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Ata da vigésima terceira Sessão Ordinária do 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: Ezequiel de 

Jesus, José Siqueira, Izanides Filho, Paulo Miranda, Sérgio Barbosa, Maria Nahum, Edson 

Farias, Osvaldo Alves e Joelson Moraes. Constatou-se à ausência da vereadora Malena 

Batista e da vereadora Franciele Amaro, onde as duas encaminharam suas justificativas à 

diretoria dessa casa. Após, as chamadas dos edis e havendo quórum regimental o senhor 

Presidente, depois da oração habitual e em nome do povo Oeirense declarou aberta a presente 

Sessão Ordinária. Após, o senhor 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 de Outras Origens: 

Nenhum. B) Expedientes Oriundos do Executivo: Ofício nº 0193/2017 – GP – PMOP, de 

vinte e nove de setembro de dois mil e dezessete, o qual encaminha o Projeto de Lei nº 

005/2017, que “ESTIMA A RECEITA E ESTIMA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE 

OEIRAS DO PARÁ, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE DOIS MIL E 

DESOITO”, a fim de ser submetido à acurada análise dessa Egrégia Casa Legislativa. 

Ofício nº 0194/2017 – GP – PMOP, de três de outubro de dois mil e dezessete, o qual 

encaminha o Projeto de Lei nº 007/2017, que “CRIA O SISTEMA DE CONTROLE 

INTERNO MUNICIPAL” a fim de ser submetido à acurada dessa Egrégia Casa 

Legislativa. Ofício nº 0195/2017 – GP – PMOP, de três de outubro de dois mil e 

dezessete, o qual encaminha o Projeto de Lei nº 006/2017, que “INSTITUTO NO 

AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, O FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO”, a fim de ser submetido à acurada análise dessa Egrégia Casa 

Legislativa. Projeto de Lei nº 005/2017, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, PARA O EXERCICIO 

FINANCEIRO DE DOIS MIL E DEZOITO. Projeto de Lei nº 006/2017, que 

“INSTITUI NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, O 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO”. Projeto de Lei nº 007/2017, que “CRIA O 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL”. Expedientes Oriundos do 

Legislativo: Ofício nº 109/2017 – GP – CMOP, de três de outubro de dois mil e dezessete, 

que encaminha a CFPFFO o Projeto de Lei nº 005/2017, que “ESTIMA A RECEITA E 

FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, PARA O EXERCICIO 

FINANCEIRO DE DOIS MIL E DEZOITO”, para análise e posterior parecer. Ofício nº 

110/2017 – GP – CMOP, de três de outubro de dois mil e dezessete, que encaminha a 

COLEJURF os seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 0006/2017, que INSTITUTO 

NO AMBITO DA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, O FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO”, Projeto de lei nº 007/2017, que “CRIA O SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL”, para análise e posterior parecer.Logo depois se 

passou para o pequeno expediente, no qual nenhum vereador se inscreveu para se pronunciar. 

Passou-se para o grande expediente, para o qual o senhor Presidente facultou a palavra aos 

vereadores pelo prozo máximo de vinte minutos cada.Palavra facultada ao vereador Sérgio 

Barbosa, que iniciou seu pronunciamento relatando que no dia doze teráà abertura da semana 

da mulher, onde o Doutor Marcio Alcântara, através da Secretaria de saúde e apoio das outras 
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Secretarias, onde a abertura será com o café da manhã para as mulheres e, posteriormente 

palestras, consultas, agendamento de procedimentos, colocação de DIU, exames de sangue, 

PCCU e ultra som. E o Doutor, irá solicitar para que as rádios transmitam em tempo real as 

palestras, e irá colocar o número de celular a disposição para que as pessoas entre em contato 

em tempo real, tirando dúvidas sobre qualquer ponto que ele possa responder. Após, citou 

sobre a abertura do Campeonato Municipal, onde vai acontecer o primeiro Campeonato 

Municipal Beneficente, ou seja, cada time e cada atleta, irá contribuir com um alimento não 

perecível, para que à Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esporte possam arrecadar alguns 

alimentos, para ajudar umas famílias no natal sem fome. Em seguida, esclareceu sobre o 

Campeonato do Rio Arióca, onde algumas pessoas lhe procuraram questionando sobre a 

entrega do boi e a título de esclarecimento o vereador citou que não foi entregue o boi, porque 

a pessoa que ficou de trazer o boi, não entregou no tempo hábil, mais o time que foi campeão 

o Santos Futebol Clube, ele foi contemplado com o valor do boi em dinheiro. Na sequência, o 

vereador informou que no dia doze irão fazer a ação do dia das crianças, na quadra da escola 

Terezinha Gueiros, onde terá brincadeiras, cama elásticas e personagens para distrair as 

crianças, e terá entrega de brinquedos, onde é uma ação da Prefeitura Municipal, 

administração Dinaldo Aires e João Monteiro, junto com a Secretaria de Cultura. Ademais, 

citou que esteve visitando uma rua a pedido dos moradores, o qual o vereador não lembra o 

nome da rua devido à falta das placas de identificação das ruas, onde os mesmos estão 

pedindo a construção de uma ponte, e o vereador já esteve conversando com o Secretário, 

junto com o Prefeito e já houve o acerto da referida ponte e que alguns dias já estará sendo 

iniciado a obra da ponte. Após, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para citar 

no quesito da sinalização das ruas, que desde o seu primeiro mandato de dois mil e nove à 

dois mil e treze vem pedindo, e que até agora ninguém consegue sensibilizar o Gestor, nem os 

do passado e nem o atual, mais se até agora com duzentos e cinquenta e nove anos que o 

Município tem não legalizaram, não formalizaram e nem instituíram as armas com bandeira e 

hino, então vão querer sinalizar as ruas? Em seguida, o vereador Sérgio Barbosa, citou que é 

de muita importância a sinalização, as placas, porque talvez nós mesmos não conhecemos os 

nomes das ruas, conhecemos mais por apelidos, mais tem gente que chega na cidade e fica 

desencontrado na cidade por não saberem. E deixou seu pedido para a administração que 

olhem com carrinho por esse lado. Na sequência, o vereadorrelatou que esteve visitando a 

pedido dos moradores da travessa Jorge Amado, onde eles alegam que devido as maquinas 

passarem tirando o lixo, a rua ficou desiquilibrada, de um lado estar alta e do outro estar 

muito baixa, e quando chega o período de chuva a rua fica intrafegável e já conversou com o 

Secretário de Infraestrutura e ele lhe garantia que irá fazer o aterramento. Após, citou que o 

Erenilson, esteve visitando os mesmos pedindo um apoio para o campeonato de futebol da sua 

localidade, onde terá a abertura no dia sete do corrente mês. E a Secretaria de Cultura e de 

Esporte Turismo de Oeiras, fizeram uma parceria com a Secretaria de Esporte e lazer de 

Belém, onde à Secretária Reinilse cedeu os materiais esportivos. Depois, o vereador fez um 

esclarecimento sobre uma fofoca, em que chegou aos seus conhecimentos, que o mesmo junto 

com o vereador Joelson Moraes estariam armando para pedir a saída do Secretário de 

Educação Nei Andrade e o vereador esclareceu que não fez pedido nem um, apesar que é uma 

prerrogativa, que cabe aos vereadores se houver algum tipo de irregularidade e como 

vereadores podem pedir a saída de um Secretário, de um Diretor de Departamento, mais é 

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 

3 
 

claro que tem a justificativa. E o vereador esclareceu que isso não aconteceu de sua parte, 

pode ser que venha acontecer no futuro, depende do trabalho desenvolvido na Secretaria. 

Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Joelson Moraes, o qual iniciou 

seu pronunciamento parabenizando o Governo do Prefeito Dinaldo Aires e sua administração, 

de quando coloca um projeto pedindo a criação do Controle Interno e que nada mais é de mais 

um órgão que vai fiscalizar ele mesmo. E isso mostra que o Prefeito só quer fazer a coisa 

certa, mostra também que a administração do Prefeito Dinaldo Aires tem responsabilidade, 

porque o Controle Interno também vai analisar algumas coisas como: contratos, recursos e se 

estiver algo errado fazer as denúncias cabíveis conforme manda a lei que estar nessa casa de 

leis para ser votada. Após, o vereador Sérgio Barbosa, pediu a parte no discurso para 

contribuir no quesito de parabenizar, que fica feliz porque se estão parabenizando é porque as 

coisas estão acontecendo.Em seguida, o vereador Joelson Moraes, citou que esteve 

participando de um curso em Belém, onde o vereador Paulo Miranda estava presente e o 

vereador José Siqueira recebeu a medalha como o vereador mais atuante do Município e o 

mesmo também recebeu uma medalha no seu primeiro mandato e, isso é muito gratificante 

para todos os vereadores, quanto parlamentares em serem reconhecidos. E uma das coisas que 

o palestram-te citou, que as críticas que os vereadores recebem são de pessoas que queriam 

estar em seus lugares e essas pessoas não tem coragem de se candidatar ou quando se 

candidatam não se elegem devido a essas atitudes. Na sequência, citou sobre a viagem que 

fizeram a Belém e se dirigiu as pessoas que falaram que iam invadir e iriam lotar a Câmara, o 

grupo Oeiras em luta, e o vereador se dirigiu a um cidadão que falou lá, chamado Drô Alfaia, 

que colocou lá que os vereadores boicotaram a sessão e o vereador não sabe qual o motivo 

que ele falou isso no grupo Oeiras em luta. E citou que os vereadores foram para Belém, o 

qual parabenizou o Ex secretário Walber Monteiro, onde inteligentemente e bem informado, 

diferente desse cidadão chamado Drô, que não tem informação nenhuma, mais para falar mal 

dos outros o mesmo é brilhante, mais para ver uma informação correta não sabe nada e é um 

abestado. E o Ex secretário, colocou muito bem suas ida até a Belém e deu resultado, alguns 

participaram de cursos, outros foram em reunião, onde estiveram com o Vice-governador 

Zequinha marinho e pediram a PA 379 da estrada abaixo, onde o Vice-governador firmou 

compromisso de resolver a situação, porque no inverno não tem como trafegar lá. E também 

pediram o Ensino Médio, onde hoje já estão vendo resultado dessa ida até a Belém, porque já 

faziam trinta dias que já tinham dado a ordem de serviço para a empresa vim fazer a obra 

aqui, mais lá estava parado e se ficarem de braços cruzados esperando a boa vontade deles lá, 

eles não vem. Após, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso citando que foi 

importante irem até lá com o Vice-governador, para dizer que a credibilidade do Governo do 

Estado em Oeiras do Pará, é zero, que as pessoas estão descontentes com as mentiras que tem 

contado para os vereadores que são representantes em Oeiras do Pará, e no mesmo momento 

o Vice-governador pegou o telefone colocou no viva voz e ligou para o dono da empresa e ele 

falou para o dono da empresa que os vereadores estavam lá querendo a cabeça do Estado e foi 

importante porque algumas mentiras foram desfeitas e segundo o empresário disse que ainda 

não tinham vindo, porque acharia que estava ocupado o Ensino Médio e os vereadores 

disseram que já fazem mais de dois meses que o Ensino Médio estar desocupado. Depois, o 

vereador Joelson Moraes relatou que o Vice-governador se sensibilizou as suas colocações, 

principalmente onde colocaram para ele a onde os alunos estão estudando e já estar a mais de 
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mês desocupado. E com a graça de Deus já surgiu o resultado de suas viagens e ai vem um 

babaca desse que não luta por nada dizer besteira. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra 

facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, que iniciou seu pronunciamento parabenizando o 

Senhor Presidente Paulo Miranda os quais estiveram em um encontro Brasileiro de Prefeitos e 

Vereadores em Belém do Pará, onde vossa excelência dando apoio a todos os vereadores que 

puderam estar e o mesmo não pôde estar porque estava concluindo uma disciplina de seu 

curso. Em seguida, ressaltou sobre a importância do dia quatro de outubro, que é o dia dos 

agentes de saúde, uma categoria que muito bem desempenha os seus trabalhos de nosso 

Município, juntamente com os agentes de endemias, em que todos sabem da dificuldade de 

seus trabalhos que os mesmos desempenham. Na sequência, citou que esteve presente no 

último sábado e domingo no Rio Mocajatuba exercendo seu papel de vereador, onde foi muito 

bem recebido por aquele povo que residem lá, onde levaram informações, atendimento para o 

povo, agradecendo pelo apoio que a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e juntamente 

ao gestor Senhor Dinaldo Aires. Ademais, citou que esteve ao Rio Proanã, juntamente com o 

Secretário de Meio Ambiente o senhor Gracimar, em que foram muito bem recebidos pelo 

corpo docente da escola e foi uma tarde muito produtiva levando palestras sobre o meio 

ambiente para os alunos e isso irá se estender para outras escolas, porque isso precisa-se 

trabalhar devido ver que os Rios estão se fechando com buritizeiros, entulhos e a escola é a 

base da educação, depois da família, porque educação começa pela família. Após, o vereador 

Sérgio Barbosa pediu a parte no discurso citando que cada um como cidadãos contribuir de 

alguma forma para a melhoria do Município, consertesa teremos um Município melhor, 

apesar que algumas pessoas falam que os vereadores não faz nada, mais infelizmente isso já 

vem de longa data, mais apesar disso o mesmo fica feliz com as ações do vereador o qual vem 

fazendo. Depois, o vereador Ezequiel de jesus, citou sobre o andamento do Projeto de Lei de 

Guarda Civil Municipal, o qual já estar bem adiantado, porque estamos vivendo momentos 

difíceis em nossa cidade, onde os comerciantes vivem amedrontados e é muito preocupante 

essa situação. E que de fato essa situação da Segurança Pública, não vai consertesa resolver o 

problema do Município na questão da Segurança Pública, mais vai consertesa contribuir 

porque vai trabalha em parceria com a Policia Militar e os Guardas Civis não podem trabalhar 

armados, porque a cidade tem uma população de trinta e um mil habitantes e só pode acima 

de cinquenta mil habitantes, mais os Guardas Civis irão contribuir muito com a segurança da 

cidade e o vereador espera que desde já o Executivo possa analisar com carinho essa situação. 

