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Ata da quinta Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municípal de 

Oeiras do Pará, a ser realizada no dia quatorze de março de dois mil e dezoito no salão 

plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador José Paulo Miranda Gonçalves 

e secretariado pelos edis Joelson Cunha de Moraes e Sergio Batista Barbosa. Composta a 

mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Branco Manga, Malena Batista, 

José Siqueira, Izanides Filho, Paulo Miranda, Serginho Barbosa, Maria Nahum, Edson 

Farias, Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Barriga. Após, a chamada dos edis e havendo 

quórum regimental, o senhor Presidente invocando a proteção de Deus e em nome do 

povo Oeirense, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Depois, o senhor Presidente 

colocou em discursão, votação e aprovação a Ata da sessão anterior. A qual foi aprovada 

por nove votos favoráveis e uma abstenção do vereador Edson Farias. Na sequência, foi 

efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUNDOS DE 

OUTRAS ORIGENS: Ofício nº 040/2018-FUNPREV, o qual encaminha ao Poder 

Legislativo o RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO FUNPREV ANO DE DOIS MIL 

E DEZESSETE. Ofício nº 0152/2018/GIGOV/BE, Caixa Econômica Federal. B) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: Ofício 

nº046/2018/GAB/PREFEITO, de oito de março de dois mil e dezoito, o qual encaminha 

ao Poder Legislativo o Projeto de Lei nº 006/2017, para apreciação. Projeto de Lei nº 

006/2017, de vinte e sete de setembro de dois mil e dezessete, de autoria do Executivo 

Municipal o qual “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação do Município 

de Oeiras do Pará e dá outras providencias”. C) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

LEGISLATIVO: Ofício nº016/2018-GP-CMOP, de treze de março de dois mil e 

dezoito, o qual encaminha a COLEJURF o Projeto de Lei nº 006/2017, de vinte e sete de 

setembro de dois mil e dezessete, de autoria do Executivo Municipal o qual “Dispõe sobre 

a criação do Fundo Municipal de Educação do Município de Oeiras do Pará e dá outras 

providencias”, para análise e posterior parecer. Ofício nº002/2018-

COLEJURF/CFPFFO-CMOP, que encaminha com parecer conclusivo, o Projeto de Lei 

nº 002/2018, o qual “Disciplina a concessão de diárias ao Chefe do Poder Executivo, 

Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefes de Gabinete, Diretores de Departamento e 

Demais Funcionários da Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará e dá outras 

providencias”. Projeto de Lei nº 002/2018, o qual “Disciplina a concessão de diárias ao 

Chefe do Poder Executivo, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefes de Gabinete, 

Diretores de Departamento e Demais Funcionários da Prefeitura Municipal de Oeiras do 

Pará e dá outras providencias”. Parecer Conjunto nº 001/2018 sobre o Projeto de Lei nº 

002/2018, de sete de fevereiro de dois mil e dezoito. Logo depois, passou-se para o 

pequeno expedientes no qual o senhor presidente facultou a palavra aos vereadores para 

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

Vereadores Edson Farias e o senhor Paulo Miranda se inscreveram para se pronunciar. 

Palavra facultada ao vereador Edson Farias, qual saudando a todos os nobres pares e ao 

povo que lhes ouvem. Após, iniciou seu pronunciamento relatando sobre uma situação de 
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relevância, onde recebeu uma ligação por volta de vinte duas horas, primeiro recebeu uma 

mensagem pelo whatsApp do Assessor do Deputado Lucio Vale, lhe relatando uma 

situação que ocorreu no Igarapé Preto. Onde a avó dele, mãe do Djalma e mãe da Aninha, 

adoeceu e passando mal foram no Posto Médico e solicitaram que a Ambulância fizesse 

a remoção da senhora idosa até a cidade de Baião, para ter um atendimento melhor, já 

que o Posto Médico ele não tem suporte para atender certas situações na Vila do Igarapé 

Preto. E a técnica de enfermagem, mandou que aguardasse porque ela ia tomar banho e 

se arrumar para liberar a Ambulância e que talvez fosse ela que ia na Ambulância e ficou 

postergando essa saída e a senhora passando mal, e quando ela tomou banho, se arrumou, 

se aprontou e quando achou de liberar a Ambulância já perderam a travessia, porque a 

balsa que faz a travessia ela tem hora para sair do porto, e quando chegaram lá a balsa já 

tinha saído pela demora da técnica de enfermagem, a senhora idosa passando mal ficou 

lá e teve que ser removida até a cidade de Baião, numa pequena rabeta numa rede que 

tiveram que improvisar, e Pela demora do atendimento a senhora veio a óbito. E o 

vereador trouce essa situação no pequeno expediente, pedindo a vossa excelência como 

Presidente, que em seu nome e em nome de seu gabinete encaminhe um oficio ao 

Secretário de Saúde que apure essa situação, porque não podem se calar que pessoa 

metida a arcaica na velha politicagem da velha republica, venha se achar que são os donos 

e perseguir a população nos velhos métos tradicionais. Prosseguindo, deixou um alerta ao 

Gestor citando: “Prefeito Dinaldo Aires não me tenha como seu adversário, porque não 

sou”, e o Prefeito foi Vice do Dinaldo Aires e viveu muitas situações do Governo, e o 

mesmo com o Dinaldo conversavam aflitos, porque o Nabiça que não é segredo, tinha um 

assessor, um Secretário que era o calcanhar de Aquiles, e o Prefeito Dinaldo Aires não 

tem um, tem vários e ainda há tempo de corrigir. Trousse não como opositor, mais como 

amigo, porque são desses tipos de pessoas, de gestos desses indecoráveis, gesto como 

esse que a população vem sofrendo e sofre. Citando ainda, que estar com o áudio, com as 

mensagens, é a mãe do Djalma Secretário da Associação dos quilombolas, e o mesmo 

ainda não falou com o Djalma até a respeitando da perca da mãe, para tratar desse assunto, 

mais queria que fosse apurado. Confia no relato do Thiago, e ele lhe disse que vai tomar 

as providencias, vai pedir a ajuda do Deputado Lucio Vale, para que fato como esse não 

volte a acontecer. Não irão conseguir ressuscitar a mãe do Djalma, a mãe da Aninha, a vó 

do Thiago, mais podem coibir que fato como esse não volte acontecer, e é inaceitável em 

pleno século vinte e um, ainda vivermos essa coisa horrível que é a perseguição dita 

dessas pessoas que são considerados os grandes políticos, grande político em Oeiras do 

