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Ata da vigésima quarta 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: Malena batista, 

Ezequiel de Jesus, José Siqueira, Izanides Filho, Paulo Miranda, Sérgio Barbosa, Maria 

Nahum, Edson Farias, Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Joelson Moraes. 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: Nenhum. C) Expedientes Oriundos do Legislativo: Ofício nº 011/2017 – 

CFPFFO, de seis de outubro de dois mil e dezessete, que devolve a Mesa Diretora da 

Câmara o Projeto de Lei nº 003/2017, o qual “altera a lei nº 641/2016 que estima a 

receita e fixa a despesa do Município de Oeiras do Pará, para o exercício financeiro de 

dois mil e dezessete”, sem parecer conclusivo. Logo depois se passou para o pequeno 

expediente, no qual os vereadora Edson Farias, José Siqueira e o vereador Paulo Miranda se 

inscreveram para se pronunciarem pelo prazo máximo de cinco minutos. Palavra facultada ao 

vereador Edson Farias, iniciou seu discurso citando que no último domingo esteve em Belém 

e foi informado que a partir de dezembro, mais precisamente em janeiro, a Catamarãda 

empresa Bom Jesus, estará fazendo linha para Oeiras do Pará, saindo de Oeiras do Pará, as 

sete da manhã, com a previsão de chegada em Belém as doze horas, e retornando de Belém as 

quinze horas, com a previsão de chegada em Oeiras do Pará as dezenove e trinta horas. E a 

outra informação, é que esteve uma pessoa em sua residência, há mando com determinação da 

ANATEL, onde ele veio pedir a radiação das duas antenas de Oeiras do Pará. E quando o 

mesmo viu a pessoa, ficou alegre pensando que a pessoa iria ajeitar o sinal da VIVO e o 

vereador conversou com ele tirando algumas dúvidas, onde a pessoa reforçou aquilo que já 

vinham pensando, que cabe a população usuário denunciar, onde a primeira ligação deve ser 

para dez cinco oito, dizendo que o serviço não é bom e gera um protocolo, para ligar depois 

para treze e trinta e um, e denunciar para ANATEL e a ANATEL, vai comunicar a VIVO para 

modificar o seu equipamento. Depois, citou que ficou muito feliz com a chegada de uma 

AMBULÂNCIA em Oeiras do Pará, agradecendo a bondade do Deputando Junior Age, onde 

vamos ter duas AMBULÂNCIA em Oeiras do Pará, e que a partir de hoje, não possamos mais 

ver os nossos filhos de Oeiras, sendo conduzidos do hospital para o porto ou de suas casas 

para o hospital, no carro da polícia. Finalizou agradecendo. Palavra facultada ao vereador José 

Siqueira, o qual usou o pequeno expediente, para fazer a leitura do requerimento solicitado ao 

Presidente dessa casa, o Projeto de Lei nº 003/2017. Na sequência, citou que o Município de 

Oeiras do Pará, como os demais, são poucos abençoado por Deus, onde as coisas começam 

acontecer da maneira positiva para o Município de Oeiras do Pará, onde o vereador Edson 

Farias, tinha acabado de citar desua alegria da chegada de mais uma AMBULÂNCIA para 

Oeiras do Pará, através da emenda do Deputado Junior Age. Após, fez a leitura do ofício 

encaminhado através do Deputado Arnaldo Jordy, para o Secretário de Agricultura. Finalizou 

agradecendo. Palavra facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual usou o pequeno expediente 

para informar aos vereadores, que se encontra em pauta da sessão, uma matéria que será 
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colocada em votação, onde assegura o Regimento da casa, por que a Comissão lhe devolveu e 

o vereador com base no Regimento solicitou que o mesmo incluísse a Matéria na pauta, a qual 

seguiu todos os tramites legais do Regimento e a Matéria será votada pelos vereadores na 

integra. Finalizou agradecendo. Passou-se para o grande expediente, para o qual o senhor 

Presidente facultou a palavra aos vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos cada. 

Palavra facultada ao vereador Barriga, iniciou seu pronunciamento fazendo um pedido ao 

senhor Prefeito Dinaldo Aires, ao Secretário de Educação, para que possam tomar 

providencias das pontes das escolas do Rio de Oeiras, Rio Branco e a do José Anchieta do Rio 

Caracurú, as quais estão precisando de uma reforma. Após, relatou sobre mais uma conquista, 

que é a chegada de mais uma AMBULÂNCIA no Município, onde o Município estava 

precisando devido vim acontecendo algumas coisas, pelo fato de ter só uma funcionando e 

quando dava problema, as pessoas eram removidas no carro da polícia. Depois, agradeceu ao 

Prefeito Dinaldo Aires, que venceu à luta, onde muitos Prefeitos passaram, cada um fez um 

pouco em relação a feira Municipal, a qual será inaugurada no dia quinze de outubro e que é 

uma conquista muito grande para o Município e para os feirantes. Na sequência, citou sobre o 

Projeto de Lei, que foi colocado em votação e o mesmo espera que a Presidência da 

Comissão, tenha uma boa justificativa, porque todos os vereadores são sabedores, que o 

Projeto de Lei, foi colocado no dia três de agosto de dois mil e dezessete e só hoje foi para 

votação, e o que deu para perceber, que foi sob pressão. E o mesmo acha que faltou 

responsabilidade, principalmente com os funcionários, porque entende que um Projeto desse, 

pode também prejudicar os pagamentos dos funcionários. E quando o mesmo soube que o 

