que existe outras que também necessita e estão em situação precária, 

mais já foi feito um levantamento e provavelmente essas pessoas que moram nas pontes serão 

também contempladas com uma ponte digna para morar. Após, citou em relação a educação, 

onde já houve uma vistoria nas embarcações para que na segunda-feira estarão retomando as 

aulas. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, iniciou 

seu pronunciamento agradecendo a Deus por estar desenvolvendo mais uma vez seu trabalho 

e em seguida, agradeceu a parceria de todos os vereadores dessa Casa de Leis, e seu ponto de 

vista durante o ano de dois mil e dezessete foi muito produtivo para o povo de Oeiras do Pará, 

onde pôde fazer parte de uma Câmara que estar indo em busca de benefício para o Município 

de estar tentando ajudar a administração de todas as formas possíveis e não é só os vereadores 

da base são também os vereadores da oposição estão tentando ajudar o Município e o mesmo 

só tem a agradecer a todos. Após, citou que o vereador Branco Manga tem uma preocupação 

com o Rio Proanã e não quer dizer que o Rio Proanã seja perto do Município de Oeiras e não 

tem quer ter um Posto Médico, talvez o Município não tenha dinheiro para fazer um posto 

médio, mais o Posto médico não é um bicho de sete cabeça, porque onde há uma comunidade 
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organizada há uma comum idade que queira ajudar, e o Rio Proanã necessita sim de um Posto 

médico e o mesmo estar pronto para ajudar também. Na sequência, o vereador Branco Manga, 

pediu a parte no discurso citando que no rio Proanã tem cerca de trezentas e poucas famílias e 

pensa que estiver um bonificação, temos que ter a distribuição de mosquiteiros, temos que 

levar informações a população, onde a maioria dessas voltas da malária as populações estão 

mal informadas, são pessoas que não tem responsabilidades nem com suas próprias vidas 

porque no meio do processo que estão tomando remédios muitos tomam bebidas alcoólicas e 

ela toma voltar, e na BR 422 se não fizerem um planejamento não vai parar. Parabenizou o 

vereador Edson Farias por ter pedido uma Ambulância direcionado ao povo da BR 422. Em 

seguida, parabenizou o vereador Barriga, por tocar na Assessoria Jurídica da prefeitura de 

Oeiras, porque conhece o prefeito Dinaldo Aires e pelas conversas que tem com ele não ver 

nenhuma maldade, nas conversas não ver se quer nem tanto contato com essa Assessoria, 

mais é uma Assessoria que estar no Município que fez questão de jogar o pregoeiro que 

passou e hoje estão harmonicamente Assessoria Jurídica e CPL, e processos licitatórios onde 

escola do Costeira tem recurso pra começar, muro do X- Estrada tem recurso pra começar e 

várias obras do Município que já era pra ter começado, mais anda mais devagar do que 

caranguejo no processo licitatório, não consegue andar e isso é grave, as aulas estão 

começando e ver o desespero do Secretário com várias situações que já mandou há dias pra 

CPL e não consegue resolver. E esperam que o prefeito determine prazos, porque um 

processo licitatório passa quinze dias e já é tempo suficiente para concluir e tem processo 

licitatório que já estar mais de quatro meses na CPL e não consegue andar, e quem sofre com 

tudo isso é o povo que precisa do benefício. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada 

ao vereador Osvaldo Alves, iniciou seu pronunciamento saudando a todas as pessoas 

presentes e as que ouvem através das rádios. Em seguida, citou que mesmo em recesso os 

mesmos não ficaram de braços cruzados, foram até a Belém em busca de melhorias para o 

Município, e lá foram até ao Secretário de Saúde do Estado para que o mesmo pudesse dá 

uma força para a saúde do Município na questão da malária, mais até agora os seus pedidos 

ainda não foram cumpridos, mais os seus papeis é estar lutando em melhorias para trazer o 

que realmente o povo estar precisando. Após, parabenizou o vereador José Siqueira, que 

através de sua emenda ao seu Deputado Jordy, o Município foi beneficiado com uma patrulha 

agrícola mecanizada que irá beneficiar a BR 422. Parabenizou também o vereador Serginho 

Barbosa, que através de sua parceria até a Belém, conseguiu muitas cestas básicas que ajudou 

muito as pessoas. Também parabenizou o vereador Edson Farias, que através de seu Deputado 

Luth Rebelo conseguiu uma Ambulância para a BR 422. Na sequência, o vereador Serginho 

