
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 

1 
 

Ata da vigésima quinta Sessão Ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal 

de Oeiras do Pará, no salão 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 amesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Malena Batista, 

Branco Manga, José Siqueira, Izanides Filho, Paulo Miranda, Serginho, Maria Nahum, Edson 

Farias, Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Barriga. 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, qual foi aprovada com 

oito votos favoráveis, um voto não favorável da vereadora Maria Nahum por não conter a 

gravação de seu discurso,e uma abstenção do vereador Edson Farias, por não conter a 

gravação toda do discurso. Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: Ofício nº 001/2017, da 

Associação Remanescente de Quilombo do Igarapé Arirá. B) EXPEDIENTES ORIUNDOS 

DO LEGISLATIVO: Ofício nº 115/2017-GP – CMOP, que encaminha a comissão de Leis 

Justiça e Redação Final, o Projeto de Resolução nº 001/2017, o qual “MODIFICA O 

ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 001 DE JANEIRO DE MIL NOVECENTOS E 

NOVENTA E NOVE, QUE DISPÕE SOBRE A REOGARNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ, 

REFIXANDO OS VENCIMENTOS DOS CARGOS”, para análise e posterior parecer. 

Ofício nº 116/2017, que “MODIFICA O ANEXO 2 DA RESOLUÇÃO Nº 001 DE 

JANEIRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE, QUE DISPÕE SOBRE A 

REORGANIZÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS 

DO PARÁ, REFIXANDO OS VENCIMENTOS DOS CARGOS”, para análise e posterior 

parecer. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2017, DE VINTE E TRÊS DE OUTUBRO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE, “MODIFICA O ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 001 

DE JANEIRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE, QUE DISPÕE SOBRE 

A REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

OEIRAD DO PARÁ, REFIXANDO OS VENCIMENTOS DOS CARGOS”. OFÍCIO Nº 

008/2017- CPI-FUNPREV-CMOP, que requer, nos termos do inciso quarto parte final, do 

artigo trinta e cinco do regimento interno desta casa de Leis, que mediante deliberação do 

plenário, seja deferida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias do prazo para conclusão dos 

trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito. 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 

prazo máximo de vinte minutos cada. Palavra facultada ao vereador Barriga, o qual iniciou 

seu pronunciamento agradecendo a Administração pela inauguração da feira livre Municipal o 

qual esteve presente, onde muitos Prefeitos passaram e cada um fez um pouco e o Prefeito 

Dinaldo Aires, concluiu à feira e isso é muito bom para o Município e muito bom para a 

população. Após, agradeceu ao Vice-governador, onde na oportunidade há pedido dos 

vereadores José Siqueira, Izanides Filho, Osvaldo Alves, Serginho, Branco Manga e o 

mesmo, fizeram o pedido da vinda do PROPAZ para o Município. E o PROPAZ atendeu na 

Estrada 422 e na Vila do Itaucú. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a parte no 

discurso cintando que a união ela faz à força, e quando estiveram no gabinete do Vice-
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governador, ele percebeu a força de vontade de todos e pode olhar com carinho para essa 

situação. E a grande importância dessa ação, não só o PROPAZ, mais a Prefeitura Municipal 

com o apoio da Secretaria de Saúde, onde o atendimento na BR 422 foi até as sete e meia da 

noite e trezentas e oitenta e duas identidades entregaram na hora para o povo, e vários 

atendimentos na questão Jurídica, e muitas pessoas que estavam com dificuldade na questão 

da segunda via em certidões de nascimento, eles receberam um ofício e agora poderão tirar 

uma nova certidão de graça na sede do Município de Oeiras do Pará, ou em qualquer outro 

lugar. Depois, o vereador Barriga, citou que tudo isso é importante, porque é uma coisa quem 

vem beneficiar o povo, e aquela pessoas que não tinham possibilidade de vim na cidade, ou 

procurar outro Município e agora o Governo do Estado com o apoio da Prefeitura de Oeiras 

do Pará, Secretaria de Saúde, deram todo o apoio. Depois, citou sobre a prorrogação da CPI, o 

qual acha que é louvável que seja prorrogado, porque na medida do possível que as coisas vão 

andando, fatos novos vão acontecendo e hoje estiveram ouvindo o senhor Pedro Reis, porque 

no interrogatório que fizeram com o senhor Elton Lira indo até ao presidiu ouvir ele junto 

com os vereadores José Siqueira, Branco Manga e o advogado doutor Sérgio, algumas coisas 

ele deixou a entender, ele fez alguns questionamentos, e os mesmos também fizeram alguns 

questionamentos com ele, e ele fez algumas acusações. E isso é importante prorrogar a CPI, 

haja vista ela ainda estar no prazo, e o mesmo pediu para os nobres colegas a importância de 

prorrogar por mais trinta dias, porque existe possibilidade de outras pessoas serem ouvidas, 

para que possam deixar mais esclarecido se esse dinheiro existe ainda ou não. Em seguida, 

relatou sobre umas coisas que vem acontecendo no Município, onde junto com os outros 

vereadores estão acompanhando algumas obras, e uma dessas obras é a obra das doze salas de 

aula e já estiveram esses dias lá e puderam vê que a obra estar a todo vapor, mais estar 

precisando de alguns ajuste e o que lhe deixa preocupado é de quando os mesmos questionam 

algumas situações em relação à escola. E o dono da empresa colou sobre alguns problemas 

que estar acontecendo em relação ao Município, e o processo já foi licitado no dia vinte e seis 

do seis de dois mil e dezessete e a assinatura do contrato foi no dia dez de julho de dois mil e 

dezessete. E o dono da empresa informou, se não fosse essa dificuldade que estar tendo da 

Secretaria de Educação com falta de informação para o Governo Federal, a escola já era para 

estar praticamente coberta, e a nota de entrada no valor de cento e vinte e dois mil reais, foi no 

dia cinco do dez de dois mil e dezessete, e até hoje não tem lançamento da empresa, como a 

autora que estar construindo, e ela está construindo com recurso próprio. E os mesmos 

procuraram algumas pessoas da administração, onde segundo informações,estavamvendo se 

faziam hoje para mandar algumas informações pra lá. E o mesmo se pergunta, cadê os 

conselheiros? E não são todos os conselheiros, mais existe uns que é só para se dar bem, é só 

analisar quem são os conselheiros tanto faz do FUNDEB, quanto do conselho da Educação, 

que a onde estão trabalhando, quantos estão ganhando, as vezes fazem algumas ameaças para 

se dar bem, e o mesmo espera que tudo ocorra bem, e o Prefeito prometeu que vai mandar 

informar tudo direito, para que não ocorra nem um problema. E aindaesse ano o mesmo irá 

fazer uma retrospectiva do que já fez quanto vereador esse ano, oque já conseguiu, aonde já 

visitou, o que já pediu em relação a escolas, Posto de Saúde, se já foi atendido ou não, e 

também irá fazer pelas Secretariasuma à uma que estão recebendo recursos, Secretaria de 

Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de 

Saúde,pra ver se realmente estão fazendo alguma coisa com o recurso que estão recebendo, e 
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uma das Secretarias que o mesmo vê que não funciona em Oeiras do Pará, e a Secretaria de 

Assistência Social. Após, citou sobre as gratificações que retirarão dos funcionários, e o 

mesmo entende das crises que o país estar vivendo, entende que a Gestão, o Prefeito, a 

Administração Pública do Município tem que fazer alguns ajustes para melhorar, para sair do 

sufoco que estar apertado, e algumas medidas foram tomadas, e algumas coisas os mesmos 

foram questionado em relação principalmente ao decreto que tiraram a gratificação. E o 

mesmo conversou com o senhor Prefeito, dizendo para ele que existe as prioridades, que tire 

daquelas pessoas que não tem prioridade. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a 

parte no discurso para contribuir quanto ao decreto do Prefeito em retirar as vantagens dos 

servidores, e o mesmo não quer acreditar como antes se falava: “que apenas esse decreto é 

para atingir uma família” e por causa de uma família,à maioria dos servidores vão ter que 

pagar, como é que vão tirar a gratificação de funcionários que recebia há anos. Depois, o 

vereador Barriga, citou que é por isso que se tem que dá prioridade, para quem realmente 

merece ter prioridade. Em seguida, o vereador Izanides Filho, pediu a parte no discurso 

citando que tem o mesmo pensamento, por que tem servidor que há anos já recebe essa 

gratificação, e já pediram para o Prefeito fazer uma análise nesses cortes, e todos estarão 

auxiliando para que a administração não venha cometer nem um erro sobre essa situação. 