Projeto de Lei, iria entrar sem nenhum parecer da Comissão, procurou saber, o que de fato 

aconteceu para esse Parecer não sair, e segundo pessoas, Atas, reuniões que foram marcadas, 

membros da Comissão, Presidente da Comissão que não comparecia e daí acarretou todo esse 

problema. E hoje iriam votar no Projeto sem Parecer e o mesmo estaria sentado em sua 

cadeira, esperando que a Presidente da Comissão, à senhora vereadora Maria Nahum, desse 

uma boa explicação para todos os vereadores, e principalmente para o povo, porque não 

acredita que todo esse tempo que à Prefeitura mandou, tudo no tempo hábil e até hoje não 

teve parecer. E seria muito importante ter o Parecer desse Projeto de Lei, porque enquanto 

vereadores, pudessem analisar o Parecer da Comissão e votar sim ou não dependendo do 

Parecer da Comissão. Na sequência, o vereador Paulo Miranda, pediu a parte no discurso para 

justificar de quando vossa excelência em seu pronunciamento colocou que o Projeto de Lei 

estar em votação hoje, talvez sob pressão, deixando claro que a nível da Presidência não, 

apenas esperaram cumprir os prazos regimentais e a Comissão tem conhecimento que o 

mesmo sentou, reuniu com eles e quando esgotou o prazo de quarenta e cinco dias, o Prefeito 

se manifestou. Depois, o vereador Barriga, citou que o quê quis dizer, que foi sob pressão da 

Comissão, para colocar essa matéria em votação e não da Presidência da Câmara. Ademais, 

citou sobre suas idas a Belém, e alguns frutos já estão sendo colhidos, onde cada um dos 

vereadores, ou as vezes saem juntos e conseguem, e os mesmos estiveram na reunião com o 

Vice-governador, onde foi pautado alguns assuntos de melhoria para o Município, e um dos 

assuntos como já foi colocado aqui, que foi o assunto do Ensino Médio, e que hoje o povo 

estar vendo que a ida dos vereadores a Belém, surtiu efeito porque se não forem atrás fica 

difícil e eles, não vem e nem mandam ninguém. E a outra questão que foi abordado lá, foi a 

questão do PROPAZ, e ontem o mesmo estava ao lado do vereador José Siqueira, quando o 
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Vice-governador ligou para ele, citando que o PROPAZ estar vindo para Oeiras do Pará, e 

que no sábado estará vindo para a região da estrada e no domingo na Vila do Itaucú, e tudo 

isso é fruto de suas idas a Belém. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no 

discurso citando, se vossa excelência poderia lhe informar, em qual localidade irão atender. 

Porque em novembro estarão fazendo a entrega de uma AMBULÂNCIA, no Igarapé Preto, e 

eles estão pedindo para dia, uma ação do PROPAZ na Vila do Igarapé Preto, e daí há uma 

importância de dividir na BR 422, apesar da distância, mais no Costeira já fica bem próximo 

do Uxi, e fica mais afastado do Igarapé Preto. E se conseguissem a segunda operação lá na 

Costeira e no Igarapé Preto, será bem atendido. Em seguida, o vereador Barriga, citou que 

será na Vila do Costeira, e o mesmo queria muito que fosse atendidos, mais eles também tem 

os compromissos no Estado, eles tem compromisso em outros Municípios, e a pedido dos 

vereadores que estiveram presente com o Vice-governador, levando ofícios assinados, 

estiveram essa boa notícia. Depois, o vereador Branco Manga, pediu a parte no discurso 

relatando que fica feliz, porque será à primeira vez que terá uma ação a esse poste e 

principalmente na Vila do Itaucú. E um dos maiores problemas do povo do interior, é a falta 

dos documentos, e nesse momento será uma oportunidade que povo terá para tirar seus 

documentos. Após, o vereador Barriga, citou que os medicamentos da farmácia básica, já 

estão todos disponível na Secretaria de Saúde e nos Postos dos Interiores. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Branco Manga, o qual iniciou seu 

pronunciamento ressaltando sobre o dia nacional das crianças, onde viu em lócus, ações que 

as escolas estão se preparando, certas escolas já se anteciparame outras adiaram para sexta-

feira, parabenizando à todas as crianças do Brasil e em especial aos profissionais da educação, 

que tanto lutam para a melhoria da vida das pessoas. Após, citou da importância da conquista 

que estivemos com a AMBULÂNCIA que chegou no Município, agradecendo ao Deputado 

Junior Age, que conseguiu através de emendas parlamentares, onde é muito difícil ver a 

viatura da Polícia Civil ou carros particulares carregando pacientes. Ademais, citou que esteve 

junto com vereador Joelson Moraes, conversando com o senhor Anderson Presidente da 

empresa Central Plaime, e o senhor Anderson, lhes informou que já estará coberta a escola de 

doze salas, anexo, copa e quadra, antes da chegada do inverno. Na sequência, o vereador 

Edson Farias, pediu a parte no discurso para fazer uma interferência quanto a construção do 

prédio da escola do Ensino Médio, onde o mesmo vê o quanto somos carentes da presença do 

Estado em nosso Município, e quando se faz uma pequena reforma nós ficamos alegres. E 

logo na sequência, o vereador Branco Manga, cita para o vereador Edson Farias, que o mesmo 

estar falando da escola de doze salas de aula e não da escola do Ensino médio. Ademais, citou 

que a feira livre é uma obra de longos tempos, onde muitas pessoas lhes falavam que 

dificilmente sairia daquela forma que estava e no próximo dia quinze de outubro será a 

inauguração da feira livre Municipal. Em seguida, ressaltou da importância do trabalho do 

vereador em que estar vindo o PROPAZ ao Município, onde foi requerimento dos vereadores 

do Município de Oeiras do Pará, que consertesa a população necessita desses serviços e o 

mesmo fica muito feliz de quando a Gestão Municipal, se engloba para somar na melhoria. 