Pará só reconhece um que é o Dinaldo Aires e entre outros que foi o mais votado na 

história do Município. E como é que vai acreditar num cidadão que diz que é o grande 

conhecedor, foi vereador bananeira e não consegui nem se candidatar, e acha que é o 

grande conhecedor e vive perseguindo, vive perseguindo principalmente o seu pessoal, 

vive de perseguição. Portanto que a mesa diretora encaminhe o ofício para se apurar a 

veracidade dos fatos. Finalizou agradecendo. Palavra facultada ao vereador Paulo 
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Miranda, o qual saudou a todos os nobres pares presentes. Prosseguiu citando que iria 

usar o pequeno expediente, primeiro para citar de sua ausência de duas sessões da casa, o 

qual teve que ir a Brasília e depois voltou para Belém, justificando com seus atos fora do 

Município e ao estar na Capital Federal estava lá o vereador Paulo, representava este 

Poder e representava o Município, foi em nome do Poder Legislativo de Oeiras do Pará 

que esteve lá e tem certeza que muitos frutos irão colher dessa viajem. Depois, citou que 

usou a tribuna foi por não estar na sessão que antecedeu o dia internacional da mulher e 

mesmo atrasado parabenizou a todas as mulheres Oeirense e em nome da vereadora 

Malena Batista, em nome da vereadora Maria Nahum, em nome da vereadora Franciele 

Amaro que representam e representam muito bem a população desse Município em frente 

ao Poder Legislativo, que Deus abençoe dando-lhes determinação que tem tido em lutar 

a favor desse Município onde obtiveram a confiança da população. E em seus nomes 

cumprimentou e parabenizou a todas as mulheres de Oeiras do Pará. disse ainda, que essa 

casa de leis se faz muito bem representada pela maioria das servidoras incluindo 

vereadoras de mulheres, onde tem seis servidoras mulheres dos onze servidores desta 

casa, mais três vereadoras, que hoje trabalham no Poder Legislativo por ser representado 

por nove mulheres. Ver também no governo do Dinaldo, também como base do governo 

a Bena Castro fazendo parte de uma secretaria e em nome dela cumprimentou as demais 

pessoas que fazem parte do governo. Finalizou agradecendo. Depois, passou para o 

grande expedientes pelo qual o senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores e 

vereadoras para se pronunciarem sobre assuntos de interesse público, pelo prazo máximo 

de vinte minutos cada. Palavra facultada ao vereador Barriga, iniciou seu 

pronunciamento saudou o senhor Presidente, aos seus nobres colegas, as pessoas 

presentes e aos ouvintes das rádios. Prosseguindo, citou que é importante saberem das as 

ações de seus trabalhos quanto vereador, e as vezes chegam na casa do cidadão são 

cobrados e tem que cobrar, ver hoje o parlamento a Câmara Municípal, uma Câmara bem 

vista em relação a seus trabalhos quanto vereadores. Os quais tem lutado muito por 

melhorias do Município, o qual acompanha o trabalho de seus nobres colegas vereadores, 

onde vê a luta deles correndo atrás principalmente nessa época, que é uma época de 

eleição pra Governo, para Presidente e essa época é o ano de “fartura” que os Deputados 

os Ministros, os Governantes tanto o Estadual como o Federal querem liberar recurso para 

o Município, porque querem voto e isso é importante aproveitar, mais tem que correr atrás 

para aproveitar esse momento. Também teve acompanhando o trabalho da vereadora 

Franciele, junto com o Presidente Paulo Miranda, o Prefeito onde receberam um 

caminhão para coletar o lixo da cidade que é muito importante para o Município, porque 

o mesmo trabalha na Secretaria de Obras e ver a necessidade que tem hoje o Município 

de ter um caminhão desse. Assim como outros colegas já foram atrás de outros benefícios 

para o Município como o vereador Edson Farias com a Ambulância que conquistou 

através de seu Deputado, também junto com seus colegas já conseguiram alguns Cheques 

Moradias que estar chegando e será beneficiado, também conseguiram trazer o Credito 
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Cidadão com mais de duzentos mil reais que várias famílias foram contempladas, o 

vereador Siqueira juntamente com o Deputado Jordy que trousse uma patrulha 

mecanizada para o Município, e também outros vereadores já conseguiram, já lutaram, 

também o Prefeito junto com seus Secretários. Prosseguindo citou que ficou chateado 

com a visita do Vice-governador, onde já estiveram várias vezes atrás dele lá em Belém, 

e uma das coisas que sempre pediram para o representante do Governo do Estado é a 

melhoria em relação ao Ensino Médio, tiveram várias reuniões com Deputados, com o 

Vice-governador Zequinha Marinho onde ele se comprometeu que estaria aqui uma 

equipe, chegaram até colocar na sessão da Câmara, a delegacia onde estariam aqui um 

grupo de pessoas engenheiros que iriam verificar a situação da delegacia do Município. 

E outro dia ele esteve ai, e lhe ligaram para ir participar de uma reunião e mesmo disse 

que não ia, porque tem que concordar com algumas pessoas que acompanhou algumas 

postagem e algumas pessoas tem razão, que tem pessoas que vem só em época de eleição 

e tem umas que cumpre com que prometeram, mais tem umas que só querem ficar na 

conversa e de conversa já estar ficando careca. E falou que não ia na reunião por causa 

que ele mentiu, porque não veio ninguém do Estado, a delegacia não veio ninguém pra 

ver o terreno e infelizmente ficou meio chateado, e se tem alguma coisa para fazer pelo 

Município aproveite agora, porque depois vai se tornar difícil onde sabem que estar 

terminando o mandato do Jatene dele como Vice-governador e o momento de ajudar era 

agora como Vice-governador. E se estivesse falo com ele iria cobrar porque não foi nem 

uma e nem duas vezes que o Zequinha Marinho já prometeu, mais parabenizou os nobres 

colegas que foram na reunião e o mesmo não foi por esse motivo. Na sequência, o 

Presidente Paulo Miranda pediu a parte no discurso que: até comunga até com uma certa 

indignação por parte de vossa excelência, o vereador Edson também estava presente e 

todos receberam o Governador do Estado, foram na delegacia, foram na escola do Ensino 

Médio que estar parado, e ele saiu daqui realmente com um compromisso na primeira vez 

que ele veio como Governador. Deixou todos muito otimistas, inclusive a forma que 

receberam ele aqui o qual pisou no nosso Município como Governador porque o Simão 

Jatene estava no Estados Unidos e ele estava assumindo o Governo do Estado, e se 

comprometeu com a retomada daquela escola e com a construção imediata da delegacia. 