Ademais, o vereador Barriga relatou que estiveram no encontro do TCM, onde tiveram a 

oportunidade de conversar com o conselheiro e uma das questões que colocaram foi a questão 

da prestação de conta, e ele falou que estar toda a disposição de todos, e assim que quiserem ir 

lá, fazer uma visita para ele e que todos tem uma prerrogativa de pedir as prestações de 

contas, e ele disse ainda que pode ceder uma pessoa do Tribunal de Contas, para que possa 

fazer a vistoria junto de todos. Em seguida, citou que quando relatou sobre os conselheiros, 

recebeu uma mensagem dizendo que, conselheiro não são remunerados. E o mesmo não disse 

que os conselheiros são remunerados, o que disse foi que eles tem cargos no Município, e 

para ver aonde é que eles estão trabalhando, e se eles estão ganhando algumas vantagens no 

governo e o mesmo sabe que nem um conselheiro são remunerados, também o que o mesmo 

quis dizer que tem conselheiro que pega o cargo só para se dar bem. Na sequência, o vereador 

Serginho pediu a parte no discurso para contribuir, que anteriormente quando questionaram a 

fiscalização do transporte escolar, novamente foi citado que eles não são remunerados, mais 

isso não tem nada a ver com os trabalhos que eles estão desenvolvendo, até porque eles 

sabiam que não seriam remunerados e sim que seria um trabalho voluntário e pra que eles se 

colocaram à disposição, e se eles se colocaram à disposição do povo de Oeiras do Pará, então 

que eles façam seus trabalhos. Após, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso 

citando que vossa excelência não falou nem uma vez que eles estão sendo remunerados para 

exercer a atividade de conselheiro, e todos sabem que a função de conselheiro ela é voluntária 

e não recebe, mais quando o conselheiro vai para a rede social e posta lá que estava com 

duzentas horas sem ir para a sala de aula, então é porque ele estava sim sendo remunerado. 

Depois, o vereador Barriga, citou que foi dessa forma que citou, porque sabe que tem 

conselheiros que são responsáveis e que fazem seus trabalhos. Finalizou agradecendo. Palavra 

facultada ao vereador Branco Manga, iniciou seu pronunciamento relatando sobre a CPI, onde 

muitas pessoas tem lhes perguntado o que teria acontecido, e que na verdade a CPI ela estar 

no tempo hábil, e os mesmo estão trabalhando, viajando, onde estiveram o desprazer de estar 

em um presidiu para entrevistar o senhor Elton Lira, e vê a situação difícil que é aquele local, 
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mais são seus papeis, principalmente para os mesmos que estão à frente da 

ComissãoParlamentar de Inquérito. E o senhor Presidente José Siqueira já solicitou através de 

ofício, o prazo mais de trinta dias para que possam adiantar seus trabalhos e finalizar, para 

que possam encaminhar para os órgãos competentes, para que os mesmos possam vir tomar as 

definições cabíveis, agradecendo ao doutor Sérgio o qual vem desempenhando um brilhante 

trabalho diante a Comissão, e ao senhor Presidente José Paulo pelo apoio que sempre lhes dá 

em termo de viagens, de logísticas, de matérias e daqui mais uns dias estarão entregando um 

relatório concluído para os órgãos competentes para cumprir aos que foram indicados pela 

CPI. Após, agradeceu ao senhor Presidente Paulo Miranda, pelo apoio de poderem participar 

de mais um curso de qualificação dos vereadores de Oeiras do Pará, onde estiveram em 

Abaitetuba no curso ministrado pelo TCM. Após, relatou sobre a ação do PROPAZ, a qual se 

realizou no último dia quatorze na BR 422 na localidade do costeira e no dia quinze no Rio 

Itaucú, onde foi um sucesso total e da união para o bem da população, podendo vê a alegria 

das pessoas que lutavam por documentos pessoais há muitos anos atrás. E convidou a todos 

para que juntos possam tentar trazer essa ação do PROPAZ, para a cidade que muito se 

precisa. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso citando da 

dificuldade que se tem para tirar um documento em Oeiras do Pará, e é triste viver uma 

situação que hoje não tem a carteira profissional para se tirar e no próximo dia cinco que vem 

terá a prova do ENEM, e as pessoas que irão participar terão que ter o documento pessoal e 

muitos filhos de Oeiras do Pará poderão não fazer a prova do ENEM por não ter documento 

para ser tirado aqui em Oeiras do Pará. Em seguida, o vereador Paulo Miranda, pediu a parte 

no discurso relatando que o mesmo irá até o Ministério do Trabalho para verificar, e a carteira 

do profissional hoje ela se passa no mesmo papel, que é o papel para passaporte, é no sistema 

digitalizado, precisa se preparar e o funcionário tem que ser concursado e tem que conseguir 

liberar para conseguir pegar o material com a Prefeitura e a Prefeitura estar tentando 

conseguir espedir o material para conseguir à carteira. Depois, o vereador Branco Manga, 

citou que realmente é uma realidade nossa, mais que todos possam se unir para o bem melhor 

do povo. Ademais, citou para o senhor Presidente que possam levar para os interiores as 

sessões da Câmara, a qual será muito valido para o povo do interior e os quais tem 

compromisso com esse povo, e muitos deles passam mês sem vim na cidade. Finalizou 

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

relatando de uma reunião que houve na última quarta-feira à convite do vereador Paulo 

Miranda, onde estiveram no Bairro da Nova Oeiras, com os moradores, sentaram com os 

moradores, dialogaram, escutaram todas as reivindicações e todas bastante conhecidas, onde o 

povo da Nova Oeiras e parte da cidade de Oeiras do Pará não tem luz nos portes, água 

encanada, coleta de lixo, estão pedindo o aterro antes que chegue o inverno e entre outras 

coisas. E o mesmo fez um orçamento, e tudo que se tem que fazer em prol da coletividade, se 

não for através de uma associação, tem que ter um aval anuência do Prefeito, e o mesmo não 

tem nenhum problema de sentar com o Prefeito Dinaldo Aires e conversar com quem quer 

que seja, mais que venha trazer algumas melhorias para o povo de Oeiras do Pará. E o mesmo 

sempre diz: se usar seu mandato para postergar alguma coisa ou dificultar alguma melhoria 

para o povo de Oeiras, duas coisas pode acontecer, ou renuncia seu mandato, ou lhe interne 

porque não estar normal, jamais vem aqui ficar enrolando, porque hoje estar na oposição, e 

não se comparecer em votação de matérias importantes para o Município, jamais irá se 
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compactuar para que retarde, para que o Município perca um ginásio, jamais vai ter que ficar 

até no último dia tentando que não se inaugure o poço de Jacó, se não o ex-prefeito iria ficar 

muito bem, entre outras coisas. E sentou com o senhor Prefeito Dinaldo Aires, e outras 

pessoas como o senhor Silvestre, Jonas e conversaram sobre as suas ideias de fazer um micro 

sistema para a Nova Oeiras, fica inviável porque já estar bastante adiantado o trabalho para a 

Nova Oeiras. E de início, ainda essa semana a perfuração de mais um poço para levar água 

para a Nova Oeiras, e sobre a luz, foi informado que os funcionários já estão trabalhando nas 

luminárias e salve engano sábado ou no domingo se coloca a iluminação pública na Nova 

Oeiras. Após, agradeceu a comissão de formatura da Faculdade Faisa e a Faculdade Atual, por 

terem a humildade de lhe convidar para participar da cerimônia e para a festa. Em seguida, 

citou sobre a inauguração da feira livre municipal, um sonho do povo de Oeiras que foi 

realizado, e o mesmo vê um aloprado de se inaugurar algo inacabado, e porque à pressa de se 

inaugurar, se não tinha energia elétrica. Inauguração é quando se termina e corta à fita, ou se 

vem um grande político em Oeiras, um Governador, um Senador, um Deputado, aproveita 

para inaugurar, mais não tinha ninguém de fora, e se estivesse aqui, estaria lá para bater 

palmas. Ademais, relatou que esteve visitando a pedido de alguns moradores as pontes da 

passagem Alegria, Inocente, Veiga Cabral, a ponte do tote, e pôde ver a situação precária que 

essas pontes se encontram, onde é triste ver, como o povo de Oeiras do Pará estão se 

locomovendo e que isso não é de hoje, e ver com pouca tristeza um governo de dez, onze 

meses ainda não concluiu nem uma obra, apenas iniciou a ponte da quinze de novembro, e 

onde ver à pressa de se inaugurar a feira porque não tem nada. Em seguida, a vereadora Maria 