Visto que o PROPAZ vai trabalhar na aquisição de documentos e o Gestor Municipal 

juntamente com a Secretaria de Saúde, vai atender outras demandas como atendimento 

médico com medicamentos e a população da BR 422 e a população das ilhas e dos Rios. 

Depois, o vereador citou sobre o Projeto de Lei, que o Poder Executivo encaminhou para a 
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Câmara, e visto que o Projeto é emenda suplementar para pagamentos também de 

funcionários públicos e o mesmo jamais irá prejudicar o povo. Finalizou agradecendo a todos. 

Palavra facultada ao vereador Edson Farias, iniciou seu pronunciamento citando que iria se 

ater na pauta da sessão, o qual foi pego de surpresa com a inclusão da matéria do Projeto de 

Lei nº 003/2017, para muitos que pesam que aqui estar vereador, basta só se candidatar, ter 

voto, vim para cá subir na tribuna, usaros vintes minutospara falar qualquer coisa, não é tão 

difícil, mais não é tão fácil, você estar preparado para todos os momentos. E parabenizou à 

vereadora Maria Nahum, pela brilhante atitude que teve em devolver à matéria do Projeto de 

Leia mesa, onde vossa excelência, seguiu o que manda o Regimento Interno dessa casa de lei, 

em que todos pediram a aplicabilidade, então querem que seja aplicado o Regimento. Na 

semana passada, o mesmo abordou um assunto que levam mais especialmente ao Gestor, que 

como Gestor, o mesmo só quer que faça o bem, que faça omelhor paraOeiras do Pará, mais 

como pessoa, o mesmo tem um certo apreso por ele. E como Gestor, o mesmo tem aqui, 

sempre trazendo nessa tribuna alguns alertas para ele e o mesmo falou sobre o combustível, e 

algumas justificativas foram citadas, porque foram feitas licitação e foi alocado combustível 

de uma Secretaria para outra, e isso não lhe convence. Até agosto a Administração pagou, 

segundo o portal da transparência, duzentos e setenta e sete mil litros de combustível, se 

forem dividido pelo preso do óleo diesel. E qual à Secretaria que mais usa combustível? Salve 

engano à Secretaria de Infraestrutura, à qual tem maquinas e se forem olhar pelo que estar 

alancado lá, é o que está na média, que já utilizou o valor de cento setenta e três mil 

setecentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos, e se forem dividir o litro do óleo 

diesel por três ponto cinco que é o preço que estar, dá um valor de quarenta e nove mil 

seiscentos e cinquenta e seis reais e uma fração de vinte e dois centavos. E se dividirem por 

oito meses, da razão de seis mil duzentos e sete virgula dois litros ao mês. E se forem por 

trinta dias dá uma média de duzentos e seis litros e salve engano, tem uma ou duas maquinas 

lá, que já aterro, segundo o Secretário de Infraestrutura, apenas a travessa que passa lá no 

Bacura, e que esporadicamente vem recolhendo o lixo, então por isso que pensa que estar na 

média à Secretaria de Infraestrutura, mais não estar na média de quando se fala das outras 

Secretarias. E pediu para o senhor Prefeito Dinaldo Aires, que olhe, tire tempo para a sua 

Gestão e fiscalize, e o vereador não pode estar vendo aonde estar sendo aplicado, como 

cidadão não vê, muito mais como vereador. Mais dessas atitudes só estava falando do 

combustível, mais irá entrar em outras matérias, das compras exageradas dos combustíveis, 

quem sabe não estar faltando outros como medicamentos e outras coisas, que estar faltando 

para a população. Portanto o mesmo acredita muito, que o Projeto de Leinº 003/2017, ele 

venha pedir a flexibilidade do orçamento, justamente para cobrir esses gastos. E o vereador 

com muito respeito, descordou de quem já tinha lhe antecipado de se colocar em votação. 

Onde vossa excelência cumpre o Regimento Interno, o vereador José Siqueira cumpre o 

Regimento Interno, quando pede para ser incluído na pauta, e o mesmo pediu ao Presidente, 

na base do Regimento Interno, que retirasse da pauta de votação o Projeto de Lei, porque não 

tem amparo legal para ser votado. E quando estavam na reunião, o mesmo disse para o 

Contador na frente de cinco vereadores, inclusive da vossa excelência o senhor Presidente, se 

estivesse no lugar dele teria vergonha de ter mandado esse projeto de lei para a Câmara, pelos 

viceis erros e ele concordou que tem erros, e que se tem erros, salve engano no artigo cento e 

um parágrafo único, ele tem que ser devolvido ao seu autor para ser consertado. Disse ainda, à 
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vossa Excelência, que é com muito respeito que veio se manifestar contrariamente contra a 

colocação do Projeto de Lei em apreço, não só contrariar de estar sendo colocado em votação, 

mais também com fundamentos alancados. A lei nº 4320/64, diz que: são créditos adicionais, 

as autorizações de dispensas não computadas ou insuficientes dotada na Lei de Orçamentos, 

dependendo da sua finalidade, classifica-se em suplementares, especiosas, extraordinários, os 

suplementares destinam-se os reforços de uma dotação orçamentarias já existente aos passos, 

que os especiais visa atender uma necessidade não contemplado no orçamento entre outros. 