Lhes recebeu em Belém ainda como Governador do Estado que estava, se comprometeu 

novamente com todos sobre a situação da delegacia e com a situação do Ensino Médio, e 

receberam de volta do Ensino Médio na época é que não pode ser transferida a URI de 

Cametá, tem que se mantê-la. Se como Governador não foi possível e agora que veio 

como Vice, mais tem que pedir pra Deus que abençoes com que posse, não perdeu a 

esperança, mais ficou triste diante do que ocorreu na primeira vinda e da ida em Belém. 

Após, o vereador Barriga, citou que se sentiria envergonhado de apoiar um candidato com 

mandato a Deputado seja a Governador, seja o que for com mandato se não trouxer 

alguma coisa para o Município, porque tem gente com mandato que até agora não 

trouxeram nada, mais estão aparecendo aí com grupo político, então se sentiria 
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envergonhado de apoiar um candidato desse, mais tem muitos ai que já trouxeram alguma 

coisa para o Município e isso é importante. Mais quem sabe com essas críticas não chegue 

até ele, porque não podem criticar ninguém que todo mundo que pedir a gravação pra 

ouvir. Citou ainda, que o Vice-governador sinta-se criticado com suas palavras, quem 

sabe não mande fazer a delegacia e o Ensino Médio para os alunos terem um colégio 

digno e de qualidade juntamente com todos. Depois, citou em relação a rua nova um, 

sobre iluminação pública e água para aqueles moradores, o qual pediu desculpas pra eles 

porque o seu requerimento não ficou pronto, mais na outra quarta irá entrar e irá defender 

o seu requerimento e pedir para o Prefeito resolver juntamente com o Secretário de 

Infraestrutura. Em seguida, relatou sobre um comentário, e tem grande fé em Deus que 

na próxima semana dependendo do acontecido que vai se estendendo a causa, quer vim 

trazer mais esclarecimento sobre o assunto. E entende que vivemos no regime 

representativo, onde o povo elege os seus representantes para representar e todos os onze 

vereadores foram eleitos para que posam ser os representantes do povo de Oeiras, 

representantes legal, eleito pelo voto, pela vontade primeiramente de Deus e do povo. 

Citando ainda que ai vem seus suplentes pedir cassação de mandato, onde infelizmente o 

vereador Osvaldo estar passando por essas situações, porque não se conformam com a 

derrota, ficam pregando santidade por ai, ficam pedindo cassação de mandato de vereador 

porque não foram eleito pelo povo, o povo não quis, e tiveram a oportunidade de estar 

aqui, não se mantiveram e ai querem apelar pra tudo quanto é jeito. E o mesmo esses dias 

se sentiu meio surpreso pelo seu suplente, o seu suplente tentando pedir a cassação de seu 

mandato o Drô Alfaia, não se contentou com a derrota e estar partindo pelo mesmo 

caminho, mais com a graça de Deus tem sua consciência limpa, a justiça vai ser feita. E 

o mesmo deixou bem clero para o Drô: que o mesmo foi suplente de cinco vereadores no 

mandato passado e teve vereadora na época que teve problema com a justiça, mais podem 

irem lá ver na justiça se tem algum Requerimento, se tem alguma coisa do Barriga 

pedindo cassação de mandato ou aqui na Câmara para a vereadora Malena, o mesmo não 

fez isso, porque? Porque naquele momento Deus e o povo não lhe queria. E o mesmo 

trabalhou, continuou na sua caminhada que era sempre poder um dia voltar e graças a 

Deus não teve problemas, e a vereadora Malena Batista teve também, e várias pessoas 

foram na sua casa pedindo pra fazer isso, pra assinar documento e o mesmo não faz isso, 

e se estiver de ir pra Câmara irá com a vontade do povo e com a vontade de Deus, iria 

colocar seu nome pra julgamento e iria trabalhar para se eleger, e hoje estar ai, se estivesse 

feito isso para a vereadora Malena hoje teria uma grande inimiga que era a vereadora 

Malena e seu esposo Ely Batista que são seus amigos e o Ely Batista é primo de sua 

esposa. E o Município é um Município pequeno e todo mundo se conhece, mais só acha 

que o Drô poderia acorda um pouco mais cedo, porque ele alega que o mesmo não estar 

indo pra Secretária, então ele estar acordando muito tarde, mais com a graça de Deus tem 

sua consciência, tem seus colegas, seus amigos que estão lá como testemunhas. Na 

sequência, o vereador Branco Manga pediu a parte no discurso parabenizando vossa 
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excelência pelo seu pronunciamento, e que o mesmo usa a tribuna tratando da realidade 

de sua pessoa, e o mesmo estar como prova disso, e que na quarta-feira passada estavam 

seis da manhã na Secretária de Infraestrutura e vossa excelência já estava lá, 

parabenizando-lhe e que vossa excelência tenha saúde para continuar seus trabalhos. 