Nahum, pediu à parte no discurso para relatar no quesito da ponte da Antônio Costa 

Magalhães, conhecida como a ponte do macaco, onde já foi procurada várias vezes pelos 

moradores do final da ponte, porque quando foi feita à reforma logo no começo do mandato 

desse ano, foi reformado só a parte do começo da ponte e o povo lá de trás ficaram 

esquecidos, e os moradores já tentaram vim pessoalmente na Prefeitura falar com o Prefeito e 

não foram recebidos. Depois, o vereador Edson Farias, acha que daria para fazer um pequeno 

reparo, é claro que de concreto não daria mais seria muito bom, mais entende que não tem 

recurso para fazer dessa natureza, mais para pequeno reparo dá. O inverno estar próximo, e se 

ver as ruas como a rua que passa na frente da Creche Nova, que fica na Nova Oeiras, a qual 

na época de inverno ela dá quase oitenta centímetro de água, e porque não aterra? e se forem 

olhar como já vem denunciando o excessivo gasto de combustível, Oeiras toda estava 

aterrada, toda as ver sinais da BR 422 já estaria pronta. Na sequência, citou que esteve 

visitando a UBS do centro da cidade, onde esteve verificando o que tem de novo na UBS, 

tendo em vista que o governo empenhou o documento nº 26040002, um valor de quarenta e 

sete mil sessenta e nove reais, em material permanente para a UBS, e chegou lá não tem nada 

de novo. Onde foi muito bem recebido pelo Leno, teve também à oportunidade de ver a 

balança que pesa os recém-nascido, balança que tem que ter muito cuidado e aqueles 

profissionais tem, porque viu eles colocando um pano por cima, uma balança extremamente 

ultrapassada, velha para pesar criança. E no seu entendimento quando se empenha, segundo o 

portal da transparência é porque já adquiriu o produto, na gestão pública primeiro se entrega 

para depois pagar, e o mesmo não irá sair daqui correndo para o Ministério Público não 

denunciar, não que seja mole, porque não é irresponsável. Irá denunciar algumas situações, 

quando estiver esgotado todas as possibilidades de informação, e não quer ser leviano de 

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 

6 
 

como foi a oposição passada, que denunciou tudo, e por causa dessa denúncias o vereador 

Osvaldo foi parar na cadeia, e que hoje eles não aparecem no Fórum nem para dizer se foi 

verdade, ou se foi mentira. E quando for denunciar, o mesmo vai denunciar com base, porque 

o que fizer terá a plena consciência do que estar fazendo. Relatou ainda que na outra quarta-

feira disse da Gestão que é muito mal assessorado, e quando falou que ele é mal assessorado 

não quis dizer com os profissionais do Município de Oeiras do Pará,e até onde sabe esses são 

bons, mais se referiu a esses bambambãs que vem da capital ganhando alto salário, e trazendo 

ainda funcionário para o Município pagar e hospedar. Em seguida, citou sobre a saúde 

pública, do valor vultuoso que se estar pagando em combustível, material gráfico, e segundo o 

portal da transparência a Secretaria de Saúde, já pagou sessenta e nove mil duzentos e 

quarenta e nove reais e cinquenta centavos só em material gráfico. Quanto um 

vereadorcandidato gastou só em material impresso? Passagem, se o DFT é pago pelo Estado, 

quanto essa empresa RNM Barbosa Navegação já recebeu do Município de Oeiras do Pará de 

passagem?Portanto estar analisando, e recebeu um pedido de uma pessoa e o mesmo falou 

que estar pensando de entrar na justiça pedindo à anulação da sessão que aprovou o Decreto 

de Lei nº 003, com base no Regimento Interno dessa casa. Finalizou agradecendo. Palavra 

facultada à vereadora Franciele Amaro, iniciou seu pronunciamento relatando sobre a 

inauguração da feira livre Municipal, a qual é um ato histórico para o Município, onde esteve 

presente e pode observar a emoção de muitas pessoas, que ali lembraram de pessoas que hoje 

não estão mais aqui para ver essa feira concluída. E lá foi colocado a questão dos ex-prefeitos 

que contribuíram, para que esse sonho se tornassem realidade, não esquecendo do início da 

ex-prefeita Floracy Ribeiro, que deu a sua parcela de contribuição, o ex-prefeito Dulcídio 

Pinheiro também contribuiu de forma significativa para que esta feira fosse concluída, o ex-

prefeito Nabiça, o ex-prefeito Ely Batista e hoje o atual Prefeito Dinaldo dos Santos Aires, 

teve a honra de dar sua parcela de contribuição para o Município. E quando se fala em presa, 

é porque já são mais de vinte anos que a população espera esta feira em nosso Município, à 

presa é no sentido que as coisas comessem a funcionar, que comessem a fluir. Também há 

falhas, sempre alguém um dia errou, ou vai errar nessa vida, mais todos entendem a oposição 

e todos sabem que as falhas realmente existe, mais a feira foi concluída e quem ganha é a 

população que vive nesse Município que queremos uma vida melhor, um futuro digno para 

todos. Após, citou sobre a ação que foi realizada no Município pelo PROPAZ, a qual houve 

parceria com a Prefeitura Municipal, e que foi um benefício muito grande para as pessoas do 

meio rural, que não tinham acesso de virem até a cidade para tirar seus documentos como: 

Certidão, CPF, Identidade e foi levado da cidade uma equipe para tirar o cartão do SUS, uma 

equipe para fazer o teste da malária com remédios e repelentes, médico para atendimentos das 

famílias, houve uma ação completa para essas pessoas que moram em lugar distintos, e não 

pode estar presente na Vila dos monte das oliveira, que também houve a ação, parabenizando 

a Administração, aos vereadores que estavam envolvidos. Ademais, relatou das conquistas 

que o Município vem tendo, onde o senhor Prefeito Dinaldo Aires, esteve semana passada em 

Brasília em busca de recurso para o Município, onde ele conseguiu mais de um milhão e meio 

para a pavimentação das ruas, através do Ministro da Integração Elder Barbalho, conseguiu 

também um caminhão compacto de lixo, conseguiu uma UBS flutuante, e cento e cinquenta 

mil do Senador Jader Barbalho para o micro sistema de água. Depois, citou sobre a 

iluminação pública da Nova Oeiras, que na próxima segunda-feira será colocada as luminárias 
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melhorando a vida das pessoas que moram lá e que tanto já sofreram por muito tempo. Em 

seguida, citou em relação as doze salas de aula, a qual estar tendo problemas e conversando 

com o Secretário de Educação em relação a essa situação, o dono da empresa já começou a 

obra e estar faltando algumas informações, mais não que a Secretaria de Educação seja omissa 

em informar o que estar acontecendo, simplesmente o sistema do SIMEC estar bloqueado, e 

em função disso não tem como inseri informação nenhuma. O Secretário foi até Brasília, 

protocolou o documento e agora estar só aguardando, mais espera que tudo seja selecionado. 

Na sequência, citou sobre as gratificações que foram cortadas com o decreto que foi baixado, 

e realmente essas gratificações foram cortadas, porque antes o FPM ele chegou a receber 

novecentos mil, e hoje o FPM recebe trezentos mil, para uma folha de quinhentos mil e já se 

sabe que não tem condições de pagar, e jamais o Prefeito quer prejudicar ou beneficiar 

alguma família, simplesmente é porque não tem dinheiro e se não tem dinheiro não tem como 

pagar, por isso que esse foi o caminho de cortar as gratificações. E deixou bem claro que as 

gratificações de dedicação exclusivas, e de tempo integral, elas são prerrogativa da 

Administração, o Prefeito dá, mais ele também pode tirar. Ademais, relatou sobre as pontes 

que também foi citado, e que o Prefeito não tem vara de condão, estar há dez meses no 

governo e não vai resolver o problema de Oeiras não, ele foi eleito sim para resolver algumas 

situações, mais não vai conseguir resolver, vai terminar os quatro anos e não vai resolver 

tudo, a mesma sabe que muitas pontes estão em situação precárias mais as coisas vão 

acontecer, já estar sendo feita do Bairro do Marituba. E em questão dos aterros, o Prefeito já 

estar vendo a questão das maquinas para ajeitar e começar aterrar algumas ruas antes do 

inverno. Em seguida, citou sobre a CPI do FUNPREV, onde já tiveram um tempo que iniciou 

a CPI, já ouviram muitas pessoas e já estão em faze de conclusão dos trabalhos, e hoje 

ouvirão o Presidente do FUNPREV e na quarta-feira que vem irão ouvir mais pessoas para 

tentar concluir esse trabalho com êxito e dar uma resposta para os funcionários públicosem 

relação ao recurso do FUNPREV. Também onde a mesma não pôde estar, mais os vereadores 

José Siqueira, Barriga e o Branco Manga, foram até a Belém e ouvirão o senhor Elton Lira. 