Os créditos suplementares especiais, dependem da autorização Legislativa ao passo que: os 

extraordinários são abertos por decretos executivo, que deles dará ciência imediata legislativa, 

e os créditos adicionais uma vez aprovado, incorpora-se ao orçamento do exercício do 

Executivo, mais para ser aprovado pelo Legislativo, deve ser exaustivamente esclarecido sem 

deixar lacunas e dúvidas, e esse deixa muito. A lei nº 641/2016, que dispõe sobre o orçamento 

vigente, a qual também foi votada pelo mesmo, autorizou a abertura de créditos 

suplementares, por decreto até um montante de quarenta por cento,no total da despesa 

previsto, ou seja, de trinta milhões setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais trinta 

e sete centavos. Dos setenta e cinco milhões cento e oitenta e seis mil setecentos e vinte e três 

reais e quarenta e dois centavos, orçado para dois mil e dezessete. Ao tomar conhecimento da 

matéria em apreço, o mesmo por cautela o fuçou à Comissão permanente de Finanças, 

Patrimônios, Fiscalizações, Financeiras e Orçamentarias, no sentido que fosse informado, e se 

o Executivo Municipal disponibilizou, aquela Comissão os seguintes elementos: quanto a 

execução do orçamento de dois mil e dezessete, para fim de dirimir suas dúvidas de qual tinha 

pedido: o valor suplementar já utilizado nos quarenta por cento aprovado, cópia do decreto da 

abertura de crédito adicional, saldo orçamentário das contas citado nos elementos 3.1 90.11, 

valores necessários para suprir as despesas até no final do exercício financeiro de dois mil e 

dezessete, elementos fundamentais pelo crescimentos do Projeto, e para o seu espanto, o 

Executivo até aquele momento não tinha disponibilizado e não mandaram. E a sua solicitação 

mediante o ofício 001/2017, do gabinete do vereador Edson Farias que hora falava, até o 

momento só recebeu as cópias do decretos de abertura de credito adicional, estando pegante 

de esclarecimento, questões cruciais com as análises apurados em criteriosa e técnica da 

matéria como: valor suplementado já utilizado nos quarenta por cento aprovado 

anteriormente, quanto já utilizaram? Saldo orçamentários das contas citado nos elementos 

3.1.90.11 e o valor necessário para suprir as despesas até o final do exercício financeiro de 

dois mil e dezessete. E não encaminhou, por ser talvez preguiçoso, porque acha que ele tem 

respeito com esse poder. E salve engano o Prefeito Dinaldo Aires, da administração “Um 

novo tempo e uma nova história”, cometeu fragrantemente pedalada fiscal, regularidade essa, 

que levou a cassação da ex-presidenta Dilma Rousseff, quando coloca no Projeto de Lei nº 

003 o artigo segundo, essa lei entra em vigor de sua publicação e seus efeitos retroagem de 

primeiro de julho de dois mil e dezessete e o mesmo questionou com o contador na frente de 

vossas excelências o artigo segundo, já que a lei é dotada no dia vinte e seis de julho de dois 

mil e dezessete. Portanto gastar sem autorização do Legislativo, é crime de improbidade 

administrativo, isso estar no decreto lei nº 201/67 e é só procurar o inciso quinto que diz: “não 

precisa a Câmara se manifestar, os judiciários tem que ser provocado e levado ao seu 

conhecimento”. E foi o quer que aconteceu,a Câmara Municipal autorizou na LOA, para o 

exercício de dois mil e dezessete no seu artigo quarto inciso primeiro, à abertura de credito 
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suplementar por decreto até o montante de quarenta por cento. E o total da despesa previsto: o 

orçamento é da ordem de setenta e cinco mil cento e oitenta e seis setecentos e vinte e três e 

quarenta e dois como já tinha falo, e logoquarenta por cento,corresponde àtrinta bilhões 

setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e seiscentavos, e se forem olhar 

as cópias dos decretos do Executivo encaminhados a este vereador, eles somam trinta milhões 

oitocentos e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais vinte e quatro centavos, o Prefeito 

gastou sem autorização da Câmara Municipal, um valor de: setecentos e trinta e dois mil 

novecentos e cinco reais e oitenta e sete centavo, salve o melhor juízo, porque o mesmo tem 

apenas noções de contabilidade. E suposto, veio manifestar o seu voto contráriopara a 

colocaçãodo Projeto de Lei nº 003/2017 do Executivo em votação, alvitrando à vossa 

Excelência a retirada da pauta, e que devolva a matéria ao Executivo, uma vez que não ficou 

demostrado a intensidade de majoração do limite, já na lei orçamentaria anual, para abertura 

de créditos adicionais suplementar, e o Projeto não passa na técnica e nem na redação. E o 

mesmo citou que quer votar no Projeto de Lei, desde que tenha o devido conhecimento de que 

lhe satisfaça, deixou sua colocação e estar dispostos a dialogar com os nobres pares, porque o 

parlamento é isso, são divergência de ideias. Mais esse Projeto, se ele for a votação hoje, ele 

estar a reveria do Regimento dessa casa, conforme pressupõem o artigo cento e um parágrafo 

oito. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Franciele Amaro, iniciou 

seu pronunciamento justificando sua ausência na sessão passada, onde não pôde estar presente 

por motivo de saúde. Após, agradeceu ao Governador do Estado o senhor Simão Jatene, ao 

Deputado Junior Age, ao Prefeito Municipal o senhor Dinaldo dos Santos Aires,por conseguir 

uma AMBULÂNCIA, para o Município e sabemos da grande importância que ela terá para 

atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, e como já foi muito bem colocado pelos 

nobres edis, que de acordo com nossas dificuldades já foi muito utilizados outros meios de 

transporte como o cerro da polícia e carros particulares, que muitas vezes serviu para salvar 

vidas. Na sequência, citou que no próximo dia quinze será inaugurada à feira livre Municipal, 

partir das nove horas. Em seguida, ressaltou sobre a malária, onde esteve conversando com à 

coordenadora de endemias e apesar das dificuldades que o Município enfrenta, as ações elas 

estão sendo intensas, onde tem à parceria do Governo do Estado que praticamente não cessou 

e eles mandão de quinze em quinze dias, uma nova equipe para estar dando suportes e indo 

em lócus nas localidades mais distantes para ir fazer essa busca ativa e fazer o bloqueio em 

relação a malária e os resultados eles já estão fluindo, onde já teve uma redução significativa 

desse surto de malária, mais mesmo assim o trabalho não vai parar. Citou ainda, que 

estiveram em uma reunião em Belém junto com os vereadores Edson farias, Branco Manga, 