Ademais, o vereador Barriga citou para seu suplente se ele quisesse realmente saber 

bastava ele ir lá na Secretaria, não precisava passar por essa vergonha que mais tarde vai 

ser desmascarado. Prosseguido citou que a terceira lei de Nilton ela diz que: toda ação ela 

tem uma reação, e se o mesmo estiver lhe ouvindo, se prepare que vai ter a reação, vai ter 

troco. E como já falou, irá ter oportunidade, mais espera que não tenha essa oportunidade 

de chegar na tribuna dessa casa e falar, colocar o tem para colocar, e já estar preparando 

algumas coisas ai e não queria que isso acontece e espera que não aconteça, mais se 

acontecer e Deus oh livre de alguém lhe chamar, ou o Ministério Público, ou alguém lhe 

chamar para prestar algum esclarecimento porque ainda não pediram pra si, mais coitando 

dele, infelizmente a política é assim se ele quer vai ter troco. Após, pediu desculpas para 

as pessoas que lhe ouvi através das rádios pela sua indignação, mais esses fatos consertesa 

será esclarecido. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Branco 

Manga, o qual saudou ao senhor Presidente, aos nobres pares, as pessoas presentes e aos 

ouvintes das rádios. Após, iniciou seu pronunciamento lembrando da sessão passada que 

falava da questão da política do Estado a nível nacional que muitos tem sidos procurados 

e tem certeza que a população em geral desse grandioso Município tem sido procurada 

visto que é ano de eleição, mais também usa da tese que, se colhe quem planta, e quem 

não plantou dificilmente vai colher, portanto devemos sim apoiar, devemos vota é a 

democracia do nosso país, mais temos que escolher a pessoa certa, aquelas pessoas que 

tem tido compromisso com a cidade de Oeiras do Pará e que não seja só nesse período 

agora. Na sequência, citou sobre a categoria dos motos taxistas, e ano passado também se 

retratou assuntos referente a essa categoria que muito contribui para o Município de 

Oeiras, prosseguindo solicitou a Gestão Municipal se possível construísse mesmo que 

seja de pequeno poste dois locais de cobertura, sabendo que o período é chuvoso, de sol 

quente e diversos, e que a Gestão analise com carinho essa categoria que muito contribui 

para o Município. Em seguida, relatou que sabemos das situações que as escolas estão, 

principalmente do interior, e do interior mais distante e mais difícil acesso e a escola 

Guimarães Rosa, também estar dessa forma, e a Gestão estar empenhada em fazer melhor, 

fazer diferente em construir e também reformar. Também informou a comunidade São 

Sebastião, que muito breve o Secretário de Educação Nei Andrade vai mandar uma equipe 

para fazer os devidos reparos naquela escola na questão da ponte, na questão do banheiro 

e até no meio do mês que estar por vim tudo estará sendo resolvido. Ainda agradeceu em 

nome das pessoas, dos alunos e pais de alunos do rio Mocajatuba, agradeceu ao Secretário 

pelo entendimento que o mesmo teve onde aceitou a proposta da comunidade de montar 

um anexo no Mocajatuba na parte de cima, sabendo que os primeiros alunos sai muito 

cedo de suas casas devido a escola ser mais pra parte da boca do rio, e agora consertesa 



 

7 
 

vai melhorar muito para a educação desses alunos locais, visto que a escola está lá acima 

com professor, com merenda e o transporte escolar pra eles. Depois, citou sobre a saúde, 

e o mesmo defende muito essa tese porque a saúde ela não espera, e que ficou muito feliz 

que a pedido seu e dos demais pares também pediram a reforma da Ambulancha do 

Município, a qual já faz meses parada por falta do motor que na verdade não sabe o que 

aconteceu e quando essa Gestão assumiu no dia primeiro, o motor já não estava. E muito 

feliz estar e quanto vereador pediu muito para a Gestão, que hoje já estar em andamento 

o processo para que se reforme a Ambulancha e a aquisição do motor em que a mesma 

não tem. Ademais, ressaltou que com a graça de Deus e o empenho senhor Prefeito 

Dinaldo Aires, se tem diversas emendas parlamentares para a saúde, e em nome do povo 

do Bairro da Liberdade se tem um Posto Médico o qual estar a X por cento de construção 

e não é técnico pra dizer o quanto falta para aquele referido Posto para que seja terminado 

sua obra, e o mesmo não sabe se é possível, mais que se possível destinasse a emenda que 

estão por vim para o Município na questão da saúde para que a Gestão possa concluir 

aquela obra que muito vai ser útil para as pessoas do referido Bairro e para as pessoas que 

vem do interior. Pedindo para a Gestão que analise com muito carinho essa questão, para 

que se possível conclua essa obra. Em seguida, citou sobre a Gestão, o qual sabe das 

dificuldades que todos os Municípios estão passando e não é só Oeiras do Pará que vive 

esse momento da falta de recurso, problema de infraestrutura, mais muito essa Gestão 

tem feito, tem contribuído para a população que tanto precisa, e vê no Gestor Municipal 

esse empenho de fazer muito mais, de ir buscar recursos para a saúde, para a educação, 

para a infraestrutura para que seja aplicado no Município de Oeiras do Pará. E é fato, o 

Prefeito vai passar essa Gestão de quatro anos e não vai fazer tudo, mais que bom que o 

mesmo tenta fazer, anda atrás, estar buscando melhorias para o povo. E deixou seu apoio 

naquilo que for melhor para a população em parte de contribuir, em parte de somar pela 

população da cidade, também preza muito a população do interior porque pensa que é a 

que tem menos acesso devida as dificuldades de locomoção e muito mais. Prosseguido 

agradeceu em nome da população de Oeiras do Pará, agradeceu o empenho do senhor 

Prefeito da chegada do caminhão para a coleta do lixo, o qual é promessa do Ministro de 

Integração o qual cumpriu e quem agradece é a população. Na sequência, o vereador 

Edson Farias pediu a parte no discurso parabenizando o vereador pelas suas colocações, 

e ratificou sobre o feito do Município de ter adquirido um caminhão papa lixo o qual é de 

suma importância, e o mesmo na publicação do Facebook bateu palmas porque sabe da 

importância desse bem para o Município, onde a cidade precisa e se ver as pessoas 

reclamando que não estar sendo recolhido como deveria ser os lixos domésticos, 

principalmente quem bate açaí e é responsabilidade sim do Município recolher e em 

muitos lugares já estão grelando. Por tanto chega em boa hora e parabenizou o Prefeito 

por colocar o Município em condições para receber esse maquinário, mais que zele por 

esse patrimônio, porque não é dele, não é seu e sim é da população de Oeiras, que não 

deixe acontecer com um kit e meio de maquinário que este Município recebeu que hoje 
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estão praticamente todos quebrados por irresponsabilidade que não é só dele. Por falta de 