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

pronunciamento relatando de suas viagens até a cidade de Abaitetuba, onde foram 

participardo Curso de Capacitação do TCM, agradecendo ao senhor Presidente Paulo 

Miranda, o qual estar sempre lhes dando apoio, onde aprenderam várias coisas, 

principalmente no sentido de fiscalização do dinheiro público. Após, citou que foi procurar o 

Prefeito, sobre a situação do asfalto principalmente na rua da Coronel Vitor Basto, a qual não 

estar dando para aceitar essa situação do asfalto e uma parte desse asfalto foi jogado em cima 

do mato, e o Prefeito atendeu a todos e se propôs a chamar as pessoas da empresa para darem 

um jeito nessa situação. Em sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso que 

já lhe engagaram, talvez até com um tipo de cobrança, achando que tem poder de fiscalizar 

esse asfalto e o mesmo sempre vem explicando que isso é uma obra do Estado, mais não pode 

se furtar em ligar para o seu Deputado e o que todos podem fazer junto com o Prefeito, é ir lá 

na empresa e conversar com eles sobre o quê que eles podem fazer, as fiscalização seria dos 

Deputados, mais todos sabem que os Deputados tem mais acesso a Secretaria de Saneamento 

que devem ter feito a licitação para o asfalto da cidade, e se vem perdurando, quase quatro 

anos essa empresa não conseguem terminar esse asfalto em Oeiras do Pará, e um asfalto de 

péssima qualidade, era antes e continua agora de péssima qualidade. Depois, o vereador 
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Izanides Filho, relatou sobre a ação do PROPAZ, onde há muita cobrança do porquê que não 

colocaram a zona urbana na ação do PROPAZ, foi porque se reunirão e viram que a zona 

rural tem menos acesso a esse programa do PROPAZ, mais assim que conseguirem trazer 

novamente o PROPAZ, estarão fazendo uma ação na zona urbana. Em seguida, citou sobre a 

feira livre, o qual não pôde estar presente, mais agradeceu a administração por ter feito a 

inauguração. Ademais, parabenizou a todas as pessoas que estão envolvidas na CPI, o qual 

estar acompanhando de perto e é totalmente a favor da prorrogação da CPI. Após, citou sobre 

a questão de suas visitas, e junto com os outros vereadores irão começar agendar, para 

retomarem essas visitas pelos interiores. Em seguida, citou sobre o Bairro da Nova Oeiras, o 

qual fica muito feliz quando ver todos os nobres vereadores falando desse Bairro, onde falta 

poucas coisas para se ajustar e já tem previsão para colocar as luminárias e só irá faltar a 

questão da água, mais consertesa daqui com pouco tempo essa questão será resolvida. 

Finalizou agradecendo. Palavra facultada ao vereador José Siqueira, iniciou seu 

pronunciamento agradecendo primeiramente a Deus e depois ao Vice-governador por ter 

olhado com carinho e se empenhou na vinda do PROPAZ, a pedido não só do mesmo, mais 

também dos vereadores Izanides Filho, Serginho, Branco Manga, Barriga e Osvaldo Alves, o 

qual foi importante porque o Município de Oeiras do Pará principalmente as pessoas dos 

interiores, estiveram acesso a esses documentos como: Identidade de primeira e segunda via 

todas gratuitas, muitas pessoas tinham problemas com seus registro de nascimento, onde 

receberam um ofício para que viessem a seus Cartórios locais, para que pudessem resolver as 

suas situações pago pelo Governo do Estado. Agradeceu à Prefeitura de Oeiras do Pará, que 

através das duas Secretarias de Educação e Saúde, as quais acreditaram nesse projeto e 

fizeram uma parceria que foi muito importante. Onde na BR 422,várias pessoas tiveram 

acesso ao médico, outras pessoas tiveram acesso aos remédios, agradeceu também à todas as 

pessoas que se disponibilizaram para que esse evento viesse acontecer. Após, relatou sobre a 

feira livre Municipal, a qual foi inaugurada com os requisitos cabíveis do Governo 

Municipalpara que fosse inaugurada. A questão da iluminação pública, ela foi cumprida sim, 

a questão que falta é que as pessoas que vão utilizar as barracas, precisa ser feita uma ligação 

pessoal, e a Prefeitura não tinha como fazer a ligação porque é pessoal e cada um tem que 

contratar esse serviço na CELPA, no qual eles já fizeram essa solicitação e cada um fica 

responsável de pagar sua energia.Em seguida, fez um alerta para todos, onde o Deputado 

Arnaldo Jordy estar fazendo uma denúncia para que todos nós dessa região não possamos 

pagar a energia com a taxa vermelha, que aumenta quarenta por cento no talão de luz de cada 

pessoa. Registrou também que no próximo sábado estarão entregando o trator na BR 422, da 

emenda do Deputado Arnaldo Jordy, para que venha servir os agricultores da BR 422. Na 

sequência, parabenizou o vereador Edson Farias por ter se disponibilizado para fazer a visita 

na UBS, mais nessa UBS existia um aparelho que tinha mais de vinte anos que não 

funcionava, que é o eletro cardiograma, e hoje tem um novo já dessa gestão, bebedouro 

também é novo, quatro aparelhos de pressão também estar instalado lá, central de ar novas 

que foram instaladas, material suficiente para executar os trabalhos da UBS, e todos esses 

materiais talvez o vereador Edson não tenha visto, mais já estão de posse da UBS Doutor 

Leandro. Na sequência, o vereador Barriga, pediu a parte no discurso citando que também 

esteve fazendo visita e que também já foi atendido pelo novo eletro que estar à disposição no 

Posto de Saúde, e também pôde conversar com os funcionários e vê da forma que todos estão 
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sendo tratados, e até sobrar ficha sobra lá, na questão das consultas e dos atendimentos. Em 

seguida, o vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso citando que se passa, a se 

preocupar com certas situações, porque o vereador Edson Farias afirmou que foi atendido por 

um servidor que ô conduziu e até citou nome do servidor e que não existe essas coisas. Então 

esse servidor mente pra ele, e ele traz para tribuna, então tem que procurar entender, porque o 

vereador ele tem fé pública naquilo que estar falando e a população estar ouvindo. Após, o 

vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso citando que não mencionou que não se 

encontra, o que encontrou não justifica os quarenta e sete mil sessenta e nove reais, porque foi 

destinado a equipamento de material permanente, e material permanente é uma coisa, e o 

material de consumo é outra. Depois, o vereador José Siqueira, citou que o eletro cardiograma 

não é um material de consumo, ele é um material permanente. Após, citou que em dois mil e 

treze, no começo do Governo do mandato do ex-prefeito Ely Batista ele recebeu para a 

merenda escolar oitocentos e oitenta e nove mil reais, em dois mil e quatorze, doze mil 

trezentos e sessenta reais era o recurso dos quilombolas destinados as escolas da França, do 

igarapé Preto e a escola do São Bernardo. E hoje o Município de Oeiras do Pará, estar 

recebendo aproximadamente sete mil reais para essas três escolas, em dois mil e quatorze e 

dois mil e quinze já diminuiu pra menos de oitocentos mil reais, a crise que estar afetando o 

país, ela afeta também o Município de Oeiras do Pará. E referiu-se ao vereador Osvaldo 

Alves, onde o mesmo é muito positivo em suas palavras e sempre disse para o vereador 