Serginho Barbosa, Prefeito Municipal, Secretário de Saúde e nessa reunião ficou abordado 

que cada Município teria seu plano de ação e entre os onzes Municípios, Oeiras encaminhou 

seu plano de ação em tempo hábil e foi elogiado como um dos melhores planos, ou seja, o 

melhor plano encaminhando na ação ao combate àmalária. E uma boa notícia, como são onzes 

Municípios que estar sendo afetado, o Secretário de Saúde lhe ressaltou que a Secretaria 

Estadual estar se sensibilizando, o Ministério da Saúde também se sensibilizou com a situação 

desses onzes Municípios e irão disponibilizar recursos, ainda não informaram o valor e nem 

quantia. Em seguida, citou sobre o que foi citado na sessão passada em relação aos médicos, 

onde se tem dois médicos no Município em relação a salário, e foi citado que o médico ganha 

um salário muito alto, realmente é um salário alto aproximadamente dois mil por dia e foi 
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questionado que o médico ganha em torno de noventa mil e a mesma justificou que desde a 

época do ex prefeito o senhor Nabiça, já era pago esse valor para médico, então passou o 

Nabiça, passou o ex-prefeito Ely Batista e o valor continuou e segundo as informações do 

senhor Zecão, ele disse que desde a época do senhor Nabiça era pago esse valor e a mesma 

não vê porque há espanto, e realmente é um valor alto. Mais infelizmente para o Doutor Raul 

ficar aqui no Município, ele queria dois mil e quinhentos por dia e o Doutor Charles foi o 

mais barato que o Prefeito conseguiu. E o Doutor Charles é um médico cirurgião, pediatra, 

temos também o médico ginecologista, mais infelizmente o nosso Município é muito distante 

e muitos médicos não gostam de vim para o interior e esses que vem a gente tem que 

agradecer. Na sequência, o vereador Paulo Miranda, pediu a parte no discurso citando que 

particularmente tem alguns questionamento em cima disso, onde o mesmo não estudou para 

estar eleito a vereador, foi eleito pela população, parabenizando aqueles que estudaram para 

ser médico, para ser advogado e o mesmo não estudou para isso. Disse ainda, que é fácil 

constata a ilegalidade, indo procurar o médico e saber se ele recebeu ou nãoo dinheiro,é só 

procurar o médico se foi ele que assinou, se foi ele que recebeu, se foi para a conta dele ou 

não o salário. Mais o mesmo deixou claro que se ele cumpriu com o trabalho, faz jus para 

receber e se a administração pagou deve estar seguro o que o fez. Em seguida, à vereadora 

Franciele Amaro, citou sobre o Projeto de Lei Oriundo do Poder Legislativo nº 003/2017, de 

junho de dois mil e dezessete, o qual entrou nessa casa de lei no dia três de agosto, foi 

analisado pela Comissão e a mesma acredita que foi esgotado o prazo e foi encaminhado de 

volta, devolvido à matéria através de ofício solicitando a devolução sem parecer. E como a 

mesma estar primeira vez como vereadora, não tinha um conhecimento assim em questão do 

parecer, se foi votado ou não com parecer. Mais a mesma vê o seguinte, que poderia ter feito 

o parecer da forma como fosse, ou concordando ou discordando com o Projeto que veio do 

Executivo e infelizmente a mesma não sabe qual foi o motivo. Após, o vereador Joelson 

Moraes, pediu a parte no discurso pedindo a permissão de vossa excelência, para ler sobre o 

que o Regimento diz em relação ao parecer, ao Projeto de Lei, em que iriam votar e para que 

o povo fique ciente que não estão votando em uma coisa ilegal. O Regimento ele diz no artigo 

cento e quatro parágrafo quarto diz assim: “decorrido quarenta e cinco dias do recebimento do 

Projeto, o Presidente da Câmara a requerimento de qualquer vereador mandará inclui-lo na 

ordem do dia para discursão e votação, com ou sem o parecer” e o mesmo citou que tem o 

requerimento do vereador José Siqueira, pedindo a inclusão do Projeto de Lei, na ordem do 

dia, então irão votar no Projeto da forma que diz o Regimento. Depois, à vereadora Franciele 

Amaro, ressaltou que no artigo quarto, “nem um Projeto de Lei, de iniciativa do Executivo, do 

Legislativo ou popular, poderá ser aprovado ou rejeitado com o recurso de prazo”, portanto o 

Projeto que hora entra nessa casa de lei e que já deveria ter entrado há muito tempo, mias 

como o vereador Paulo Miranda cumpriu todos os prazos, então é legal. E diante mão seu 

voto é favorável, porque jamais irá ficar contra o povo. Finalizou agradecendo a todos. 

Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, iniciou seu pronunciamento citando sobre o 

Conselho Tutelar, onde tem se preocupado com algumas pessoas do Conselho Tutelar, onde 

muitos ariscam sua própria vida para estarem andando no Município tentando amenizar os 

problemas, e o Conselho Tutelar hoje ele estar sem auxílio da administração. E o mesmo 

pediu encarecidamente para a administração que olhe com carinho por essas pessoas que tanto 

lutam para o bem estar do povo. Após, citou sobre a questão de pessoa que tem vínculo com o 
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INSS, o qual é uma questão que lhe preocupa muito, onde tem vários amigos que estão 

barrados por essa questão e não conseguem se aposentar. E o vereador já esteve conversando 

com a procuradora do Município, e ela lhe informou que não tem como a Prefeitura ajudar. 