Ademais, o mesmo pediu para o Senhor Presidente que possa dá um apoio para irem mais 

uma vez a Belém, para tratar da Segurança Pública, a qual a população tanto precisa. E a outra 

situação é de irem buscar melhorias sobre a questão da VIVO, porque ninguém consegue 

fazer ligações e muito menos usar a internet. E a VIVO ela não faz favor a ninguém, ela cobra 

por pacotes, o qual é um serviço caro e que não presta. Em seguida, o vereador Edson Farias, 

pediu a parte no discurso para contribuir no quesito da VIVO, o qual tem se preocupado com 

essa situação, porque essa questão da VIVO ela depende de nós que somos consumidores e 

existe um órgão regulamentador que é a Anatel que fiscaliza a vivo, e pelo seu conhecimento 

existe pouquíssimo ou quase nem uma reclamação para Anatel, quanto o péssimo serviço 

prestado pela VIVO. E a VIVO se localizou em Oeiras do Pará em torno de sete anos e 

colocou uns equipamentos, que na época ele era o suficiente para o Município de Oeiras ou 

onde se alcança o sinal da VIVO. E o que estar faltando é que nós consumidores posamos 
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ligar primeiro para 1058 gerar um protocolo e fazer a reclamação do serviço que a vivo estar 

prestando em Oeiras, reclamar para ela mesmo e com esse protocolo, tem que ligar para 1331 

que é o telefone da Anatel e 1332 para fazer a reclamação, dizendo que já reclamou com a 

VIVO e a VIVO não resolveu e só assim podemos chegar a 1G. Após, o vereador Ezequiel de 

Jesus, se reportou à vereadora Maria Nahum, dizendo a vossa excelência que particularmente 

o mesmo e sua família não tem nada contra a vossa excelência, pelo contrário o mesmo 

admira a sua pessoa que és trabalhadora e que és mérita do posto que ocupa hoje no 

parlamento de Oeiras do Pará. E simplesmente como foi colocado na reunião anteriormente 

que o parlamento é isso, são divergência de ideias e pediu apoio de todos para que posam se 

unir e colocar o objetivo central que é a melhoria do povo de nosso Município. Finalizou 

agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Edson Farias, iniciou seu pronunciamento 

parabenizando os ACS, esses trabalhadores que são indispensáveis para a atenção básica de 

nossa saúde. Após, fez uma leitura de notícias da revista exame, sobre os funcionários 

públicos em que a CCJ, aprova a demissão de servidor por insuficiência de desempenho, o 

qual o vereador relata que é uma tristeza e é o fim, se de fato olhar a Emenda quarenta e dois 

e a Emenda cinquenta e dois da Constituição, mais agora eles acabam de vez com a 

estabilidade do servidor público e não fica só na esfera Federal, Estadual, mais na esfera 

Municipal o servidor ser avaliado anualmente pela sua produção e ser avaliado com o 

Governo que muitos Municípios vai ter. E a constituição já fala sobre essa avaliação, mais não 

era aplicada e agora vão aplicar segundo a revista exame que foi aprovado. Em seguida, o 

vereador citou que na última quarta-feira não houve sessão, porque alguns vereadores se 

deslocaram para Belém, inclusive o mesmo. E o vereador externou sua tristeza de quando viu 

na internet a publicação da reunião com o Vice-governador e o mesmo estava em Belém, mais 

talvez a sua presença fosse incomoda-lo, mais quando houve a primeira reunião com o Vice-

governador, o mesmo estava presente também junto com o Pastor e outros. E o vereador citou 

que estar à disposição de qualquer um, para contribuir com o Município e estará com o 

Prefeito Dinaldo dos Santos Aires, para ir em qualquer lugar, tantas vezes que for necessário. 

E no dia vinte e oito as dezessete horas, o mesmo estava junto com o vereador Sérgio 

Barbosa, à vereadora Franciele Amaro e o vereador Ezequiel de Jesus, reunidos com o 

Secretário de Saúde do Estado, onde estava em jogo uma discursão sobre à malária em Oeiras 

do Pará e o mesmo estar oposição, mais para falar daquilo que não concorda. Mais quando se 

fala em tratar em assunto de Oeiras do Pará, o mesmo não quer saber de oposição e vai se 

abraçar seja com quem for e com quem lhe aceitar, portanto o mesmo deixou sua reclamação 

porque lhe esqueceram. E junto com o vereador José Siqueira e outras lideranças, já estiveram 

junto com o Vice-governador fazendo esses mesmos pedidos, inclusive sobre à Segurança 

Pública e que para muitos que acham que os vereadores não fazem nada, que não se mexem, 

mais porque muitas das vezes essas pessoas não acompanham os trabalhos dos vereadores. E 

uma professora lhe falou que nós vereadores não fazemos nada e o mesmo respondeu: 

“professora eu penso a mesma coisa da senhora”. E seu pensamento no professor de Educação 

Física, é que ele só vai lá pra quadra ou pra onde quer que seja, reúnem os alunos e joga uma 

bola lá, mais na verdade não é isso, o professor ou a professora da Educação Física, ele se 

dedica, ele estuda, ele tem que fazer todo um planejamento de sua aula, mais aqui, que só se 

ver o professor na quadra, acha que não faz nada também. E o mesmo citou que vereador não 

é vagabundo e ultimamente as pessoas estão dizendo que não estão lhe vendo quase na rua, e 
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realmente, o mesmo não é melhor que ninguém, mais estar dormindo a partir de uma hora da 

manhã, porque estar se dedicando numa situação, o qual já tem parte e que quer alertar a 

população e especialmente ao Prefeito Dinaldo Aires. E o mesmo não veio para perseguir o 

Prefeito Dinaldo Aires, nem para esbarrar, nem para postergar nem uma matéria, o mesmo 

quer o melhor para Oeiras do Pará, quer que o senhor Dinaldo Aires deixe a cidade linda, só 

que nós estamos vivendo a história da roupa do rei. Antes essa empresa que estar aqui, estava 

pintando a rua de asfalto e agora estar construindo o melhor asfalto do mundo, sendo a mesma 

empresa, o mesmo asfalto, os mesmos materiais, a mesma espessura de asfalto, mais agora 

mudou a roupa do rei. E o mesmo trabalha, os nobres pares trabalham, porque não são 

vagabundos e no domingo o mesmo estava com um problema sério, a mãe de seu neto estava 

com dor para ter neném de sete meses prematuro, onde foi uma confusão toda e uma mulher 

lhe parou na Rua Antônio Costa Magalhães e falou: “vereador vê se vocês fazem alguma 

coisa, ajudem meu patrão a fazer essa ponte” e o vereador com todo o seu problema, parou 

para conversar com ela e na cabeça dela é que os vereadores tem que fazer a ponte e não cabe 

o vereador construir. Depois, citou que o vereador Sérgio Barbosa, relatou sobre o boato que 

querem tirar o Secretário de Educação e o mesmo falou que vereador não tem essa 

competência de exonerar, de mandar e nem fica bem o Legislativo pedir suas ações. E quem 

tem mais falado da educação é o mesmo e assume, onde chegou para o mesmo a prestação de 

conta do primeiro quadre mestre e estar chegando a do segundo quadre mestre e quando fica 

olhando, comparando com o portal da transparência, lhe assusta e talvez o Prefeito não saiba. 