Osvaldo, que fazia parte do grupo que fazia as denúncias, onde foi um susto para si, de 

quando o vereador foi preso, e se errarão, foi o Ministério Público. Ademais, citou sobre as 

retiradas das gratificações dos funcionários, onde o mesmo acha que principalmente o respeito 

com essa casa, a assessoria jurídica e contábil que fizeram esse projeto tem que ter, e o 

mesmo não é contra mais que chame a Câmara Municipal, que lhes informe porque estar 

acontecendo isso, mais espera que a assessoria jurídica e tanto a contábil tenham o caráter de 

honrar aquele que lhe contratou, para que amanhã o Município ele possa estar bem. Em 

seguida, citou que esteve na Nova Esperança e viu várias pessoas com febre, outras já 

tomando remédios para malária, outras que precisavam fazer exames, e já comunicou o 

Secretário de Saúde, onde ontem soube pela enfermeira do Posto que já chegou uma equipe 

lá, para dar assistência com mosquiteiro, repelentes, exames e remédios, e agradeceu ao 

Secretário Dinho Ribeiro, para que ele possa continuar empenhado e para que possamos 

vencer estar praga que tenta assolar o Município de Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo a 

Deus.Palavra facultada à vereadora Malena Batista, iniciou seu pronunciamento citando sobre 

a feira a qual sua tia Floracy começou, onde lembra que uma vez deu um vendaval que tirou 

todas a telas, e assim cada um vem fazendo uma parte, onde o Prefeito Ely Batista teve a 

felicidade de construir talvez noventa por cento, mais um órgão que tem dado problema não 

só em Oeiras do Pará, mais quase em todo o Estado do Paráchamado REDE CELPA, mais a 

feira foi concluída e não importa quem fez e quem concluiu, ô importante é que Oeiras do 

Paráganha mais um bem para o Município. Que bom seria se todos que viessem e continuasse 

as construções, mais muitas das vezes alguns levam por questão políticas e não querem dar 

continuidade. E a mesma agradece pela vida do atual Prefeito, e já começou a construção da 

escola das doze salas, e acredita que o recurso já deve estar na conta para construir a escola do 

Costeira e a escola do São Raimundo, e não podem parar, porque se pararmos perdemos os 

recursos e quem perde é o Município, mais se cada um vem e faz a sua parte quem ganha é o 

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 

10 
 

Município. E fica feliz pelo ex-prefeito com sua atitude e com toda a sua dificuldade colocou 

e o Prefeito Dinaldo Aires inaugurou. Em seguida, citou sobre o decreto que foi baixado, e a 

mesma fica um pouco assustada porque aprovaram um adicional, e dê repente são 

surpreendidos com isso, mais se tem vinte vagas eu não posso colocar quarenta, por que o 

orçamento vai lá pra cima, mais que tudo isso possam resolver da melhor maneira possível. 

Na sequência, relatou quando se fala em saúde, se fala também em Assistência Social os quais 

se preocupam, porque tem muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas. E a mesma 

é evangélica, mais tem muitas coisas que lhe deixa revoltada, porque quando era pequena 

lembra o que era o quinze de agosto em Oeiras do Pará, todo mundo preparava roupas novas, 

a cidade cheirava de porco, mais o que tem acontecido onde teve notícias de que uma imagem 

sagrada ao povo católico, a imagem Aparecida protetora do povo católico, e como hoje isso 

tem entrado em nosso lá como arte, onde um cidadão nojento quando pega a imagem de 

Aparecida rala e tira o pó e passa nas suas partes intimas, e isso lhe choca, e disse para seu 

colega, “o povo católico precisa se unir com os evangélicos para sermos respeitados.” E arte 

para si, é uma tela pintada por um bom pintor, é uma escultura feita por um bom escultor, isso 

para si é arte. Na sequência, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso onde pensa 

que essas pessoas que tiveram essas coragem, ela não representa as pessoas que conhece de 

bem, onde tem muitos amigos e amigas que já dormiram em sua casa e que convive com o 

mesmo, que são pessoas gay e de ambos sexos. Mais o que acontece, é que dentro desse 

grupo, assim como dentro da igreja evangélica e dentro da igreja católica existe pessoas por 

falta de conhecimento eles agridem os passos das outras pessoas, eles zombam das outras 

pessoas, assim essas pessoas não representam as outras pessoas que vive dentro desse grupo, 

mais infelizmente isso é uma aberração, infelizmente isso é lamentável contra à família e 

contra as pessoas do bem. Depois, à vereadora Malena Batista, cita que é uma aberração 

contra as famílias, porque cada um crê naquilo que acha, as pessoas tem o livre arbitro para 

fazer o que quiser. Ademais, citou sobre a UBS do centro da cidade, a qual tiraram essa UBS 

do zero, e fica feliz por estar atendendo e se compraram materiais permanentes ou não, mais 

estão contribuindo e dando continuidade nesse trabalho. Após, citou sobre uma relação que 

tinha em mãos sobreos parcelamentos do INSS que fizeram, o que foi pago do ano de dois mil 

e treze até o ano de dois mil e dezesseis, onde muitas das vezes seu pai dizia “falar é fácil”. 

Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, iniciou seu 

pronunciamento relatando sobre a retomada do asfalto, e fica triste porque é um dinheiro 

público, foi de outra gestão que foi liberado o asfalto e, todos sabem que não foi de primeira 

qualidade, à maioria das ruas que foram asfaltadas não ficou bom. Mais hoje fica triste porque 

foi falo aqui, que seria um asfalto deprimeira qualidade, com meio fio, onde à mesma não 

entende muito, mais pelo pouco que entende o meio fio tinha que acontecer antes do asfalto, e 

hoje esteve observando onde tem uma parte lá que tão asfaltando, não tiveram nem o cuidado 

de tirar o mato, estão asfaltando por cima do mato. E se forem observar na feira, tem uma 

parte que foi asfaltada agora recente, já rachou o asfalto e aqui foi falo que precisava de 

tempo para endurecer o asfalto, no outro mandato colocavamà culpa no Prefeito Ely Batista, e 

hoje à culpa é na empresa, e a mesma gostaria que os nobres colegas, o Prefeito, que vissem 

essa situação de ter responsabilidade com o dinheiro público. Ademais, citou que no início do 

mandato cobrou sobre os aterros das ruas, onde tinha ido na Secretaria de Infraestrutura e viu 

que a maioria das maquinas estavam todas precisando de manutenção, onde falou aqui, que 
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era período de inverno que fosse feito a manutenção, para quando chegasse o verão que 

pudessem aterrar as ruas de Oeiras do Pará. E pelo que sabe, só tem uma rua que foi aterrada 

durante esse verão, o inverno estar se aproximando, e acredita que isso vai ser impossível 

fazer. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso citando que não 

adianta enganar a população, porque hoje não se tem mais maquinas, apesar do consumo 

acessível de combustível não tem mais maquinas para funcionar, e não é só desse Governo, 

dos outros Governos por irresponsabilidade as maquinas quebraram por falta de manutenção, 

por querer economizar dez, quinze mil deixaram quebrar as maquinas de setecentos mil reais, 

e hoje, não temos mais essas maquinas para o aterro. O município tem que alugar caçambas, e 

se usa a caçamba do PAC 2 que ela tem outra finalidade e ela estar no desvio de sua função de 

finalidade para recolher o lixo da cidade, e por falta dessa irresponsabilidade as máquinas 

estão quebradas. Depois, à vereadora Maria Nahum, citou que fica feliz em saber que o 

povoda Nova Oeiras não tinham iluminação pública e agora vai acontecer, e que o senhor 

Prefeito, o Secretário de Infraestrutura, pudessem ver a situação do povo do Bairro do 

Marapira, a qual já foi procurada várias vezes, já fez reunião, já foi visitar o Bairro do 