Mais o vereador acredita que todos os vereadores irão procurar uma solução, para fazer a 

desvinculação dessas pessoas com o INSS, para que eles possam receber a sua aposentadoria. 

Na sequência, o vereador Paulo Miranda, pediu a parte no discurso citando que também já foi 

procurado sobre essa situação, que na verdade essa situação ela é extremamente grave, e esse 

Município ele já é fundado em dívida com a previdência tanto social, quanto á Municipal e o 

fato real dessa situação, é que existem pessoas que constam o nome deles, mais os Gestores 

descontavam deles e não repassava para o INSS. Inclusive essa casa estar sendo notificada por 

ex-gestores que passaram na presidência dessa casa, que deixaram de repassar o recurso 

descontado até dos vereadores. Depois o vereador Izanides Filho, relatou que já foi informado 

por uma pessoa que trabalha no INSS, e o mesmo estar procurando meios para tentar resolver 

sobre isso, e tem que se tirar uma certidão por tempo de serviço, também já procurou o 

Secretário de Administração, o qual estar lhe ajudando muito, por que é uma situação de 

extrema necessidade. Ademais, citou sobre a questão do Ensino Médio, em que estiveram em 

reunião com o Vice-governador Zequinha Marinho, o qual atendeu muito bem a todos, e a 

obra já estar sendo iniciada. E através dessa reunião foi pedido também à vinda do PROPAZ, 

que já foram contemplados, onde o vereador José Siqueira no próximo sábado, irá tomar 

conta da região da estrada dando atendimento, e o mesmo juntamente com os outros 

vereadores, estarão dando suporte na região da ilha na vinda do PROPAZ, que vai ser no 

domingo na Vila do Itaucú, e o vereador agradeceu a administração, ao Secretário de Saúde, 

os quais estão em parceria com o PROPAZ. Em seguida, parabenizou a Comissão de 

Inquérito, o qual estar acompanhando o trabalho deles sobre a situação do FUNPREV, 

vereador José Siqueira, vereador Joelson Moraes, vereador Ezequiel de Jesus e a vereadora 

Franciele Amaro, os quais estão empenhados nessa situação. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada ao vereador José Siqueira, iniciou seu pronunciamento agradecendo do 

apoio que os vereadores dessa casa lhe deram quando foram em Belém, de uma reunião que 

foram e sentaram na mesa em uma audiência junto com o Vice-governador, os vereadores, 

Joelson Moraes, Sérgio Barbosa, Osvaldo Alves e o vereador Izanides Filho, onde fizeram 

uma pauta, não para elogiar o Governo do Estado, mais para dizer que o Governo do Estado, 

tem sido muito negligente com o nosso Município, e todos que votaram, que apoiaram, se 

sentem envergonhados quando se trata dos assuntos do Estado no Município de Oeiras do 

Pará. E todos viram o empenho do Vice-governador, que logo na quarta-feira posterior à 

reunião chegaram o pessoal do Ensino Médio, já foi executado a limpeza e o Município tem 

dificuldades, mais já estão embarcando todos os matérias para que a construção comece. E 

quando já estavam voltando de viagem o Vice-governador, ligou para o mesmo dizendo que 

tinha duas notícias para nós vereadores, uma notícia boa, e uma ruim. Em que pediram o 

PROPAZ, em reunião com os vereadores: BR 422, Arióca terra alta e Itaucu, e pediram 

primeiro para os interiores, porque são as populações mais afetadas na questão de 

documentos. E nessa ação do PROPAZ, vem apoio Jurídico para dá consultas a casamentos, 

retificação de certidão, para que posam ser corregidos e as pessoas dos interiores da BR 422, 

onde o mesmo sentou com o Secretário de Educação, e ele disponibilizou os transportes 

escolares para que viessem dá suporte a essas ações. A Secretaria de Saúde, entrará com a 
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equipe médica, remédios e dentista, para que possa também fazer o melhor, onde é uma 

parceria muito boa, e quem vai ganhar com isso é a população. E essa ação, acontecerá na 

Vila do Costeira no próximo sábado as oito horas, até as dezessete horas, e no domingo na 

Vila do Itaucú, onde o mesmo, junto com os nobres vereadores estarão lá organizando. 

Relatou ainda, que várias coisas boas aconteceu no Município, a inauguração da feira livre, 

que foi uma construção da Floracy, passou o ex prefeito Ely Batista, deu uma contribuição 

enorme para que ela pudessem estar hoje, há onde estar, e irá ser inaugurada e entregue aos 

feirantes. Outra é a AMBULÂNCIA, que já chegou em Oeiras do Pará, e no dia vinte oito 

será à entrega do trator, na BR 422 para os agricultores, e esse trator vem pela regional de 

Abaetetuba, devido ao Município estar com pendência de certidão, e de lá faz um comodato 

com o Município de Oeiras do Pará, até que se resolva esse problema de documentação. Esse 

trator vem para a Prefeitura e fica de porte da Secretaria de Agricultura, a onde faz um caráter 

de agendamento com os agricultores, independentemente, esse trator não vem para grupo 

político, e esse trator não vem para atender parceiros de A ou B. O trator vem para atender os 

agricultores, dependente de que forma ou credo religioso ou dependentemente de qual é sua 

preferência política, e consertesa esse trator vai contribuir muito para a população da BR 422. 