E o vereador esteve em dagando com o Secretário da Secretaria de Cultura e Desporto, 

quantos veículos à Secretaria de Desporto tem para usar combustível? E salve engano nem 

bicicleta tem, mais aconselhou as vossas excelências, para acessar o portal da transparência, 

para ver quanto já foi gasto de combustível na Secretaria de Cultura e já foram gastos trinta e 

três mil noventa e quatro reais e vinte centavos em combustível na Secretaria de Cultura e 

Despostos e o vereador sabe os dias que foram empenhados e as notas que foram feitos os 

repasses. No dia oito de junho quatro mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e cinco 

centavos, no dia doze de julho sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco 

centavos e no dia vinte e quatro de agosto mil e quatrocentos e oitenta reais em combustível 

para a Secretaria de Cultura e Desportos e o vereador tem muito mais. Depois, parabenizou 

em que conferiu pelos dados que tem, onde batel até os centavos do relatório do Conselho do 

FUNDEB, dos cento e cinquenta e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta 

centavos que já gastou ou investiu em educação e combustível. Mais eles não falam, porque 

eles não tem o acesso ao Fundo Municipal de Educação, que já se foi cento e trinta e cinco 

mil quinhentos e oito reais e vinte e um centavos em combustível, somente do Fundo e 

licitaram o transporte escolar. E o vereador vê no Portal da Transparência, o salário que estar 

se pagando para o médico, deve merecer, mais o vereador não quer entrar no mérito da 

questão e se formos olhar ao redor do Município ou na história, poucos profissionais já 

tiveram a evolução salarial que o médico tem e o mesmo mentiu para o vereador, dizendo que 

estava vindo o resgate, para resgatar a mãe de seu neto e não tinha resgate nem um para vim. 

E se alguém falar para vocês que estar vindo o resgate para Oeiras do Pará Aeromédico, não 

acreditem porque Oeiras estar descoberto e não é culpa do Prefeito, nem do Secretário e sim 

do Estado. E esse médico, teve uma evolução lá em fevereiro que o salário dele era quarenta e 

dois mil novecentos e noventa e três reais e no mês de março para cinquenta e sete mil, no 
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mês de abril para cinquenta e oito mil, no mês de maio para noventa e quatro mil, no mês de 

junho noventa e cinco mil e estagnou em noventa e cinco mil e novecentos e setenta e quatro 

reais e cinquenta centavos. E o vereador fica pensando que Oeiras é pobre entre os outros 

Municípios da redondeza, acha que é muito, mais se estão achando que isso é normal, mais 

para si não é. E citou ainda que a Secretaria de Agricultura, onde tem o Secretário que é seu 

amigo, tem a maior admiração e que lhe prove ao contrario porque é uma pessoa honesta e 

salve engano na Secretaria de Agricultura não tem nem terçado, imagine moto serra ou outra 

coisa e já consumiu cento e vinte e cinco mil novecentos e dois reais e setenta e cinco 

centavos de combustível. E ai entra um Projeto de abertura de credito que estar tramitando 

nessa casa, mais antes de falar do Projeto, o vereador citou sobre o que o vereador Sérgio 

Barbosa, teceu alguns comentários sobre certas publicações em um grupo e umas pessoas lhe 

procuraram, para reclamar que foram atingido de maneira baixa, que o vereador Sérgio 

Barbosa usou palavras de baixo escalões para se dirigir ao grupo. E o vereador queria lembrar 

à essas pessoas que se sentiram ofendidos, onde que não se lembra que o vereador Sérgio 

Barbosa tivesse falado que algum membro desse respeitado grupo eram ladrão, safado, 

corrupto, e quando se ataca é filé, é mamão com açúcar e porque não tiveram cartazes para 

esfregar na sua cara, porque quando se fala em vereadores, se fala em todo mundo, que os 

vereadores eram corruptos, safados, ladrão e vagabundo. E o vereador esteve aqui um dia e 

não vai esquecer, o qual chegou e sentou em sua cadeira e aguardou a reunião começar as 

dezessete horas e o plenário estava lotado de gente desse grupo na plenária e o vereador ficou 

até as dezessete e dezessete, porque o regimento diz que é até as dezessete e quinze e o 

vereador levantou de sua cadeira e eles lhe olhando e o vereador encontrou com à vereadora 

Maria Nahum e o vereador José Siqueira, conversou com eles e disse que ia embora porque 

não teria sessão e que já tinha passado o tempo regimental. E alguém lhe liga perguntando se 

já tinha olhado no face e o vereador respondeu que não, onde um cidadão tinha publicado no 

Facebook citando que não tinha aparecido nem um vagabundo dos vereadores para a sessão e 

esse cidadão viu o vereador aqui na Câmara. E o vereador perguntou: e agora? Graças a Deus 

acabou a corrupção, não tem nem um político vendido, estar tudo filé e o vereador reafirmou 

o que sempre diz que a maioria dos grupos que se formam em Oeiras, são políticos partidário 

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

citando sobre o combustível, o qual também quanto vereador, já teve essa preocupação com o 

gasto do combustível nessas Secretarias e o mesmo procurou saber e analisar, que à Secretaria 

de Educação, à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Assistência Social, elas tem o CNPJ 

própria delas e a licitação foi feita através disso, onde à Secretaria de Cultura, trinta mil litros 

de combustível e o que que aconteceu foi que a Secretaria de Obras, foi praticamente o 

mesmo valor, mais uma supriu a outra. Depois, o vereador Edson Farias, citou que 

compreende porque houve a flexibilização, mais outrora estar se postando que o governo era 

corrupto e ladrão e o vereador não irá ser leviano antes de apurar direito. Na sequência, o 

vereador Edson Farias, cedeu a parte ao vereador Sérgio Barbosa, o qual citou sobre a questão 

do grupo em que se pronunciou, que de forma alguma o mesmo se pronunciou de forma 

prerrogativa, atacando alguém e o que cobrou foi o respeito, porque eles se juntam só para 

falar mal dos vereadores, sendo que cada um dos vereadores estão tentando ajudar o povo 

daquilo que os compete, daquilo que for possível fazer, tentando fazer da melhor maneira 

possível e o mesmo colocou da seguinte forma: se é para formar grupo, que seja para ajudar 
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porque pra falar mal é muito fácil. E o mesmo se recordou de quando eles andavam com nariz 

de palhaço na passeata, e cadê hoje? Será que os problema se acabaram? E como já falou 

anteriormente que os problemas continuam, entra Prefeito e saem Prefeito os problemas 

continuam. Após, o vereador Edson Farias, citou sobre o Projeto de lei, em que houve uma 

reunião com o contador da Prefeitura e estava presente os vereadores Paulo Miranda, 

Franciele Amaro, Sérgio Barbosa, Izanides Filho, onde ele disse que iria retirar o Projeto de 

Lei e induziu a todos ao erro, de quando ele mandou o Projeto justificando que era só para 

pagamento de pessoas e agora chega a reabertura do credito, dizendo que eles abriram o 

credito de outras modalidade que não foi de pagamento. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, iniciou seu pronunciamento relatando sobre a 

questão do Ensino Médio, onde há muitas reclamações sobre essa questão e muitos amigos 

pedem para que nós vereadores podemos fazer alguma coisa como autoridades do Município, 

para melhorar a qualidade de ensino dos alunos. E através do vereador José Siqueira, que 

conseguiu marcar uma reunião com o Vice-governador Zequinha Marinho, onde o Vice-

governador ligou para a pessoa que ganhou a licitação da reforma e essa situação já estar 

sendo resolvido o problema. Após, citou sobre a iluminação pública, a qual contribui muito 

para a questão de assaltos no nosso Município. E são muitas pessoas que vem se reclamando 

sobre a iluminação pública, principalmente no Bairro da Nova Oeiras que estar horrível e 

pediu a compreensão da administração que olhem com carinho para esse problema. Na 

sequência, o vereador Paulo Miranda, pediu a parte no discurso para contribuir sobre a 

iluminação pública, citando para a população da Nova Oeiras, que a Prefeitura já comprou e 

já estar no Município duzentas e cinquentas luminárias que serão colocadas, uma parte para a 