Marapira, onde o sistema é tão próximo e as pessoas não tem água. Após, relatou que não 

esteve na ação social que teve na estrada, mais da maneira que pôde, a mesma deu o suporte 

na questão do transporte para algumas pessoas que lhe ligaram. Mais no Rio Itaucú, a mesma 

esteve presente juntamente com seus irmãos o ex-vereador Gordo Nahum e o Jesus Nahum, 

onde fizeram umas visitas e tinha muitas pessoas que moram um pouco mais longe da vila, 

que não sabiam daquilo que estava acontecendo, onde orientaram essas pessoas e 

locomoveram até o local para tirarem suas documentações. E pela parte da manhã fez algumas 

visitas nas casas das pessoas, e não tinha ido para visitar escolas, mais alguns pais de alunos, e 

alguns alunos, pediram para a mesma ir visitar a escola para ver como ela estar, chegando lá 

na escola pode ver que a situação da escola estar precária. E a vereadora Franciele tinha falo 

aqui, que “não adiantava a oposição vim aqui reivindicar que não vai ser feito” e a mesma é 

oposição e vai continuar fiscalizando, cobrando, agora se vai ser feito ou não, já não é 

problema seu, porque não é a mesma que executa e não é a mesma que tem que administrar o 

recurso que vem para o Município, e quando estar cobrando é porque estar vendo a 

necessidade do povo. E quando fala de uma ponte é porque já foi, e já fazem dois meses que 

foi visitar estar ponte e esta semana os moradores lhe procuraram para dizer que não foi 

resolvido a situação dessa ponte. Na sequência, à vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no 

discurso citando que falou, que a administração não tem varinha de condão para resolver 

realmente todos os problemas, mais não disse que ela não resolve todos os problemas. E todos 

sabem que o Município estar com muitas dificuldades, a oposição ela é necessária, porque 

também é uma forma de alertar a administração sobre os fatos que estão ocorrendo no 

Município. Depois, vereadora Maria Nahum, voltou a citar sobre a escola, onde a situação das 

duas escolas estão precária, e são coisas que não é para construir uma escola, mais para fazer 

uma revisão, um reparo, para resolver a situação porque as crianças estão estudando 

praticamente no sol, porque as telhas estão todas afastadas, uma parte estar descoberta da 

frente da escola, a lousa, as cadeiras já estufarão todas, e sem falar dos ninhos de cabas que 

tem na parte de dentro porque não tem forro, então são coisas que se ver que dar para 

resolver. Não só dessas escolas, mais de outras escolas como a ponte da escola José Anchieta 

do Caracurú do meio, onde a ponte arriou e não tem como os alunos se locomoverem para 
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dentro da escola. Ademais, citou sobre a inauguração da feira, a qual não estava presente, 

mais também não tem nem um problema de não estar porque a mesma é oposição, onde 

trabalha lá próximo e já trabalhou por muito tempo e que era um sonho como de qualquer 

cidadão dessa feira ser concluída, mais lhe causou estranheza de quando o vereador Edson 

Farias citou, porque uma coisa, uma vez que é inaugurada se for um ponto comercial logo no 

primeiro momento começa o atendimento e a feira ficou uma semana, onde foi falo aqui que 

foi a parte da energia, mais se estivessem se programado ou estivessem feito isso antes para 

poder inaugurar. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso citando o 

que mais lhe assusta é quando a base do governo vem dizer, que os cem mil que foi gasto, 

ainda não fizeram o serviço completo, e que os restos é por conta dos feirantes. Em seguida, à 

vereadora Maria Nahum, esclareceu que na última quarta-feira que teve sessãoo vereador José 

Siqueira falou duas vezes aqui, que a mesma tinha problema pessoal com o Prefeito, e a 

mesma acredita que ele não tem como provar isso porque não tem nenhum problema pessoal, 

se escolheu ser oposição é porque escolheu, é um direito que lhe assiste, e no outro mandato 

ele também escolheu ser oposição, e se ele acha isso que é, então ele tinha bem maior com o 

ex-prefeito Ely Batista, porque ele era oposição e pode provar pra ele que ainda não fez 

nenhuma denúncia no Ministério Público, e ele tinha lá seus problemas pessoal bem grande 

com o ex-prefeito. E a mesma não tem nenhum problema pessoal com o Prefeito, viaja na 

embarcação dele, e ele citou aqui que sua família não estava sendo beneficiada, e a mesma era 

da base do Prefeito, e quer que ele lhe prove se a sua família era beneficiada, tanto é que seu 

irmão foi Secretário nos últimos quatro meses do mandato da senhora Lindalva. Finalizou 

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

pronunciamento agradecendo o senhor Presidente Paulo Miranda, que lhes proporcionou mais 

uma vez de estarem participando de uma capacitação, para buscar conhecimentos para 

representar melhor o povo. Após, citou sobre a inauguração da feira, onde é mais um sonho 

realizado, o povo de Oeiras do Pará estar de parabéns, principalmente os feirantes pela nova 

feira, e não esquecendo também das pessoas que contribuirão para que esse sonho fosse 

realizado, onde começou na ex-prefeita Floracy Ribeiro, Dulcídio Pinheiro, Nabiça, Ely 

Batista e ao Prefeito Dinaldo Aires por ter concluído. Em seguida, citou sobre o asfalto, o qual 

estar sendo realmente de péssima qualidade, e esse asfalto não foi o Prefeito que mandou 

fazer, não foi o Governo Municípal, mais sim foi o Governo Estadual. E se direcionou ao 

Presidente citando que se estar de péssima qualidade, todos tem que se unir e denunciar a 

empresa que estar fazendo esse trabalho de péssima qualidade, e consertesa não é culpa do 

Prefeito e tem certeza se fosse o Governo Municipal ele não teria contratado essa empresa que 

estar fazendo esse serviço de péssima qualidade. Na sequência, o vereador Paulo Miranda 

pediu a parte no discurso, parabenizando o vereador Osvaldo Alves de quando o mesmo joga 

em suas costas a responsabilidades que são suas, se desde o Governo passado, uma empresa 

veio no Município fazendo uma obra que não estar servindo para a população, então o que, 

que os mesmos estão fazendo aqui? Então a irresponsabilidade são de todos, os quais estão 

para fiscalizar e que todos possam ir verificar, solicitar da empresa o projeto arquitetônico, 

verificar qual a qualidade do asfalto, para que juntos possam verificar se a empresa realmente 

estar cumprindo ou não. Em seguida, à vereadora Franciele Amaro pediu a parte no discurso, 

citando que essa empresa, salve engano, no início do Governo foi contratada, ganhou a 

licitação para executar esse trabalho de asfalto, então, houve uma Câmara aqui, que poderiam 
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ter fiscalizado, que poderiam ter verificado essa situação e terem feito alguma coisa lá na 

frente. E hoje enxergão, o que não enxergavam há tempos atrás, e todos possam ir lá verificar 

de como estar sendo executado o trabalho, porque se for feito a denúncia, as consequências 

virão depois e irá acarretar para as costas dos vereadores. Após, à vereadora Maria Nahum, 

pediu a parte no discurso cintado, que se estar errado uma coisa, não podem permanecer e a 

mesma estava vereadora no mandato passado, e ratificou no seu discurso que o asfalto não 

saiu bom, mais colocavam a culpa no Prefeito e hoje é na empresa. E a mesma já foi 

fiscalizar, já conversou com uma senhora que ela falou que ela faz parte da empresa, e se for a 

questão de irem a mesma irá porque quer o melhor para o Município. Depois o vereador 

Serginho pediu a parte no discurso citando que o mesmo entende que esse asfalto partiu de 

um programa, “asfalto na cidade” onde houve um pedido de uma Deputada Silene Couto, e já 

estiveram uma audiência com o Deputado Junior Age, à título de asfalto para trazer novos 

quilômetros para a cidade, e ele deixou bem claro que quando nós vereadores forem, ou o 

Prefeito que tiverem uma afinidade com qualquer Deputado que seja, tem que terem cuidado 

na solicitação como: não adianta olharem para a quantidade de quilômetros, mais sim para a 

qualidade, e é isso que estar acontecendo hoje aqui na cidade, que não temos qualidade de 

asfalto, ou seja, é melhor que tivéssemos dois quilômetros de asfalto quente, de uma 

espessura bem maior e melhor, do que ter dez quilômetros de uma qualidade muito péssimo. 