Em seguida, citou que a seu pedido, devidamenteperceberem algumas situações que tem 

acontecido, o qual recebeu a matéria, onde o Regimento Interno da Câmara, lhe garante como 

Presidente da Comissão, da ciência da matéria à Comissão, o mesmo tem uma prorrogativa 

que possa indicar o relator da matéria, ou se preferência do Presidente, o mesmo pode se 

abster da presidência, indicar outro Presidente e se resguardar da presidência para que possa 

passar a ser o relator da matéria.Fizeram essa reunião, passaram à Presidência a eminente 

vereadora Maria Nahum, e da li começou os tramites legais dentro da Comissão. Onde o 

mesmo apresentou o Parecer, na presença das duas nobres vereadoras, tanto à vereadora 

Maria Nahum, quanto à vereadora Malena Batista, onde foi lido o Parecer, e o mesmo pensa 

que a Presidente do momento, estava presidindo a comissão, foi infeliz de não ter pelo menos 

substituído o Parecer, esse seria o caminho correto. Devolveu a matéria sem Parecer, 

mostrando uma alta entendimento para todos, a incompetência de administrar essa matéria, 

porque ficaram com essa matéria vários dias na Comissão, e não conseguiram terminar. Mais 

foi feito o parecer, e nem se quer o Parecer foi votado, justamente por isso o Regimento 

Interno dessa casa lhes pede, que qualquer vereador pode pedir que vá em votação. E o 

mesmo perguntou para o vereador Edson Farias, se ele sabe de quanto foi orçamento que 

aprovaram, os quais votaram favorável no ano passado, para o ano que estamos, quanto dava 

os quarenta por cento, ede quanto foi os decretos que receberam, que pedia que o somatório 

dos quarenta por cento. O vereador Edson Farias, responde-lhe que o orçamento foi: setenta e 

cinco milhões cento e oitenta e seis mil setecentos e vinte e três reais e quarenta e dois 

centavos, os quarenta por cento dava: trinta milhões setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e 

nove reais trinta e sete centavos, e os decretos foi: trinta milhões oitocentos e sete mil 

quinhentos e noventa e cinco reais vinte quatro centavos. Após, o vereador José Siqueira, 

citou que pensa, que o vereador Edson Farias deveria refazer as suas matemáticas, porque o 

credito de quarenta por cento são de: trinta milhões setenta e quatro mil seiscentos e noventa e 

seis reais. Os decretos que já foram gastados soma: vinte e sete milhões quatrocentos e setenta 

e um mil trezentos e um reais. E ainda não chegaram até o momento que o Poder Executivo 

mandou esse Projeto, ainda não tinha chegado,mais para se resguardar, para que não viesse 
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cometer, mandou em tempo habito para que pudessem devolver essa matéria, e lhe força 

dizer, que a vereadora Malena Batista, o qual tem uma admiração pessoal por ela, e ela sabe 

que nunca o mesmo fez oposição no mandato passado. Mais ser oposição ou ser governo, não 

tem que ser questão pessoal, não irá ser Governo, só porque quer ganhar dentro do Governo, 

pessoalmente para sua família, não será oposição só porque quer chantagear o Governo e 

depois fazer parte para ganhar dentro do Governo. E se nós não votarmos nessa matéria, nós 

colocamos o risco de funcionários não receberem no mês que vem, porque o Prefeito não vai 

ser louco de pagar funcionários e cometer pedala da fiscal, e a oposição estar obrigando o 

Prefeito a fazer isso. Na sequência, o vereador Paulo Miranda, pediu a parte no discurso para 

contribuir com vossa excelência, lembrando do momento de vereadores, onde estar eleitos, 

vereador Joelson Moraes, vereador Edson farias e o mesmo, essa casa recebeu essa mesma 

situação: pedido de abertura de credito adicional do ex prefeito Nabiça na época, de cinquenta 

e seis mil reais, mais o senhor Nabiça foi tão infeliz, onde ele mandou o Projeto de Lei, após 

ter usado, e esta casa naquele momento, nem se quer para votação colocouo pedido de 

abertura de credito adicional. Estar lá no Tribunal de Contas dos Municípios, as contas do ex 

prefeito Nabiça referente aquele ano, rejeitada porque ele usou o recurso sem autorização que 

não foi dada a abertura e o Prefeito Dinaldo Aires, não foi ele que elaborou o orçamento e 

mandou, ele recebeu para se basear por esse orçamento e a Dilma Rousseff ela elaborou o 

orçamento, que ela mesma deu as pedaladas fiscais. O Prefeito Dinaldo Aires, através de sua 

Assessoria, elaborou a qual estar em análise na Comissão de qual vossa excelência estar 

Presidente. Em seguida, o vereador José Siqueira, cita que é de fato, porque tem muitos 

nobres vereadores que acham que seu mandato é fazer qualquer custo, e se esquece que 

algumas dessas pessoas que podem ser prejudicadas votaram neles, e acha uma tragédia um 

Parlamento sem oposição, mais que a oposição seja responsável, que busque credibilidade, 

porque vários da oposição aqui e já viu em vários outros governos, historicamente ter passado 

aqui, que depois de uma grande oposição, passa a serdo Governo. E o vereador deixou claro, 

que o projeto que veio, foi feito para o final do Governo da dona Lindalva Pinheiro, que no 

seu final mandou todo o deficiente pra cá, e se quer estiveram a hombridade, colocaram para 

apreciar e votaram da forma que estava.E hoje o Prefeito de Oeiras do Pará, não tem recurso a 

mais de que tem, só que não tem credito para que se possa pagar, precisa da autorização da 

Câmara, onde processo licitatório de matérias de expedientes, processos licitatórios de escolas 

que estão impedidos de ser licitados, porque precisa que essa matéria seja votada e devolvida 

para o Executivo. E assim o vereador deixou sua indignação, e sabe que isso irá ficar marcado 

para à vereadora que presidia a Comissão, e espera que a mesma tenha uma boa explicação 

pelo seu ato, pela sua responsabilidade sobre essa questão. Ademais, citou que estiveram em 