Gestão, por compromisso, deixa uma máquina de setecentos mil reais ou mais de 

setecentos mil reais quebrar por falta de manutenção porque ia se investir dez e quinze 

mil reais, prefere-se deixar cair, quebrar e hoje usa a caçamba do PAC 2 em desvio de 

função para arrecadar o lixo. Em seguida, o vereador Branco Manga, citou que é da 

mesma forma que tem que se pensar e agir, naquilo que for melhor para o bem do povo 

tem que fazer. Porque a vida, as coisas passam e tudo é passageiro, e naquilo que se faz 

tem que fazer bem, fazer melhor para que quando passar fique um marco do lado bom 

que se fez, para que seja visto. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao 

vereador Edson Farias, saudou o senhor presidente, aos nobres vereadores, aos 

funcionários da casa de lei, ao povo presente e aos ouvintes das rádios. Em seguida, 

iniciou seu pronunciamento citando, como bem tinha falo o vereador Barriga “pra cada 

ação uma reação”, e antes de dá continuidade em seu pronunciamento citou para vereador 

Paulo Miranda, o qual tinha falo no pequeno expediente que vossa excelência iria 

justificar sua ausência nas duas sessões que se passaram, e o vereador pensa que no seu 

humilde conhecimento vossa excelência não precisaria se justificar, mais sim lhes contar 

os êxitos que vossa excelência, junto com a comitiva o qual fazia parte que foram à 

Brasília e conseguiram as suas conquistas, porque entende, que é de suma importância ou 

de mais valia vossa excelência estar lá em Brasília capitando recurso, benefício, do que 

estar aqui, onde vossa excelência foi eleito para estar aqui, mais uma vez e outra nesse 

um ano e três meses de mandato ir uma vez à Brasília e ai está o resultado, e chega em 

cima de sua mesa uma carta um ofício do Senador Jader Barbalho destinando cem mil 

reais para a manutenção da ação de Oeiras do Pará, mais se não for lá pedi para o Jader, 

não vem. Por isso pediu que só lhes conte, porque a justificativa já estar acontecendo com 

a chegada do caminhão. Após, prosseguiu citando, que no sábado teve a felicidade de 

receber em sua residência à comitiva do Vice-governador do Estado, juntamente com a 

Deputada Julia Marinho e o mesmo foi uma das pessoas que contribuiu para ele vim, 

juntamente com o empresário Vadoca, com a coordenação da Assembleia de Deus que 

convidou ele. Agora, as críticas ao Vice-governador de não fazer, até procura entender de 

certa maneira, a sua proposta aqui é de ter uma vivencia harmônica entre todos, mais ele 

é Vice, ele não é o Governador e por anarologia que se diz que Vice não manda, tanto 

prova a investida do nosso Vice-prefeito de Oeiras querer comandar a Secretária de Saúde 

e não conseguiu. Mais o Vice-governador, onde foi anunciado nessa tribuna que recebeu 

uma comitiva de vereador e anunciou a reforma e a ampliação do Ensino Médio, também 

ele foi competente pra isso, entende a situação de Vice, confia, e espera que ele interfira 

junto ao Governador que as coisas aconteçam. Em seguida, o vereador Barriga pediu a 

parte no discurso citando que é verdade como falou em seu discurso, ele recebeu todos lá 

e deu prazo que estaria aqui na época, para tomar a obrar do Ensino Médio e da Delegacia, 

verificar terreno e outras coisas, e foi por isso que criticou, porque não veio ninguém, 

então já estar perto da eleição e agora estar varando ai querendo dá uma de coitadinho. 
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Na sequência, o vereador Edson Farias citou que entende o vereador, isso é a democracia, 

vossa excelência tem sua ideia e o mesmo tem a sua. Prosseguindo, relatou que 

receberam, tiveram reunião, trataram de alguns assuntos, inclusive essa questão do Ensino 

Médio, foi colocado várias situações, foram pra ruas de Oeiras, ele fotografou a questão 

do asfalta que está sendo colocado por essa empresa de péssima qualidade, falou que vai 

se empenhar pra tentar ver se essa empresa não continue em Oeiras ou se continuar que 

melhore a condição desse asfalto. Conversaram também sobre a situação do Ensino 

Médio que vem se arrastando os alunos não só da cidade como também do interior, a 

situação não é tão boa dos professores, entre outras coisas. Também trataram do assunto 

da segurança pública com o Vice-governador, a questão da segurança é precária em 

Oeiras do Pará estar sucateado, principalmente a polícia civil, conversaram sobre a 

questão da delegacia, e ele ligou na frente de todos para o Secretário de Segurança 

Pública. Após, o vereador Barriga pediu novamente a parte no discurso, citando que tudo 

isso ele fez na época que estiveram lá, onde vossa excelência, o senhor Presidente estavam 

lá no Ensino Médio e também essas promessas foi feita e até agora nada, e dificilmente 

vai cumprir com que prometeu agora de novo. Depois, o vereador Edson Farias, citou que 

conversaram sobre a questão da delegacia e disse que vai se empenhar pessoalmente na 

questão do Ensino Médio, e numa intervenção brilhante do empresário Vadoca como um 

grande administrador que é, e que já provou pro A+B que é capaz, porque sabe 

administrar o que é seu, esteve vereador quatro anos e não precisou passar a sua empresa 

pra ninguém, demostrou que começou com cinco mil reais e hoje tem um patrimônio 

reconhecido numa visão futurista e brilhante e como um grande sonhador que é pra dias 

melhores. E o Vadoca interviu junto ao Vice-governador sobre a pista de pouso que foi o 

objeto de seu requerimento na sessão passada, e o Vice-governador lançou um desafio, 

se o Prefeito fizer um km de terraplanagem, ele se compromete em conseguir um 

quilometro de asfalto para a pista de pouso. E com as máquinas que tem se ele se 

comprometer com a terraplanagem, ele se compromete em conseguir um km de asfalto 

para fazer a tão sonhada pista de pouso. Com a Deputada Julia Marinho, trataram sobre a 

questão da UFPA, e voltou sobre a questão do Ensino Médio, que o ensino médio que 

estar parado profissionalizante não é uma obra do Estado e sim da União, estamos 

querendo embolar situação e cobrar de quem não deve, evidentemente aceita as críticas, 

foi eleito para representar o povo e tem mais condições de falar com um Deputado do que 

um cidadão comum, mais não pode colocar a responsabilidade só no Governo do Estado 

numa obra que é da União. E trataram com a Deputada Federal Julia Marinho a questão 

da UFPA, e ela se comprometeu de fazer uma emenda de bancada que pode ser até em 

abril, para se construir um espaço físico para a UFPA, e nessa deixa da UFPA participou 

de um comentário de umas reivindicação de acadêmico da UFPA na rede social, cobrando 

com ironia sobre a situação da UFPA. Prosseguindo citou que estar preparado para 

receber críticas, mais críticas construtivas, mais quando vim crítica depreciativa, crítica 

para querer diminuir irá rebater seja quem quer que seja, e de dizer que tem vereador que 