Barbosa, pediu a parte no discurso citando sobre as cestas básicas, a qual foi uma ideia 

pensada pelo Secretário de Cultura Dilael Martins, o qual fez uma propostas aos clubes 

participantes do campeonato municipal de futebol, onde cada clube participante colaborou 

com uma cesta básica, e daí abraçaram a causa e foram atrás de alguns parceiros e 

complementaram o números de cestas básicas, também com ajuda do prefeito Dinaldo Aires e 

a Secretária de Esporte do Estado a senhora Renilce Nicodemos conseguiram atingir um 
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número bem maior de famílias. Em seguida, o vereador Osvaldo Alves, parabenizou o 

Presidente senhor Paulo Miranda pelo curso do SENAI, que estará formando e tirando muita 

gente do caminho das drogas. Depois, relatou a uma pessoa que talvez esteja querendo o seu 

cargo o qual não pode exercer sua função como vereador, e citou para essa pessoa que não foi 

o Presidente da Câmara, não foram os vereadores que lhe elegeram e sim o povo que lhe 

outorgou para representa-los. E essa pessoa vem lhe perseguindo há tempos, e entrou agora 

em janeiro com mais um pedido para lhe afastar, porque junto com outros vereadores 

entraram com requerimento para benefício do Município, e ela dizendo que o mesmo não 

pode exercer de fato seu cargo, e o mesmo não pode ficar parado e calado em momento 

algum. E o mesmo não sabe se na igreja que ela congrega ensinam ela a perseguir, até porque 

o mesmo ainda não viu uma pessoa tão perseguidora ela, e que ela espere a data certa de se 

candidatar e o povo vai decidir se ela vai voltar ou não para a Câmara Municipal, e o mesmo 

tem certeza que o Pastor onde ela congrega não ensina a perseguir, até mesmo porque 

perseguição não é de Deus. Ademais, relatou que nessas idas até Belém do Pará, estiveram na 

delegacia geral da polícia civil, para que pudessem através das pessoas aptas trazer novamente 

uma delegacia decente para o Município, e de fato a delegacia da cidade já estar há dez anos 

interditada. Em seguida, citou que o governo na pessoa do Prefeito Dinaldo Aires, tem feito 

na medida do possível e mesmo com as dificuldades que o Brasil vem enfrentando reflete ao 

Município, e o mesmo esteve na ponte da quinze de novembro e pode ver em várias casas as 

placas de agradecimentos das pessoas pela ponte que era um sonho de todos. E falou para as 

pessoas que moram no Bairro da Liberdade, o qual já fez um requerimento e foi aprovado por 

todos, e se Deus quiser este ano também o Bairro estará sendo contemplado por uma ponte 

também de concreto. E também com toda as dificuldade foi inaugurada uma quadre poli 

esportiva da escola Mário Arcanjo da Costa, agradecendo ao Secretário de Educação que 

muito vem se empenhando para que as coisas aconteçam. Na sequência, citou que realmente o 

vereador Barriga foi muito claro e feliz, e lhe preocupa muito as coisas que vem acontecendo 

ultimamente, principalmente a Assessoria Jurídica do Município e todos já levaram até o 

Prefeito as coisas que estão incorretas e o mesmo costuma dizer o seguinte, que os amigos do 

Prefeito eles sempre estarão aí e os amigos do Dinaldo ele só vai saber depois que ele não for 

mais ser Prefeito, mais pede pra Deus que o Prefeito possa com a sua inteligência analisar 

bem os fatos que estão acontecendo. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao 

vereador Paulo Miranda, iniciou seu pronunciamento saudando a todos e agradecendo a Deus 

por estarem de volta do recesso. Em seguida, relatou que durante o período de recesso 

também esteve andando no Município, onde esteve através da escola Novo Edem na Vila do 

Bailique Centro, numa colação de grau do primeiro e do nono ano junto com seu amigo 

Zezinho Monteiro, a quem deve muito ao Zezinho que o fez conhecer amigos naquela 

localidade, parabenizando a escola pela organização e que tiveram naquela localidade. Em 

seguida, citou que através de articulações políticas conseguiram recentemente trazer para o 

Município duzentos e cinquenta títulos da SPU (Secretaria de Patrimônio da União), título 

definitivo das pessoas que moram nas regiões das ilhas, onde fizeram a entrega na Igreja 
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Assembleia de Deus, e estarão organizando agora esses dias para entrega de mais oitocentos e 

estarão fazendo um levantamento dos restantes das famílias que não tem seus documentos. 