Belém, junto com a Comissão Parlamentar e estão trabalhando, onde essa Câmara tem 

andado, tem se preocupado, e deixou claro que à vereadora Maria Nahum, entenda uma coisa, 

que ela não trabalha para o mesmo, ela é dona de seu mandato, mais que ela leia o Regimento 

Interno dessa casa, as reuniões da Comissão Parlamentar, elas se reunirão a comissão as nove 

horas, então não é necessário o mesmo mandar ofício, e fizeram a reunião, distribuíram a 

matéria junto com a vereadora Malena Batista, porque todos tem horário regimentalmente 

para começar, onde começaram e concluíram a reunião. Mais quando for uma reunião 

extraordinária, tem sim que oficializar vinte quatro horas no mínimo antes. Depois, citou 

sobre as pessoas que estão sendo infectadas com à malária, que todas tomem seus remédios, 
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onde conversou com o chefe do Estado que estar em Oeiras do Pará, cuidando dessa questão 

lhe falou, que uns dos maiores problemas, é que as pessoas abandonam seus tratamentos, eles 

ingerem bebidas alcoólicas antes do período de dez dias e isso faz que ela volte. E o mesmo já 

solicitou para a secretaria de Saúde, que volte ao Rio Anauerá, principalmente na localidade 

do cafezal acima, onde uma área estar infectada e várias casas, quase todas tem pessoas com 

malária, e que distribuem mosquiteiros e que façam um bloqueio para que não possa avançar 

mais a diante. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Malena Batista, 

iniciou seu pronunciamento parabenizando os jovens da Assembleia de Deus, quais 

participaram do Adora Pará, e isso lhe deixa extremante feliz. Após, citou da polemica que 

aconteceu e rolou na internet, antes podiam mandar seus filhos partir lenha, carregar água, 

lavar louça, fazer isso e fazer aquilo, só que as coisas mudam, as leis mudam, e um pai, talvez 

querendo ensinar coisas boas a seu filho, foi querer dar continuidade na sua profissão que era 

pedreiro, e foi infeliz talvez por postar um vídeo em relação a isso, foi crucificado na internet 

e quando numa semana anterior, uma mãe chega numa exposição de arte, onde ela viu que era 

proibido menores de dezoito anos entrarem, ela simplesmente pegou sua filha e deixou que 

entrasse naquele local. E ali tinha um artista se rolando no chão sem roupa, e aquela menina 

entrou ali e começou a palpa-la e a mãe olhando, e deu algumas entrevistas dizendo que era 

artes. E a vereadora acha que isso não é arte, fere o estatuto da criança e do adolescente, 

querendo que as famílias aceitem o que a mídia estar vendendo de mais por ai. E como mãe, 

não tem mais filho adolescente, mais espera em Deus ser futura avó e ter contato com a 

família em ver o que seus filhos assistem e o que seus filhos ouve, porque lhe parece que para 

a mídia as famílias estão perdendo seus valores, e isso lhe preocupa na educação, na saúde, na 

assistência. Na sequência, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso para 

parabenizar à vereadora, por ter tido a coragem de tocar nesse assunto no qual deixa todos 

revoltados com atitudes que as pessoas tem que fazer, que vem sendo uma aberração contra a 

constituição, contra o ECA e contra a sociedade há família brasileira, e o mesmo acompanhou 

esse caso do pedreiro que foi preso, porque colocou um vídeo de seu filho ajudando, lhe 

auxiliando no trabalho. E quantos de nós, como o mesmo que levantava pela madrugada para 

ir fazer farinha com sua mãe, para ir apanhar pimenta no apimenta-o dos outros e hoje estar 

aqui. Quanto desses jovens que eles entendem e protegem de todas as formas, que não tem 

uma responsabilidade e estão no mundo das drogas e outras se jogam na prostituição. E o 

país, é nós que temos que ver, é nós que representamos famílias, de quais são as pessoas que 

estamos votando para nos representar no congresso, qual o compromisso dessa pessoa com a 

família brasileira, também muitas vezes nós somos culpados em eleger pessoas que não tem 

compromisso nem um com a família brasileira. Ademais, a vereadora Malena Batista, citou 

que lhe preocupa, porque os adolescentes e as crianças estão ai, e para quem conhece o 

Igarapé Preto, sabe que o índice de prostituição infantil é altíssimo e de um todo, de uma 

maneira geral. As drogas estão ai batendo na porta de escolas, e nossos filhos estão lá e cabe a 

cada um de nós ficar atentos. Devido problemas técnico, não foi possível continuar a gravação 

do discurso da vereadora Malena Batista, e dos demais nobres edis: vereadora Maria Nahum, 

Vereador Osvaldo Alves, Vereador Paulo Miranda e o vereador Sérgio Barbosa.Após os 

discursos, passou-se para a seguinte ordem do dia: Votação do Projeto de Lei nº 003/2017, o 

qual foi aprovado com oito votos favorável e dois votos não favoráveis dos edis Edson Farias 

e Maria Nahum. Votaram com declaração de voto os vereadores: Barriga, José Siqueira, 
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Malena Batista e Maria Nahum, as declarações de voto não foram registradas em ata, em 

virtude do problema ora já citado. O cd da Sessão Ordinária de onze de outubro de dois mil e 

dezessete, onde consta os discursos que foram gravados, encontra-se no arquivo dessa casa. 

Cientes: 

Presidente: _________________________________________________________________ 

Primeiro Secretário (a): _______________________________________________________ 

Segundo Secretário (a): _______________________________________________________ 

Vereador (a): _______________________________________________________________ 

Vereador (a): _______________________________________________________________ 

Vereador (a): _______________________________________________________________ 

Vereador (a): _______________________________________________________________ 

Vereador (a): _______________________________________________________________ 

Vereador (a): _______________________________________________________________ 

Vereador (a): _______________________________________________________________ 

Vereador (a): _______________________________________________________________ 
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