Nova Oeiras e a outra parte para atender os locais que estão com mais ausência. Depois, o 

vereador Izanides Filho, citou que fica feliz por isso, mais sabe que não vai resolver a questão 

de assaltos, mais vai melhorar bastante para o povo que residem nesse Bairro. Ademais, citou 

sobre a questão da VIVO, a qual estar trazendo muitos problemas para o Município e 

agradeceu ao vereador Edson Farias, pela sua explicação sobre a questão da VIVO no 

Município e citou também do problema que estiveram com a moça que estava doente na 

Regional. E procurou o Domingos Secretário de Administração para tentar resolver junto com 

a Administração e o Parlamento para tomar uma iniciativa para fazer uma pressão na VIVO, 

para ver se ela pelo menos resolve esse problema, porque muitas pessoas dependem da 

internet e o Secretário de Administração lhe prometeu que vai tomar as medidas cabíveis 

junto com o Prefeito, para estar oficializando a VIVO sobre esse problema. Na sequência, o 

vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para se reportar sobre o caso da moça que 

estava doente na Regional, onde todos tem vivido essa situação da saúde que não é só em 

Oeiras do Pará, mais é no Brasil inteiro. E não é só porque estar que todos devem cruzar os 

braços e o mesmo não pode ser leviano de não reconhecer que dia trinta ou dia vinte nove, 

salve engano o Secretário do Município se reuniu com o Secretário do Estado, para pedir a 

melhoria do nosso hospital Regional. Porque hoje é temeroso encaminhar qualquer paciente 

de Oeiras do Pará, para o Hospital Regional de Cametá e hoje não tem mais nada de Hospital 

Regional, tem Hospital de Cametá, porque Cametá se apropriou do Hospital Regional e o 

mesmo estar sucateado. E o vereador acompanhou a preocupação do vereador Izanides, em 

querer que a mulher fosse transferida para Belém e a cidade de Cametá não tinha Ambulância 

para transferir a senhora e nem se pode pedir avião. E o vereador citou ainda que a associação 
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do Marajó, conseguiu defensor público para todas as Comarcas, conseguiu luz de Tucuruí 

para todos os Municípios, consegui viatura e moto e esse é o legado de ter tirado Oeiras do 

Marajó e ter levado para Cametá. Depois, o vereador Izanides Filho, citou que esteve 

conversando com o Doutor Charles e o mesmo lhe pediu para que todos os vereadores 

fizessem reunião com o Secretário do Estado, para estar tomando providencias sobre essa 

questão do Regional. Na sequência, citou sobre a segurança pública, o qual estar muito 

preocupado e não estar acontecendo só na cidade, também estar acontecendo na zona rural e 

todos os vereadores tem que tentar se unir, para estar tentando resolver o problema que já 

estar insustentável.Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador José 

Siqueira, que iniciou seu pronunciamento citando que esteve na Escola do Murujucar, onde o 

vereador Osvaldo Alves lhe levou e aquela escola tem a extrema necessidade da construção 

de um prédio novo, para dá dignidade aos alunos da escola do Murujucar e já tem um 

requerimento do vereador Osvaldo Alves, que já foi votado e aprovado nessa casa. E todos 

querem entender que no momento certo, essa escola pode ser construída para o bem do povo 

do Murujucar. Após, relatou que foram até em Belém vários vereadores, onde se destacaram 

em viagens dependentes e a Câmara Municipal de Oeiras do Pará, não organizou uma viagem, 

com uma pauta para ir em Belém. E vários vereadores aproveitaram o momento e uns foram 

participar do curso como à vereadora Malena Batista, Joelson Moraes, o Presidente dessa casa 

o vereador Paulo Miranda, outros foram para o Tribunal de Contas dos Municípios. E no dia 

que estavam em Belém, questionaram para ver se o Vice-governador lhes recebiam e lhes 

recebeu e como estavam juntos foram falar com o Vice-governador e disseram para o Vice-

governador: que o povo da PA 379, espera até o final do referido mês, que se não houver uma 

posição do Governo do Estado, sobre a recuperação dos quinze quilômetros da PA 379 como 

muitos conhecem a estrada baixa, que o povo que trafega nessa PA, irão interditar a BR 422 

com representante no SETRAN em Belém e que iriam procurar a RBA que é inimiga do 

Governo do Estado e naquele mesmo momento o Vice-governador ligou para o Secretário do 

SETRAN, colocou o telefone no viva voz e contou toda a situação no qual fez um 

compromisso que vão fazer uns quilômetros que liga o Torre e nesse mesmo sentido e no 

mesmo tempo irão realizar um trabalho na PA 379 e todos irão esperar esse prazo, porque se 

não o povo daquelas comunidades irão ficar isolado. E a outra questão foi sobre o Ensino 

Médio, que havia sido a falta de informação, onde o empresário queria vim aqui em Oeiras, 

fazer uma reunião com o Diretor do Ensino Médio, para marcar a desocupação e depois dessa 

desocupação ver quais eram os blocos que iam ser desocupados para começar a obra e os 

vereadores interromperam ele, na fala dele diante do Vice-governador, dizendo a ele que o 

Ensino Médio já tinha sido desocupado e já teve várias reuniões no Município, sobre isso e já 

fazem mais de dois meses que foi desocupado, esperando para que o mesmo vá executar a 

obra e os engenheiros já chegaram no Município e as obras já serão iniciadas. E quem ganha 

com isso são os alunos, que estão estudando em um lugar que não é apropriado, mais foi o 

melhor lugar que se tinha para os alunos estudarem, que é na residência do senhor Zeca, o 

qual tem os recebido com muito carinho. Depois, citou que solicitaram também a vinda do 

PRO PÁZ, que já era requerimento antigo para que viesse principalmente nas zonas rurais, 

tanto no Rio Itaucú, na Terra Alta e na Vila do Costeira na BR 422 e estão aguardando a 

resposta. E o vereador agradeceu o apoio dos vereadores que puderam ir, para fazer essas 

reivindicações ao Governo do Estado. Ademais, o vereador externou sua alegria e com muita 
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humildade de ser escolhido no Instituto Tiradentes, o vereador atuante em Oeiras do Pará e 

agradeceu a todas as pessoas que receberam as ligações, que votaram no mesmo e que isso 

não vai tirar seu pé do chão, sua responsabilidade irá continuar sendo a mesma, a sua postura 

ela continua sendo a mesma, as prioridades de seu mandato ela vai ser sempre pautada para o 

coletivo de Oeiras do Pará, elas vão ser sempre pautada nas coisas que afetam o Município na 

forma do coletivo. Em seguida, o vereador citou que esteve conversando com o Prefeito e 

manifestou a sua preocupa sobre essas notas tiradas principalmente pela Secretaria de 

Agricultura e sabe que muitos documentos e espera que a contabilidade possa lhes explicar, 

mais um dos erros gravíssimos é que essa Câmara cometeu no mandato passado, os quais 

votaram aqui na Loa, numa dificuldade enorme já no final do mandato e alguns erros foram 

colocados nessa Loa e esses erros eles passaram e que hoje essa administração enfrenta várias 

dificuldades. E tem um plano, tem um Projeto de Lei, que tramita nessa Comissão que estar lá 

presidente dessa matéria à vereadora Maria Nahum, que esperam que nessa quarta-feira vá a 

votação nessa casa, já receberam todos os documentos que foram pedidos, porque se não pode 

até parar e bloquear pagamentos de funcionários. A prefeitura de Oeiras do Pará, nesse credito 

ela não estar pedindo para que se possa gastar mais recurso, ela estar pedindo para fazer 

notações de recursos. Então, a Secretaria de Agricultura como tinha colocado dentro de seu 

orçamento um credito maior e ela é anexada ao CNPJ da Administração e foi justamente por 

isso que foi tirado notas fiscais pela Secretaria de Agricultura, mais que atendeu a 