Em seguida, o vereador Osvaldo Alves, citou que, o que não pode é essa empresa continuar 

oferecendo esse asfalto de péssima qualidade e que todos possam ir buscar providencias 

cabível para que a empresa possa entregar um asfalto de qualidade para o Município. Após, 

agradeceu ao Governo do Estado, na pessoa do senhor Zequinha Marinho e ao vereador José 

Siqueira, o qual lhes proporcionou o PROPAZ na Vila do Costeira na estrada e na Vila do 

Itaucú, as foram beneficiadas pelo programa. Agradeceu também ao Prefeito Dinaldo Aires 

que não excitou as lhe ajudar para que o PROPAZ tivesse uma qualidade melhor de 

atendimento. Depois, abordou sobre o assunto que já vem falando há muito tempo, e durante 

essa semana teve uma intriga e ficou se perguntando: até quando esses jovens do nosso 

Município vão morrer, até quando mães e pais vão sofrer, até quando vão fazer algo para que 

venha tirar essa praga que é a droga. E já conversou com o senhor Prefeito Divaldo Aires 

sobre o Projeto de Prevenção de Tratamento de Dependente Químico, onde no próximo 

sábado estar chegando no Município um palestrante que vai fazer um trabalho aqui de 

prevenção. Na sequência, o vereador Barriga, pediu a parte no discurso para parabeniza-lo, 

onde foi uma bandeira que o vereador levantou na campanha à questão da prevenção, e o 

mesmo ver a luta do vereador para que isso venha acontecer no Município, e esse projeto é 

muito importante porque ajudará muitos jovens há sair desse mundo das drogas. Em seguida, 

o vereador Osvaldo Alves, citou que para quem não sabe o mesmo já vem com esse trabalho 

há oito anos, e já conseguiu alguns tratamentos para os jovens do Município. Ademais, citou 

sobre a Secretaria de Saúde, onde o mesmo ficou muito indignado esta semana, onde ligou 

dez vezes para o Secretário de Saúde no domingo, e ele não lhe atendeu, e o mesmo não 

estava ligando para o Secretário para pedir, quando o Secretário de Saúde não atende é uma 

vida que estar em jogo, e deixou um alerta para o Secretário, que o mesmo possa atender as 

ligações dos vereadores. Depois, citou sobre as gratificações, onde a assessoria jurídica não 

teve respeito com os vereadores, onde o mesmo soube na rua desse corte das gratificações, já 

conversou com o Prefeito sobre isso, e especificou que na Secretaria de Obra, tem 
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funcionários que trabalha de manhã, à tarde, a noite, sábado e domingo, e como vai pagar 

esses funcionários? E pediu que o Prefeito olhasse com carrinho essa situação. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Paulo Miranda, iniciou seu 

pronunciamento citando aos vereadores que o seu segundo quadrimestre da prestação de conta 

deste ano, já se encontra a disposição de vossas excelências ou qualquer cidadão desse 

Município, estar na secretaria dessa casa, para análise ou qualquer questionamento. Após, 

citou sobre o Projeto de Resolução, que modifica o anexo dois da resolução de nº 01 de 

janeiro de noventa e nove,que dispões sobre a reorganização administrativa da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, reafixando os vencimentos e os cargos. E essa resolução, ela foi 

reajustada quando o senhor Antônio Pinheiro era Presidente, e o mesmo era o primeiro 

Secretário da mesa. E se forem olhar o salário do servidor básico estar em trezentos e sessenta 

reais, e hoje não se paga esse valor, é pago o normal. A diretora desta casa, que seria hoje o 

cargo que exerce a Elisangela, estar com um salário de mil e quinhentos reais bruto,onde 

todos sabem que o diretor da casa, ele assessora os onze vereadores e todos os onze 

vereadores cobram do diretor da casa. E tem certeza que até o momento ela cumpre 

religiosamente bem a sua função com todos os vereadores, e o mesmo não pode contratar a 

Elisangela pelo salário de mil e quinhentos reais, ela recebe sim da prefeitura mil e trezentos 

reais, mais lá ela é concursada, o Prefeito cedeu ela pra Câmara, e o mesmo quer contratar os 

servidores dessa casa para pagar com o recurso que vem para a Câmara. Porque a partir que se 

regularize o salário dela e de mais outros servidores, ela pode optar para descontar para o 

instituto de previdência dela, que será descontado aqui e que ela não fique sem repassar 

porque ela é a única servidora concursada aqui na Câmara. Após, citouaos vereadores que 

compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito, parabenizando-os pela disposição, pelo 

andamento da Comissão, porque no momento que vão buscar um fato, acaba surgindo outros, 

e para quem vai interrogar esse Elton Lira, sabe o escrúpulo que tem essa pessoa, e um 

bandido desse, ele tem coragem de mencionar nomes de muitas pessoas, porque hoje pra ele 

tudo é lucro, e todos estão certos quando pedem uma prorrogação para uma análise maior, 

com mais cuidado, com mais cautela. E o que deixa perplexo é da forma e da frieza que ele 

age, porque no momento esse Município tinha em torno de dezesseis milhões e sumiu, e quem 

estar pagando auto preço são os servidores públicos. E tem certeza da competências de vossas 

excelências, que estarão dando uma resposta convincente e à altura para a sociedade Oeirense. 

Depois, relatou sobre a feira Municipal, onde muito foi muito falada, e hoje acredita que tem 

que se falar com uma certa tranquilidade querendo ou não com uma certa felicidade, onde 

nem um ser humano é capaz de vencer na vida ou erguer, se ele não ter humildade, e o mesmo 

pode ver no senhor Prefeito Dinaldo Aires, a humildade de quando teve a capacidade de no 

seu discurso ele mesmo mencionar os nomes dos ex-prefeitos Floracy Ribeiro, Dulcídio 

Pinheiro, Nabiça e Ely Batista, o qual ele estava concluindo à obra, e o mesmo parabenizou 

pela atitude do Prefeito e a sensatez, e acima de tudo a capacidade de poder dizer pra ele 

mesmo que teve a contribuição de outros. E a questão da energia dos box, é de 

responsabilidade dos feirantes e eles tem consciência disso, eles sabem que não é a prefeitura 

que tinha que solicitar pra eles, porque são eles que pagam a energia deles. Ademais, citou 

sobre a Nova Oeiras, que quem sonhou com a Nova Oeiras foi o ex-prefeito Dulcídio Ferreira 

Pinheiro, ele apenas sonhou, destinou a área, manteve a área sob patrimônio da prefeitura e 

mandou fazer um mapeamento do que seria a Nova Oeiras, através do engenheiro na época 
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também o Neilson, e ficou a área disponível, e depois as próprias pessoas foram abrindo ruas, 

foram fazendo suas casas. E junto com o vereador Edson Farias, estiveram lá ouvindo as 

reinvindicações das pessoas, e antes de viajar para Belém, conversou com o Secretário e foi 

lhe foi confirmado que segunda-feira já vão começar a instalar as luminárias, e também a 

partir da semana que vem, o carro coletor de lixo vai começar a entrar para recolher o lixo. 

Em seguida, citou que a composição de todos, ela começa pela união e da união até o 

Município quem paga o alto preço são nós, e se forem olhar o que se vê, o que se assiste na 

televisão é bárbaro você ver um Presidente da República para se manter no cargo as 

negociações que estar se fazendo. é triste de se vê as pessoas sofrendo por falta de assistência 

médica, educação e assim sucessivamente, e muitos desses que estão nos negociando, eles vão 

voltar pra lá porque a força do poder acaba lidando esta regalia, e a gente continua há mercê 

da situação. Após, citou que ainda acredita no Governo do Prefeito Dinaldo Aires, e tem 

certeza que muitas coisas boas esse governo do Dinaldo vai receber, mesmo que seja de 

convênio, alguns recursos do Município, mesmo com as escassez mais dá para se fazer e tem 

certeza que o prefeito Dinaldo muitas coisas boas vai fazer por Oeiras. Na sequência o 

vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para contribuir dizendo quanto Oeiras tem 

para receber, onde viu uma gravação do Senador Jader Barbalho, dizendo que Oeiras vai 

receber um milhão e meio, para asfalto ou pavimentação das ruas que o Prefeito pode escolher 

se for asfalto ou concreto, e mais cento e cinquenta mil para terminar o projeto alvorada que 

já vem se arrastandopor muito tempo, e entre outras coisas como o caminhão papa lixo, e isso 