 

10 
 

deixa a desejar, e quando fala vereadores estar lhe incluindo. Lhe do ía na Gestão passada 

quando se falava da Câmara que não prestava ou soava no ouvido da oposição como 

música e ouvia vereador dizer que era a pior Câmara que tinha. E quando fala vereadores 

lhe inclui e estar aqui tentando fazer seu melhor, agora não dá para cobrar onde todos 

sabem de sua posição na tribuna, no dia a dia como vereador, mais não pode jogar uma 

responsabilidade para construir um prédio para o Prefeito, porque a UFPA tem recurso, 

tem uma prefeitura e para entender que não é responsabilidade da UFPA fazer um prédio 

em Oeiras do Pará porquê do núcleo em Cametá, é muito fácil pra entender, mais achar 

que não tem um espaço próprio da UFPA por suas culpas é fácil entender. Aqui pode ter 

vereador incompetente e estar incluído, mais o mesmo teve a coragem de se candidatar, 

de botar sua cara a tapa e com as bênçãos de Deus e do povo de Oeiras se elegeu, agora 

não tem culpa se deixaram lhe candidatar, quando os bons não se apresentam abre espaço 

para vereador como eu da forma que colocaram, se candidate, venha e faça melhor que 

eu, aceito as críticas, lutou como ninguém ou como os poucos para trazer o curso da 

UFPA para Oeiras do Pará, e quem reconhece? Mais fez seu papel, estar lutando e já 

pediu para a Deputada uma emenda para fazer o espaço físico, estar conversando de uma 

reunião no sábado em Cametá com o Dori Edson já pensando nessa emenda parlamentar 

para conversarem com o professor Gilmar para saber como podem fazer e construir. Baião 

e Mocajuba deram o prédio, deram porque eles tinham e nós não temos, a um convenio 

do Município com a UFPA de alguma responsabilidade de ceder o espaço físico, sabe que 

a situação da UFPA em Oeiras do Pará não é boa e não queria isso, mais se for ver na 

constituição onde lá diz que: “o cidadão tem que ter um salário digno que garanta saúde, 

lazer, entre outras coisas”, e se dá? Mais não é por isso que vai deixar de dá, vou continuar 

lutando sim, mais quando quiserem me criticar que lei suas palavras porque eu vou 

rebater, eu não tenho medo de perder o que eu não tenho, tenho medo de perder o que eu 

tenho, cobre de quem você deve cobrar, não tenho culpa se você não tenha amizade com 

Deputado não há lei que impeça uma pessoa ter amizade ou não com o ciclano. Junto com 

a comitiva com o Vice-governador, estava o lá o Ray Alcântara amizade com o Vice-

governador e entre outras e porque outras pessoas não pode ter, mais eu foi eleito para 

representa-los e estar fazendo e pra melhor do que eu pra quem você votou não fez, não 

lutou porque deveria lutar para trazer o curso e nós lutamos, estamos empenhando pra ver 

e a UFPA é necessário em Oeiras do Pará. Todos nós temos direito de reivindicar, cobrar, 

afinal de conta agente elege nossos representantes pra isso, mais cobrar de quem? Eu 

cobrei da Deputada Julia Marinho, pedi pra ela, “me ajude a construir um espaço pra 

UFPA digno que ela é merecedora em Oeiras do Pará”. Ande nas escola do Município de 

Oeiras estar caindo, a escola do Caracurú, escola do caí, escola do Murujucar e outras, 

ainda vou querer que faça pra UFPA que merece muito mas, mais é Federal e não é 

Municipal. Após, cedeu a palavra ao vereador Paulo Miranda, o qual parabenizou vossa 

excelência pelo discurso e citou sobre a questão do Ensino Médio, que realmente é um 

ensino técnico aquele da estrada e inclusive hoje essa obra pra ela ser retomada, estar 
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sendo feito um reajuste porque a obra na época se aproximava de quatro milhões devido 

a irresponsabilidade de empresa que passou e não terminou, estar se reajustando porque 

o valor que tem não terminar a obra que ainda tem pra ser repassado, e a empresa recebeu 

em torno de quase dois milhões desse recurso e estar sendo feito um reajuste desse 

recurso, e esse recurso é financiado pelo BNDS um recurso Federal realmente, um 

reajuste que vai chegar em torno de quase cinco milhões pra terminar o que falta da obra. 

E estavam esperando findar o contrato que estava inivigência com a empresa que findou 

agora pra que possa contratar abrir um novo processo de licitação para que assim possa 

dá prosseguimento na obra. Finalizou citando que comunga com seu discurso, quando 

não posso tirar a responsabilidade de quem é e jogar na minha costa e graças a Deus diz 

pra qualquer um, porque sabe que houve uma luta incansável na época sua, do Nei 

Andrade, da Franciele, do polo da UFPA pra termos hoje em Oeiras e graças a Deus que 

temos. Precisa do prédio consertesa é inevitável, mais será que não era pior se nós não 

tivéssemos hoje que estar implantado no Município. Lamenta porque viu nessa postagem, 

lamenta porque conversa muito com o Dori Edson e o Dori Edson lhe disse que nunca se 

cogitou possibilidade que o polo da UFPA estava saindo daqui de Oeiras, não são sabe 

de onde é que surge essas conversas, temos que cobrar de quem é de direito cobrar. E 

vossa excelência poderia usar a tribuna como oposição e dizer que é o Prefeito que tem 

que fazer, e lhe parabeniza pela sua atitude porque se joga a responsabilidade na costa de 

quem é o verdadeiro responsável. Após, o vereador Edson Farias, citou que conversa 

muito com a Bia e fala pra ela sempre, porque a gente não fala o que fazemos a oposição 

responsável e tem náusea disso porque vivi isso, dentro do meu eu, pensa que procura ser 

coerente, precisa a UFPA é necessário em Oeiras do Pará e nós vamos lutar pra conseguir 

um espaço físico adequado, a UFPA não pode ser um encosto em Oeiras do Pará, a UFPA 