Infraestrutura e outras Secretarias que precisavam desse combustível, mais o vereador quer 

ver isso na prática, no papel, para que possam ter informações e tirar uma conclusão melhor 

sem serem levianos e sem serem injustos com ninguém. Na sequência, o vereador Edson 

Farias, pediu a parte no discurso para citar sobre a solicitação que o mesmo fez, o qual pediu 

quatro item e só atenderam um e estar faltando três. E o que o mesmo pediu para melhor 

esclarecimento foi: o valor suplementar já utilizado nos quarenta por cento aprovado 

anteriormente e não mandaram, cópia do decreto de abertura de credito adicional o qual foi o 

único que lhe mandaram, orçado orçamentário das contas citado no elemento 3.1.90.11, que o 

que eles colocaram no Projeto de Lei não mandaram e qual o valor necessário para suprir as 

despesas até o final do exercício financeiro de dois mil e dezessete, que é de suma 

importância que estar na Lei 4.320/64. Ademais, o vereador José Siqueira, citou que a matéria 

vai tramitar e estará em votação e todos os vereadores como representantes de seus mandatos, 

irão ter o direito de votar na matéria e declarar seus votos, sim ou não e porque votaram de 

acordo com seus votos. E estiveram reunidos hoje na Comissão, onde debateram o PPA e à 

vereadora Maria Nahum é relatora dessa matéria e todos esperam que possam andar, porque 

estão com várias matérias como: prestação de contas e vários projetos que tem chegado na 

Comissão e por isso precisam andar. E o vereador é relator da Matéria do Credito 

Suplementar, se absteve da Presidência da Comissão, onde o Regimento Interno lhe dá 

legalidade para isso e já estão com o relatório pronto há mais de duas semanas com o Parecer, 

para que possam devolver essa Matéria a Presidência da Comissão e com certeza vai devolver 

para ir a votação. Em seguida, citou sobre a malária, em que todos estão vivendo momentos 

difíceis e depois que estiveram a reunião com o Secretário de Saúde, o representante do 

Estado o qual estar coordenando a questão da malária, onde puderam perceber o empenho da 

equipe do Estado em tentar inibir o crescimento da malária no Município, mais parece que a 

malária continua resistindo. E o vereador citou que recebeu uma mensagem, que amanhã o 
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Secretário de Saúde estará em Belém juntamente com o Prefeito Municipal, recebendo uma 

Ambulância que vem para Oeiras do Pará e parabenizou o Deputado Junior Age, que 

disponibilizou de sua Emenda Parlamentar, para o Município de Oeiras do Pará. Mais quando 

o vereador recebeu a mensagem do Secretário de Saúde, logo perguntou: e a BR 422? Porque 

no Município de Oeiras do Pará, tem uma Ambulância que suporta essas situações, porque 

não tem tantas malhas de estradas. E todos precisam encarecidamente que vá uma 

Ambulância, o mais rápido possível para a BR 422. Na sequência, o vereador Sérgio Barbosa, 

pediu a parte no discurso citando que o Deputado Estadual que beneficiou com a Ambulância 

foi o Deputado Junior Age, o qual já tem uma amizade com o Secretário de Educação Nei 

Andrade e com o Prefeito Dinaldo Aires de muitos anos, o qual nos abençoou, mais se referiu 

a BR 422 que também estão na expectativa de uma outra Ambulância, através de uma  

Emenda Parlamentar do Deputado Luth Rebelo, o qual foi um pedido do vereador Edson 

Farias e pelo que o vereador estar sabendo vai ser para atender a demanda da BR 422. Na 

sequência, o vereador José Siqueira, citou que acharia que deveriam investir nesse momento, 

pelo fato que tem uma Ambulância que funciona na cidade de Oeiras e o povo da BR 422 não 

tem nada e seria mais apropriado que essa Ambulância fosse logo para a BR 422 e a próxima 

que viesse ficava na cidade. Após, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso 

citando que o mesmo concorda com vossa excelência, pelo fato que também as vezes o carro 

da polícia da esse apoio na cidade e seria muito importante suprir a necessidade da BR 422, 

que haja vista tem mais de quatro mil moradores do Município. Depois, o vereador José 

Siqueira, citou que tem três pontos que poderia ser de apoio na BR 422, o Posto do X Estrada, 

o Posto da Nova América e o Posto do Igarapé Preto. E os pacientes do Posto do Igarapé 

Preto, não precisaria passar para Cametá, ia chegar ir para Baião que estar muito próximo para 

ser atendido, o Posto da Nava América como estar funcionando só com os Técnicos de 

Enfermagem e sem Enfermeiro, caminhava para o X Estrada e do X Estrada avaliava o 

paciente e encaminhava se fosse necessário para Cametá. E o vereador irá esperar o Secretário 

voltar para ouvi-lo, porque só se sabe o peso aquele que carrega. Finalizou agradecendo a 

Deus. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, a qual iniciou seu pronunciamento citando 

que iria esclarecer algumas coisas da Sessão passada ao nobre colega Ezequiel de Jesus, o 

qual já tinha se antecipado relatando que não tem nada contra a pessoa da vereadora Maria 

Nahum e a vereadora citou que também não tem nada contra a pessoa do vereador Ezequiel 

de Jesus. E para quem não estava ouvindo e para quem não estava aqui, é que na quarta-feira 

passada a vereadora não sabe porque foi ofendida aqui pelo vereador e quando vem aqui é 

para reivindicar a favor do povo, a qual foi eleita para isso. E não tocou no nome de nenhum 

colega, não ofendeu ninguém e não sabe de onde surgiu e que ficou surpresa que dê repente, o 

discurso de alguns nobres colegas começaram a lhe ofender aqui e até passaram para o lado 

pessoal. E a vereadora sempre deixou bem claro, a qual agradece a Deus e ao povo de estar no 

seu segundo mandato, onde colocou seu nome em julgamento e com a graças de Deus a 

mesma foi agraciada. E a vereadora relatou que foi ofendida e até lhe comparam com um 

papagaio, porque fica aqui falando parece um papagaio e a vereadora cita que não foi eleita 

para vim aqui e fazer isso, a mesma foi eleita para legislar, fiscalizar e defender o povo. 