é bom de quando se sabe que vai chegar. Na sequência, o vereador Paulo Miranda, citou aos 

vereadores que até ao final do mês que irão entrar, estará entregando os gabinetes de vossas 

excelências. Estar mandando construir um auditório, que diga-se de passagem que não era 

para a Câmara estar construindo um auditório, esse Município já teria que ter há muito tempo, 

porque o Município não precisa, ele necessita, e todos os vereadores estarão entregando a 

sociedade Oeirense um auditório com capacidade para trezentos e cinquenta, há quatrocentas 

pessoas e isso no curto espaço de tempo, e com o recurso que é repassado pra Câmara. E que 

até o momento o Prefeito já se propôs em ajudar, mais no momento ainda não foi preciso, no 

momento estar fazendo com o recurso que é repassado pra Câmara. Finalizou agradecendo a 

todos. Palavra facultada ao vereador Serginho Barbosa, iniciou seu pronunciamento 

agradecendo ao Prefeito por ter dado ao povo de Oeiras, essa grande oportunidades de 

podermos estar fazendo nossas compras no lugar digno, aos trabalhadores também que ali 

exerce suas funções de feirantes, que é trabalhar num lugar digno. E não esquecendo com os 

demais que contribuirão para que essa feira pudesse ser concluída. Após, citou sobre a vinda 

do PROPAZ, a pedido dos vereadores através do Vice-governador Zequinha Marinho, onde 

também foi pedido outras coisas como: a pavimentação da PA 379, e a vinda do PROPAZ nas 

duas localidades, na região das ilhas e a outra na BR 422, onde foi de profunda importância 

para aquele povo e também para o povo da Vila do Itaucú dos monte das oliveiras e as demais 

regiões que ali estavam precisando do serviço que era oferecido naquele momento. Em 

seguida, citou que no próximo sábado estará iniciando o primeiro campeonato beneficente de 

futebol, onde todos abraçaram as causas e os times que irão participar, já contribuíram com 

suas cestas básicas, onde essas mesmas serão destinadas para uma ação, que farão em 

conjunto com uma ONG, Amor e Foco, onde os mesmos já estão conversando com eles, os 

quais trabalham em Belém e vão dar um apoio, onde o Josué filho da vereadora Malena 
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Batista faz parte e através dela conseguiram o contato com eles, para estarem fazendo essa 

ação do natal sem fome. Depois, citou de como foi falo muito aqui sobre o asfalto, onde o 

mesmo tem certeza e não pode culpar o ex-prefeito Ely Batista, e nem o Prefeito Dinaldo 

Aires, pela qualidade do asfalto, que na verdade era um programa “asfalto na cidade” e nada 

mais justo que o Prefeito solicitou através de seu Deputado, uma emenda de asfalto e foi 

contemplado com esse asfalto, mais foi um asfalto que hoje estar sendo discutido muito aqui, 

que não é aquele que todos pensavam e que todos esperavam que fosse. E o que se tem para 

fazer, é ter posse do contrato que a empresa fez com o Estado, e ver aquilo que eles estão 

fazendo, se realmente é referente ao contrato, e pediu para que todos possam se unir e chegar 

nessa empresa, aos seus representantes e solicitar o contrato, e se for o caso solicitar através 

de documentos para poderem cobrar. Na sequência, o vereador José Siqueira, pediu a parte no 

discurso citando que quando esteve há uns dois meses atrás na SEDUC, para conversar com o 

engenheiro sobre a obra do Ensino Médio, o Secretário que cuida das obras da SEDUC, ele 

disse: “olha vereador fiscalize aquela obra”, a obra ela é do Estado, mais o Município é nosso, 

e cabe sim a responsabilidade de todos para fiscalizar, principalmente o Poder Executivo. 

Depois, o vereador Serginho, citou que todos tem que cobrar sim, mais com responsabilidade, 

ou seja, de posse com o contrato estarem fazendo a cobrança que realmente estar sendo feita e 

daquilo que estar dentro do contrato. Em seguida, citou que foi o menos que se pronunciou 

aqui sobre a malária, onde à vereadora Franciele Amaro, já colocou aqui em outras sessões 

que a malária estar sendo combatida, e que Oeiras do Pará foi elogiada na reunião que tiveram 

na CESPA, mais existe um povo reclamando no Repartimento, e o mesmo fez um pedido para 

o Secretário de Saúde, para que dei um suporte para esses pessoal do Repartimento, que 

através de mensagens de watsapp, já solicitaram para o mesmo. Após, o vereador Edson 

Farias, pediu a parte no discurso citando que, fica um pouco preocupado de quando vossa 

excelência cita que Oeiras foi elogiada ao combati a malária? porque da última reunião que 

foi junto com o vereador Branco Manga e vossa excelência, os mesmos foram é cobrados, que 

a responsabilidade é do Município, e naquela época com o número de dois mil duzentos e 

noventa e cinco casos, e aqui na cidade de Oeiras do Pará, não tem tantos casos como estar no 

interior, no interior estar alastrado, evidentemente que devemos agradecer a CESPA que 

mandou seus melhores técnicos pra cá, inclusive o chefe Claudio. Onde o estado estar 

devendo da sua contribuição de mandar os materiais que foram citado lá, e não sabe se já 

chegou combustível porque é responsabilidade também do Estado. Na sequência, o vereador 

Serginho, citou que como sempre o mesmo respeita o questionamento do vereador Edson, 

mais como sempre fala, isso serve para todo mundo da mesa, as vezes o que acontece aqui, é 

má interpretação daquilo que é falado, e foi o que aconteceu com vossa excelência nesse 

momento, e que nenhum momento o mesmo disse que Oeiras estar a zero caso de malária, o 

que falou foi que Oeiras do Pará foi elogiado no combate dos Municípios que foram 

convidados para participar da região, e Oeiras do Pará foi elogiada porque é a maior 

combatente de todos os Municípios envolvidos. Depois, a vereadora Franciele Amaro, pediu a 

parte no discurso citando que Oeiras do Pará, realmente foi elogiada no plano de ação entre os 

onze Municípios que ali estavam presentes na reunião, e o melhor plano ao combate à malária 

foi do Município de Oeiras do Pará, e as ações executadas serviram de exemplo para os 

demais Municípios que estavam ali. E os trabalhos realmente, estar intenso, porque todos 

sabem que existe à malária, ela estar em vários locais, ela não estar concentrada só em um 
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local e isso dificulta muito o trabalho do corpo técnico, mais o trabalho ele é continuo e não é 

do dia para a noite que vai acabar com à malária, e a mesma irá repassar a solicitação do 

vereador em relação ao Novo Repartimento, para as pessoas de Endemias, e consertesa eles 

estarão deslocando uma equipe para estar atendendo essas famílias que estão carecendo de 

uma atenção especial contra à malária. Em seguida, o vereador José Siqueira, pediu a parte no 

discurso citando que já tinha falo no seu discurso que o Secretário Dinho ter mandado uma 

equipe para o Melancial, e quando a equipe se deslocou daqui, o mesmo teve a preocupação 

em entrar em contato com a enfermeira do Melancial, e ela fez esse aviso em toda as 

comunidades, e mesmo irá cobrar da enfermeira de lá, porque o mesmo pediu que ela avisasse 

todas as pessoas de lá, para que eles fossem para o Melancial, e porque eles instalaram o 

laboratório para fazer os exames e entregar os remédios lá. Após, o vereador Serginho, voltou 

a citar sobre o assunto do PROPAZ, onde fez um pedido para o vereador José Siqueira o qual 

tem mais contato com o Vice-governador, que pudessem fazer um pedido para o PROPAZ, 

para fazer uma ação na cidade, onde foram muito cobrado devido terem feitos em regiões fora 

da cidade. Finalizou agradecendo a todos. Após, os pronunciamentos o senhor Presidente 

colocou em votação o Requerimento que pede a prorrogação dos trabalhos da CPI pelo prazo 

de trinta dias. O qual foi aprovado por unanimidade com uma declaração de voto do vereador 

José Siqueira. Em seguida, o senhor Presidente facultou a palavra ao vereador José Siqueira, o 

qual iniciou agradecendo o voto de unanimidade de todos os parlamentares, e a obrigação 

dessa Comissão não é perseguir ninguém, é dá resposta que a sociedade quer saber sobre o 

recurso do FUNPREV, e quando o mesmo pediu declaração de voto, é justamente porque 

cada pessoa que vem depor, ela puxa outros assuntos, e todos esperavam a resposta da própria 

justiça a se manifestar para irem pegar o depoimento do Elton, onde atrasou muito porque ele 

estar sobre custodia da justiça, mais todos tem por obrigação dá uma resposta a sociedade, 

mais talvez seja a resposta que a sociedade não queira saber, mais todos estão empenhados 

para que possam saber o que aconteceu com o dinheiro do FUNPREV, e esperam que 

realmente as pessoas que foram responsáveis por isso, ela venha pagar pelo o que fizeram. 

Finalizou agradecendo. 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 vinte e cinco de outubro de dois mil e dezessete, onde consta os discursos na 

integra, encontra-se no arquivo dessa casa. 

 

Cientes: 

 

Presidente (a): __________________________________________________ 

Primeiro Secretário (a): ___________________________________________ 

Segundo Secretário (a): __________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________ 
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Vereador (a): ___________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________ 
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