é necessário e já é um patrimônio e espera muito que as minhas netas e meus netos 

estudem na UFPA em Oeiras do Pará, não passe pelo o que eu passei que até há pouco 

tempo eu era acadêmico também, tendo que acorda quatro e meia da madrugada pra ir 

para Cametá pagando passagem hotel e tantas outras coisas para que tenha o conforto de 

estudar na maior Universidade ou numas das maiores Universidades que esse país tem 

que vale no Merco Sul e até em Portugal e nós não podemos perder. Mas entende a 

reivindicação, mais que seja feito direcionado a quem de direito. Na sequência, cedeu a 

palavra ao vereador Barriga, citando que lembrou que colocou aqui na primeira reunião 

que fez quanto vereador no meu primeiro mandato, que realmente a vereadora Franciele 

Secretária de Educação, Ney Andrade vereador, o senhor, o Manguinha, e nós fizemos 

uma reunião pedindo o polo da UFPA pra cá e graças a Deus foi uma luta incansável de 

todos nós o vereador Paulo Miranda na época e isso é importante, mais eu só do tipo que 

prefere ver as coisas acontecer, do que as pessoas não reconhecer o que faz, mais graças 

a Deus já estar aqui e espero que minha filha também estude na UFPA. Em seguida, o 

vereador Edson Farias citando, que fica aqui o meu desabafo e dizer que não é por certas 

situações ou algumas manifestações que estou me posicionando, já venho me 
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posicionando há tempo sobre a questão do espaço físico da UFPA, vou continuar fazendo 

o meu papel, se não estou satisfazendo só tenho a lamentar, vou ser jugado em dois mil e 

vinte. Depois, citou sobre a clínica de reabilitação em fisioterapia de Oeiras do Pará, foi 

uma das coisas boas que o ex-prefeito Ely Batista deixou entre outras e parabenizo o 

Gestor por dá continuidade, onde é um do setor da saúde também com grande importância 

no nosso Município. Mais hoje ver um certo descaso, precisa de mais servidores 

profissionais, não tem papel toalha para colocar em cima do leito e tem que se usar álcool 

quando o paciente sai e o outro entra. E estar na nossa cidade um filho de Oeiras formado 

em fisioterapia da melhor qualidade com seu equipamentos querendo trabalhar em Oeiras 

do Pará, é um tipo Dr. Sergio foi lá fora se formou, se qualificou e quer vim para Oeiras 

que é o Anderson filho do Armandinho. Na sequência, o vereador Barriga pediu a parte 

no discurso para contribuir, citando que já teve uma conversa com o Prefeito, e ele 

solicitou que ele se adequasse sobre a questão da empresa, do equipamento e hoje parece 

que iam sentar para acerta, porque ele quer ficar no Município e trabalhar os trinta dias 

direto, haja vista o Dr. Manoel só vem dois dias na semana. Ademais, o vereador Edson 

Farias, parabenizou os funcionários da clínica de reabilitação em fisioterapia de Oeiras. 

Depois, citou que recebeu na qualidade de presidente do PR e vereador a sentença do Juiz 

criando a sessão eleitoral da Ilha do Caí, agradecendo porque aquele povo merece e toda 

a eleição eles tem a dificuldade de se locomover. Finalizou agradecendo a todos. Palavra 

facultada à vereadora Franciele Amaro, a qual saudou a todas as pessoas presentes, aos 

seus colegas de trabalho e aos ouvintes das rádios. Em seguida, iniciou seu discurso 

relatando dos grandes feitos e as grandes conquistas que o Município tem tido durante 

esse período de mandato do Prefeito Dinaldo Aires, teve a oportunidade de participar da 

cerimônia de entrega de um caminhão compactador de lixo que consertesa será de grande 

utilidade para todos que moram aqui no Município. E com esse caminhão famoso papa 

lixo, vai folgar acredita que em média duas caçambas que vai servir para estar tirando 

entulhos da frente das casas e no período do verão aterra as ruas e não vai ser necessário 

porque ele tem capacidade para cinco mil toneladas e acredita que vai suprir a necessidade 

do Município da cidade. Prosseguindo citou que foi andar por algumas ruas da cidade, e 

se observa que na frente de muitas casas existe muito entulhos, e já conversou com o 

Secretário de Infraestrutura ele lhe colocou a situação, a dificuldades, e realmente 

sabemos que o Município ele cresceu e ele já estar montando um plano de estratégia, e já 

com esse caminhão do lixo vai folgar as caçambas e consertesa vai melhorar. E ainda 

sobre a sua visita, foi até ao abastecimento de água onde estar sendo construído um poço 

e esse poço ele é aproximadamente de setenta metros que irá beneficiar grande parte dos 

moradores da Nova Oeiras. E o Prefeito também solicitou uma emenda parlamentar para 

a conclusão de um outro abastecimento de água, onde estão aguardando a questão do 

empenho e espera com a ajuda de Deus que tudo dei certo para que Oeiras seja novamente 

agraciado como estar sendo, principalmente na área da saúde e a saúde de Oeiras estar 

recebendo muitas emendas parlamentar tanto do Deputado Jader Barbalho como mandou 
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pra todos, onde ele destina cem mil reais para a área da saúde, a Deputada Elcione 

Barbalho, o Deputado Priante, Deputado Hélio Leite, então Oeiras estar sendo agraciado 

com essas emendas que será de muitas valias para o Município que tanto precisa dessa 

atenção. Após, citou que foi lido no início da sessão pelo nobre colega vereador Barriga 

em relação ao relatório que veio encaminhado do FUNPREV. A qual parabenizou o 

Presidente na pessoa do seu Pedro Reis que encaminhou um relatório da Gestão de dois 

mil e dezessete, todos os atos, os feitos durante o ano de dois mil e dezessete, então ele 

estar prestando conta com a população, com os servidores públicos do seu trabalho frente 

ao Instituto FUNPREV isso é muito importante, e fica feliz porque isso é a transparência, 

é o compromisso, é a responsabilidade que estar tendo com o dinheiro público. Aquele 

dinheiro que é retirado do servidor, e anos atrás não era feito isso, então é uma atitude 

nobre que ele traz para essa casa legislativa e se torna público. Depois, ressaltou sobre a 

saúde, especificamente a malária, a qual foi até a Secretaria de Saúde para saber de como 