Isso é uma parceria da SPU com o apoio da prefeitura Municipal e seus pensamentos é que até 

o final de dois mil e dezoito todas as famílias das regiões da ilha terão seus títulos definitivos 

de terras. Após, citou que estar no Município o curso do SENAI, onde estão com o curso de 

construção civil qual abrange várias áreas da construção civil como: pedreiro, eletricista, 

encanador, ferreiro e pintor, onde ele é um conjunto de cursos. E esse curso ele tem um custo 

muito auto, e o mesmo agradece o apoio do Prefeito Dinaldo Aires e do senhor João 

Monteiro, e o senhor Prefeito estar concedendo o apoio que o SENAI o pediu, onde ele e o 

senhor João Monteiro assinaram um termo de parceria com a instituição e o mesmo para que 

este curso estivesse quanto os outros que assim virão. Depois, relatou sobre a malária que o 

mesmo acredita que é possível, mais diante da situação que o Município vive e se o Estado 

não abraçar realmente a causa não será fácil, ele tem contribuído sim mas precisam 

entenderem que a questão de endemias ela é uma questão acima de setenta por cento de 

responsabilidade do Estado. E o mesmo preocupado com isso e junto com o Prefeito e 

Secretário conseguiram uma audiência as dez horas da noite com o Ministro de Saúde do 

Estado, onde ele se comprometeu que fizessem a demanda que ele estará ajudando com aquilo 

que for até acima da responsabilidade dele. Ademais, citou que estão na Câmara uma parceria 

com este poder, o Prefeito Municipal para regulariza a questão da carteira de habilitação, onde 

a auto escola esteve aqui, o Gestor estar dando suporte para os alunos irem até a capital para 

fazerem os exames. Em seguida, citou que houve uma nova composição do conselho do 

FUNDEB, desejando-lhes boa sorte e pediu uma atuação deles porque tem que ser justo, onde 

o Jacson era um conselheiro atuante, informava essa casa de todos os atos da administração 

pública e dos atos do conselho e parabenizou o senhor Jacson o qual fez realmente um grande 

trabalho do conselho. Após, parabenizou o vereador José Siqueira e ao Deputado Jordy por ter 

vindo entrega uma patrulha mecanizada e muito será útil aos agricultores da estrada. 

Mencionou também o nome do vereador Edson Farias junto com o Prefeito e o Deputado 

Luth Rebelo estarão entregando no dia vinte e quatro uma Ambulância na Vila do Igarapé 

Preto para servir a população da estrada. Também parabenizou a administração pela 

construção e a inauguração da ponte a qual irá ficar pra muitos anos, e pela quadra que estar 

pronta. Depois, citou que não dá pra engoli essa empresa que estar cuidando desse asfalto, a 

qual começou no governo do Ely Batista onde levou o governo inteiro e não conseguiram 

terminar e a mesma ainda tem a responsabilidade de mais um km e meio de asfalto que ficou 

do governo anterior e já tem agora mais uma emenda que liberaram mais três km e não 

conseguiu terminar o que ficou quatro anos e mais um ano do Dinaldo. E todos precisam 

verificar a situação real dessa empresa. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao 

vereador Serginho Barbosa, iniciou saudando a todos, em seguida, relatou sobre suas idas até 

a delegacia geral da polícia civil, onde uma equipe de vereadores se juntaram em prol da 

reforma ou construção de uma nova delegacia para o Município, tendo a presença do 

Delegado Geral da Polícia do Estado do Pará. E ele deixou uma palavra de conforto para 
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todos, que o mais breve possível o pessoal da engenharia estará chegando a cidade para dá 

providencia a reforma ou a construção de uma nova delegacia. Também estiveram na CESPA, 

tratando da situação da malária, onde os recursos que estavam sendo repassado para o 

Município não era o suficiente para o combate à malária. Com a graça de Deus com apoio da 

Secretaria de Saúde, com o apoio do Prefeito e dos vereadores em comitiva conseguiram que 

eles repensassem e procurassem aumentar esses repasses. Após, citou sobre as pontes, as 

quais o povo já vem cobrando há anos pelas melhorias reformas ou até construção de novas 

pontes, onde rodos sabem que não é tão fácil a questão da legalidade da madeira que tem toda 

uma burocracia e hoje é muito difícil encontrar uma empresa que venda uma madeira legal. 