Depois, a vereadora citou:como foi muito bem falo aqui que na Câmara passada, essa Câmara 

estar sendo a melhor em alguns pontos sim a mesma concorda, mais em alguns a mesma não 

pode concordar, porque logo após os discursos da reunião a mesma foi praticamente 
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ameaçada na sala dos vereadores e que pena que não teve a sabedoria de gravar um áudio, 

onde teve vereador falando para a mesma, que já usou a tribuna para falar que alguém é 

covarde, que alguém faz isso e faz aquilo e foi falo que o vereador que quiser se aguentar, que 

aguentasse, porque daqui pra frente seria assim e para a mesma isso foi uma ameaça. E a 

vereadora disse ainda que ninguém pode lhe parar, somente Deus pode lhe parar e que isso 

não irá lhe intimidar. Na sequência, relatou que já fazem mais de duas semanas que estar 

vendo, que as pessoas doentes estão sendo conduzidas no carro da Policia Civil e o vereador 

Edson Farias, já citou aqui na tribuna da outra Ambulância, que estar largada em Belém e se 

estivesse a outra aqui, consertesa quando desse defeito numa já estaria a outra e a gente não 

passaria por isso. Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso relatando 

que é de se lamentar a situação que estamos passando hoje no quesito de transporte de doença, 

não só na cidade, como no interior e na estrada, enquanto isso a Ambulância estar lá na 

oficina e deve estar lá jogada e o povo sofrendo, sendo transferido ou removido no carro da 

polícia. Mais salve engano hoje ou amanhã o Estado estar entregando uma Ambulância para o 

Município e em novembro estará sendo entregue a Ambulância que o Deputado Luth Rebelo 

pediu na segunda remeça. Ademais, a vereadora Maria Nahum, citou que esteve a um mês 

atrás, trazendo uma senhora do interior para tirar documento no CAC, em frente à Câmara e a 

mesma entrou e esteve fazendo uma visita, onde a mesma pode ver a dificuldade dos 

funcionários sem gás, sem água para tomar e dois meses certos os funcionários ficaram sem 

gás e vinham tomar café aqui nessa casa, onde sabemos que aqui a Câmara é para todos. E 

graças a Deus um problema foi selecionado, onde essa semana o Gás foi comprado. Depois, a 

vereadora relatou que já estar à uma semana sem aula na escola Terezinha Gueiros e a 

informação que esteve que é por causa da energia elétrica que deu um problema, mais com 

todos os atrasos e feriados quem vai perder são os alunos. Também esteve fazendo algumas 

visitas no Rio Oeiras, onde pais de alunos lhe informaram que o barco escola estava a uma 

semana parado, sendo que os alunos dá Escola do Ensino médio, estavam em período de 

prova e o quê que aconteceu foi que os pais estavam trazendo os alunos e outras crianças 

estavam ficando na cidade, porque tem alguns pais que não tem condições de conduzi-los 

todos os dias para ir e voltar. Na sequência, citou que a quadra da Escola Milhomem Tavares, 

estar há mais de um ano sem energia elétrica e os funcionários e professores que dão 

Educação Física, tem que se virar e dá seu jeito e quem perde com isso são os alunos. Após, 

esclareceu sobre a Comissão de Finanças a qual faz parte, onde a maioria das Matérias cai 

para essa Comissão e como o vereador Edson Farias já falou e a mesma estava lendo e falou 

para o Senhor Presidente que do jeito que estar, não vai ter mais tempo e a vereadora irá 

repassar para ele e ele estará tomando as providências cabíveis. Porque a mesma pediu, mais o 

Executivo não mandou o que a mesma pediu, deixou bem claro para que não seja culpada de 

algumas coisas, como outros vereadores já passaram por aqui e foram tachados desse jeito. E 

se o Executivo quer uma resposta e se tem interesse, ele tem que contribuir e junto com à 

vereadora Malena Batista, já fizeram ofício pedindo mais a resposta não veio completa. 

Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, que iniciou seu 

pronunciamento citando da situação que vem ocorrendo na cidade como roubos, assaltos e já 

não estão querendo só roubar, estão querendo matar também. Mais acredita que as maiorias 

das pessoas sabem do roubo, quase seguido de morte que ocorreu na semana passada no 

Bairro do Marapira com a pessoa do Rosivaldo seu primo. E o vereador citou que sempre vem 
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falando sobre a Segurança Pública, que infelizmente estar alastrada no Município e o assalto 

foi praticamente dentro de sua casa e além do roubo a vítima levou um tiro em seu rosto. E ai 

o vereador fica se perguntado até que ponto chegou a nosso Município, uma cidade pacata, 

uma cidade acolhedora, onde a maioria desses vagabundos que praticam esses delitos, 

assaltos, roubos infelizmente não são de nosso Município. São vagabundos que vem de outras 

cidades, para praticar assaltos aqui em nosso Município. E a Policia Civil e Militar eles tem 

uma boa vontade, mais infelizmente não possuem uma boa estrutura adequada, para que seus 

trabalhos sejam melhor desenvolvidos e infelizmente o Estado deixa a desejar. E o mesmo se 

direcionou ao Presidente da casa, aos nobres colegas, ao Prefeito, ao Vice-prefeito, para que 

possam se unir e marcar uma audiência de extrema urgência com o Secretário de Segurança 

do Estado do Pará, onde a últimaficou só na promessa de quando estiveram há quatro meses 

atrás com o Assessor do Secretário de Segurança do Estado e até hoje realmente o que 

reivindicaram ficou só na promessa, mais o mesmo tem certeza que a união de todos 

conseguirão alcançar os objetivos. Após, parabenizou o senhor Prefeito Dinaldo Aires pela 

criação do controle interno, o qual é para controlaras coisas internas da gestão. Na sequência, 

o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso citando que vê com certa satisfação, de 

quando o Governo se preocupa em criar legalmente o Controle Interno, mais fica também 

pensando se forem olhar para as histórias contemporâneas de Oeiras as mais recente, em que 

todas as Administrações criaram o Controle Interno e não ouviram, maistomara que essa 

Administração crie de novo o Controle Interno e ouça o Controle Interno. Ademais, o 

vereador Osvaldo Alves, citou que particularmente a única Gestão que vê mesmo um Gestor 

ouvir o Controle Interno é nesse Governo, onde é a primeira vez que vê o Controle Interno 

Funcionar. Em seguida, relatou que foram até Belém em uma reunião com o Vice-governador 

Zequinha Marinho, onde foram reivindicar a questão do Ensino Médio e o vereador ficou 

muito feliz com o recebimento que o Vice-governador lhes proporcionou, onde ele ligou para 

a empresa que ganhou o processo licitatório, para a reforma do Ensino Médio e o rapaz falou 

que ainda não tinha vindo até aqui, porque achava que realmente estava tendo aula no Ensino 

Médio e ele achava que Oeiras não tinha barco, balsa adequado para trazer o material até o 

Município. Depois, o vereador citou que esteve na escola do Murujucar, juntamente com os 

vereadores José Siqueira, Sérgio Barbosa, onde realmente precisa de uma nova escola e o 

mesmo pediu carinhosamente ao Prefeito Dinaldo Aires, que olhe com carinho essa escola. 

Ademais, citou que amanhã será entregue uma Ambulância da Emenda Parlamentar do 

Deputado Junior Age, através do Governo do Estado, onde o Prefeito Dinaldo Aires e o 

Secretário de Saúde Dinho Rebelo, estarão recebendo a Ambulância que consertesa vai 

melhorar o transporte dos pacientes da população. Finalizou agradecendo. Palavra facultada 

ao vereador Paulo Miranda, iniciou seu pronunciamento em nome do Presidente dos ACS e 

ACE Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias, o senhor Mikaias Betcel, que em 

seu nome parabenizou estas categorias que tem uma suma importância no desenvolvimento 

do Município. Após, citou de suas idas até em Belém do Pará, os quais foram para um 

encontro de Congresso de Vereadores, Prefeitos e Secretários de todo o Brasil e esse ano foi 

sediado no Estado do Pará, no Instituto Tiradentes, onde na oportunidade o mesmo precisava 

de esclarecimento e muito lhe interessava sobre os assuntos que foram abordados como: os 

assuntos da Guarda Municipal, a questão do plano Municipal de Educação e assim 

sucessivamente. E disse para todos que a Câmara de Oeiras, tem andado com suas próprias 
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pernas e o mesmo dúvida se algum vereador, vai apontar o dedo para o mesmo se tratou 

indiferente um ao outro e as diárias que os vereadores recebem, são exatamente para que os 

vereadores ande com as suas próprias pernas. Na sequência, citou que tudo o que fala, fala 

com segurança e não retira, onde falou que foi nas duas reuniões e não disse que foi na Sessão 

da Câmara, que foi a reunião lá do paroquial e a reunião dos feirantes, porque a pessoa lá 

naquele momento comentavam com professores o pensamento que não quer que dei certo. E 

daqui há três anos e pouco, qualquer cidadão Brasileiro que estar aptos a serem candidatos, 

vão ter a oportunidade de botar seu nome a julgamento e analisar se o povo aprova ou não e o 

povo escolheu o senhor Dinaldo Aires. Em seguida, citou sobre a Lei Orçamentaria Anual, 

que estar sendo encaminhada hoje essa Matéria para a Comissão de Finanças, onde é muito 

fácil esclarecer o sistema dessa Lei e é a Lei importantíssima que ela vai direcionar o 

Executivo, o recurso que ele terá que aplicar no ano de dois mil e dezoito e cabe a todos 

quanto vereadores analisar com calma, verificar para não cair no erro que aconteceu com a 

Lei Orçamentaria anterior. É  tão fácil você pegar a segunda página do Projeto, que estar 

discriminado por Secretaria o valor até chegar no bojo do Orçamento e podem analisar que a 

Câmara Municipal (um milhão novecentos e cinquenta e três mil e alguns trocados ao ano), 

Gabinete do Prefeito (oitocentos mil reais), Secretaria Municípal de Assistência Social (dois 

milhões oitocentos e vente reais), Secretaria Municipal de Finanças (dois milhões oitocentos e 

sessenta e um reais), Secretaria Municipal de Assistência Social (quatro milhões trezentos e 

trinta e seis e oitenta centavos), Secretaria Municipal de Saúde (dez milhões novecentos e 

trinta e cinco reais), Secretaria Municipal de Educação (quarenta e dois milhões seiscentos e 

trinta e seis mil reais), Secretaria de Agricultura (dois milhões e vinte e sete reais), Secretaria 

de Infraestrutura quatro milhões seiscentos e noventa reais, Fundo de Previdência do 

Município de Oeiras do Pará (seis milhões e seiscentos mil reais), Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo Desporto e lazer (três milhões seiscentos e quarenta e quatro mil cento e 

sessenta e cinco reais), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (setecentos e noventa e três 

mil cento e noventa e seis reais), Reserva de Contingência, aquela que numa possível previsão 

possa telo (quinhentos mil reais) e ter faz o Orçamento no total de oitenta e quatro milhões 

quinhentos e noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e sete reais, a qual é uma previsão 

orçamentaria, mais aqui as Secretarias estão com seus recursos destinado e o que aconteceu 

no orçamento anterior que foi aprovado por esta casa, não distinguia, não deixava o valor no 

Orçamento do bojo de seiscentos e poucos milhões, mais não se destinou para a Secretaria, 

onde o vereador Edson Farias falou no seu discurso anterior que: o Orçamento na realidade 

era para ferrar com o atual Gestor, que mandou o Orçamento e mandou dessa forma. Até 

porque copiaram o Orçamento do ano anterior, que era do Prefeito Ely Batista, copiaram o 

Orçamento, mais não descriminaram a situação. Mais no Orçamento anterior dele estar 

descriminado e no que mandaram fizeram proposital porque foi feito por uma contabilidade e 

eles tem conhecimento. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso 

dizendo ‘é minhaculpa é minha culpa’ estava vereador, mais o que deixa claro é que a atual 

Gestora naquela época, o vereador acha que ela nem sabia que tinha que mandar o Orçamento 

para a Câmara e só veio pra cá porque o mesmo pediu na tribuna e foi Matéria dumas, entre 

outras para pedir o afastamento dela da Prefeitura, mais infelizmente o advogado da época 

conduziu o rito processual todo errado, mais que o pedido de afastamento era legal e o 

Orçamento veio próximo ao período legislativo, não deu nem tempo para os vereadores 
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analisar direito e até agora parabenizou, que pelo monos no último dia mais estar chegando e 

irão ter todo  tempo de analisar. E essa foi uma das justificativa do mesmo, de quando se 

coloca um Gestor que não tem a mínima noção do que estar fazendo. Em seguida, o vereador 

Paulo Miranda, deixou claro para os vereadores reeleitos que não ver culpa do vereador, mais 

ver a culpa da assessoria Jurídica ou Contábil que deixou de funcionar e que são pagos para 

isso. Após, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso para citar na questão do 

Orçamento, onde o mesmo não pode culpar o Prefeito, dizendo em colocar as pessoas que não 

conhece, porque para isso existe a Assessoria Jurídica e a Assessoria Contábil e não irá ser 

leviano de dizer também que a culpa é do Prefeito e para isso se paga e paga caro para 

Assessoria Jurídica, para que se faça a coisa certa e não precisa o Prefeito entender de Leis, 

não precisa o Prefeito ser formado em direto ou em contabilidade. Ademais, o vereador Paulo 

Miranda citou que na verdade cada tem suas opiniões e o mesmo confia no seu Assessor 

Jurídico e no seu Contador, mais no mínimo tem que questionar na quilo que tem dúvida. 

Depois, relatou sobre a questão da energia do Bairro da Nova Oeiras, onde as luminárias já 

estão no Município que serão colocadas lá e em outras ruas. Citou ainda, que a questão da 

ponte da quinze de novembro que estar sendo construída, a ponte da João vinte e três que é a 

maior e já estar em fase de conclusão à qual vai levar cento e sessenta dúzia de tabua. Disse 

ainda que consertesa tem problemas e vai continuar tendo, mais estão vendo à agência do 

BANPARÁvai ser construída no Município, o Ensino médio vai ser construído, vai ser 

iniciada uma escola com doze salas de aula, o asfalto, à feira vai ser inaugurada e o vereador 

não tem culpa de ter vindo no Governo do Dinaldo e graças a Deus e ao povo foi no governo 

do Dinaldo que chegou. E o vereador não tem dúvida de que muitas obras serão feitas e 

deixou claro para todas as pessoas, que tudo o que vim de melhor é para o povo. E o vereador 

deixou claro que uma Administração, ela é formada por Secretários chefes de departamento e 

o Secretário quando ele é Secretário do Governo, ele não pode ir para uma reunião e tirar a 

culpa dele e dizer que é só o gestor. E ele se isenta de qualquer responsabilidade e quando se 

isenta de qualquer responsabilidade, que o mesmo entregue o cargo para o Gestor, porque se 

você é Secretário, você tem responsabilidade com o Governo. E o vereador quer dizer para o 

Prefeito Dinaldo Aires, que preste atenção porque tem Secretário no Governo dele, que tira a 

sua responsabilidade e põe no Prefeito, para ajudar a conduzir o Governo e isso é o extremo 

da covardia de quando você assume um cargo no Governo e depois quando estar perto da um 

tapinha nas costas e quando estar longe não sabe de nada. Na sequência, parabenizou o 

vereador José Siqueira, pela homenagem que recebeu. Finalizou agradecendo a Deus. Não 

havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão. E para 

constar a presente Ata vai assinada por mim Rosiane Vieira Machado, 

_____________________ e demais vereadores presentes. O cd da Sessão Ordinária de quatro 

de outubro de dois mil e dezessete, onde consta os discursos na integra, encontra-se no 

arquivo dessa casa.  
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