Também a questão financeira do Município não é uma das melhores, mais na medida do 

possível todos tem cobrados da administração pública que façam os reparos necessários ou o 

que aconteceu na quinze de novembro Bairro do Marituba a construção de uma nova ponte 

para atender os anseios do povo. Em seguida, citou que todos quanto vereadores são os que 

estão mais próximos do povo, visitando comunidades, visitando famílias e ouvindo a 

população em geral, o mesmo particularmente vem ouvindo muito sobre a questão das 

limpezas das vias públicas e sempre que vão procurar o Secretário de Infraestrutura ele 

responde que as maquinas estão todas quebradas. E o mesmo acha que já chegou o momento 

de parar com esse discurso de maquinas quebradas e tem que procurar providencias e o 

mesmo não pode aceitar que as maquinas passem quatro anos quebradas e já se passou um 

ano. Deixou seu alerta para o Secretário, para o Prefeito que procurem uma retifica em Belém 

para mandar essas maquinas nem que passe dois três anos pra lá, mais que venham aptas para 

realizar os serviços necessários. Em seguida, parabenizou o Prefeito Dinaldo Aires de quando 

ele tomou uma decisão de fazer o destrato com o Dr. Charles, o médico pediatra que atendia 

vinte dias no Município, onde infelizmente o longo do período que ele passou aqui não 

escutamos boas notícias a respeito de seu trabalho, e o mesmo não estar aqui para tirar o 

mérito dele, não estar medindo a qualificação técnica dele, não estar dizendo que ele é 

competente, mais infelizmente o período que ele passou aqui tratou mau o nosso povo e não é 

isso que esperamos da administração pública e nem de qualquer profissional que venha 

trabalhar no Município, principalmente porque quem paga a conta é o povo e o povo tem que 

ser respeitado. Na sequência, citou sobre a CPL onde ano passado já tinha mencionado sobre 

a CPL que desde o início do mandato do governo do Dinaldo Aires que a CPL é um câncer 

para o governo, não se resolve nada e já estão no dia quinze do dois de dois mil e dezoito 

onde não foi feito o processo da merenda escolar, onde não foi feito nem um processo de 

medicamento, onde o processo que foi feito no ano passado de material permanente não foi 

concluído. Então alguma coisa estar errado e já falou isso principalmente ao Prefeito que estar 

errado isso, e estar na hora de repensar essa questão desse corpo de funcionários porque quem 

sofre é o povo, porque as aulas irão começar na segunda-feira sem processo de compra de 

merenda escolar, sem compra de material de expedientes e isso prejudica os trabalhos dos 

professores, das pessoas que estão na secretarias, das pessoas que estão nas escolas e quem 

sofre é o aluno esperando as aulas começarem ou quando não saem mais cedo por falta de 
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merenda porque ainda não foi feito o processo e a merenda não pode ser comprada sem que o 

processo seja concluído, e não estar dizendo que são competentes no mínimo são preguiçosos. 

Na sequência, o vereador Barriga pediu a parte no discurso citando que no seu ponto de vista 

que estão um pouco atrasado, isso também gera a questão da incompetência da Assessoria 

Jurídica, porque eles precisam de um parecer jurídico pra fazer o edital tudo na forma da lei, 

não defendendo as pessoas da CPL e sim criticando a forma de trabalhar da Assessoria 

Jurídica no caso do advogado Afonso Arino, porque é ele que é o responsável de mandar o 

parecer, e o mesmo critica fica revoltado com isso porque quem estar sendo prejudicado com 

isso somos nós que moramos aqui, ele se quer põe o pé aqui em Oeiras. Em seguida, o 

vereador Serginho Barbosa, citando que solidariza com vossa excelência no sentido da 

resposta que ele mandou referente do requerimento que vossa excelência encaminhou ao 

departamento da Assessoria Jurídica. Dizendo para esse profissional Dr. Afonso Arino, hoje é 

quem faz a defesa do Prefeito, que ele tem que respeitar não só os vereadores como todo o 

povo de Oeiras e o mesmo já falou aqui que quem paga a conta é o povo e todos tem que ser 

respeitados, não só como vereadores mas como cidadãos que contribuímos com os nossos 

impostos. E ele foi infeliz de quando ele cita que vossa excelência tenha algum 

apadrinhamento com alguma empresa, ele foi infeliz de quando ele diz que o requerimento 

não condiz com a verdade, e na verdade ele fica questionando com o requerimento que vossa 

excelência encaminhou. E não é favor nenhum, nenhuma secretaria, nenhum departamento, 

nem mesmo a acessória jurídica informa agente do que estar acontecendo, é lei não é favor, 

deixando claro que seus objetivos é atrapalhar o trabalho de quem quer que seja, tanto na 

esfera jurídica quanto em outras esferas e sim contribuir para a legalidade dos processos, 

deixando assim sua solidariedade ao vereador Barriga. Finalizou agradecendo a todos. Não 

havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão 

Ordinária. E para constar a presente Ata vai assinada por mim, Rosiane Vieira Machado, 

______________________ e por demais vereadores presentes. O cd da Sessão Ordinária do 

dia quinze de fevereiro de dois mil e dezoito, onde encontra-se o discursos na integra, 

encontra-se no arquivo dessa casa. 