é que anda essa situação, onde pegou um relatório e o Município apresentou uma 

diminuição em relação à malária e graças a Deus à parceria entre Estado e Município, o 

Estado através da Cespa eles estão com uma parceria forte e encaminhando até as 

localidades onde estão mais afetadas. E os trabalhos das ações elas continuam não parou, 

e ficaram mais feliz ainda porque o Município foi contemplado também com uma ajuda 

do Ministério da Saúde e essa ajuda sem dúvida nenhuma será de grande utilidade para o 

combate à malária. Na sequência, citou que iria falar em relação em que foi dito na sessão 

passada e não queria muito falar em relação a isso porque se trata de família. Então o 

Secretário de Educação é seu irmão, e foi citado aqui em relação à Secretaria Municipal 

de Educação, foi tachado como caloteira e são coisas que não queria falar, mais acha 

importante frisar que em visita na Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria 

Municipal de Educação passou do ano de dois mil e dezessete para o ano de dois mil e 

dezoito com saldo, tanto nos quarenta por cento, quanto nos sessenta por cento. A 

Secretaria Municipal de Educação segundo os dados não deve nada a nenhum fornecedor, 

a não ser os que foram pedidos agora ainda vai ser pago e tem recurso para pagar, e essa 

situação em que foi citado que a Secretaria de Educação é caloteira isso não cabe, até 

porque quem está à frente da educação e é suspeita para falar, porque se trata do seu 

irmão, mais essa pessoa que falando como Secretário é uma pessoa competente, 

responsável e já provou isso quando esteve aqui nessa casa como Presidente, as contas 

dele foram aprovadas pelo Tribunal. Então ele mostrou para muitos que tem competência 

para geri recursos que ele sabe que não é dele, são recursos que são da população, que 

são do povo, que são dos alunos, são dos professores, então ele jamais vai se apropriar 

daquilo que não é dele. Foi citado ainda mais em relação a educação dizendo que a 

educação anda em maus lenções, que a educação daqui estar ruim. Prosseguindo a mesma 

disse, senhores a educação daqui não é uma das melhores, mais também tem certeza 

absoluta que não é a pior, e muitos Municípios se encontram pior do que o Município de 

Oeiras, e não acredita que o Secretário de Educação não esteja pensando em melhorias 
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juntamente com o Prefeito, sabe porquê? Porque se ele não pensassem em melhorias não 

teriam resgatado uma escola que estava praticamente perdida que é a escola de doze salas 

de aula que estar sendo construída, lá no antigo campo do Jack que já estava praticamente 

dada como arquivada, então eles correram atrás, conseguiram uma reunião com o 

presidente do FNDE em Belém através do Deputado Hélio Leite e a mesma estava nessa 

reunião, fora em busca com o Prefeito Dinaldo Aires e conseguiram resgatar sim uma 

escola que já estava para arquivo. E levaram pra ele fotos de que a obra estava iniciada 

no Município e com isso o Município foi contemplado e estar sendo construído uma 

escola. E não acredita que o Secretário de Educação não queira o bem da educação porque 

conseguiu resgatar uma quadra que foi da Gestão do seu Edivaldo Nabiça, estava jogada 

as traças e hoje estar inaugurada que a escola Mário Arcanjo estar podendo usufruir, que 

os alunos estão podendo usufruir, e não acredita que o Secretário de Educação não pensa 

na educação do Município, e quando constrói muro da escola do X-Estrada que hoje estar 

sendo iniciado com muita luta, com muita dificuldade não credita que a Secretaria de 

Educação não pensem nas melhorias dos filhos dos outros. Oeiras realmente precisa de 

muita coisa, precisamos de melhorias na educação, precisamos de melhorias na saúde, 

mais tem certeza que todos os Secretários, tanto o Secretário de Educação, como o de 

Infraestrutura, como da Assistência estão dando o seu melhor nas suas Secretarias. Então 

não é vindo na tribuna dessa casa jogando pedra, esculachando as pessoas que não podem 

vim se defender que a gente vai mudar. Vamos trazer pra cá sim críticas, mais em cima 

dessas críticas vamos trazer também as soluções, porque não adianta criticar, jogar pedra 

e não fazer nada. Em seguida, o vereador Barriga pediu a parte no discurso citando, que 

tem um ditado que diz, já viu jogar pedra em arvore que não dá fruto, então hoje com a 

graça de Deus o Município estar caminhando no rumo certo. Ver a preocupação do 

Secretário de Educação em situação do Município na questão da educação da merenda, 

na questão dos funcionários e sinceramente não ver nenhum problema que possa 

generalizar a educação no Município, tem que se ver lá atrás outras pessoas que criticaram 

também não levaram seus filhos pra Belém para estudar e porque não lutaram por 

melhorias também na época, porque tinha como lutar por melhorias. Após, o vereador 

Branco Manga, pediu a parte no discurso parabenizando-a pelo seu pronunciamento, e 

citou onde sempre diz que é muito fácil falar, mais sempre presa pela ação onde se 

realmente se faz, sabemos que estamos tachados, mais quer ver a pessoa apontar as falhas 

e também apontar as soluções. Depois, à vereadora Franciele Amaro, que ainda falando 

em relação a educação, citou da questão da merenda escolar, onde sabemos que a merenda 

escolar estar sendo uma merenda boa, de qualidade, e suficiente para os alunos tanto da 

cidade como do meio rural. E são tantas coisas boas que o Município tem, que o 

Município tem feito, que os Secretários tem feito em seus trabalhos durante essa gestão 

que não é enxergado, que não é olhado da forma como deve ser. Então as críticas elas são 

necessárias, mais as críticas construtivas. Prosseguindo citou da sua indignação, ao seu 

repudio também de quando foi citado aqui em relação aos filhos do Nei, que são seus 
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sobrinhos e foi citado aqui que a educação está tão ruim que o Secretário teve que levar 

os filhos dele para Belém, ver que não é bicho de sete cabeças, quantos pais não fazem 

isso? Vários pais levam seus filhos daqui para Belém em busca de melhorias aqueles que 

podem fazer isso, acredita que estão levando para o lado pessoal e fala com toda a 

franqueza, se há algum problema pessoal com sua família que seja resolvido fora daqui, 

que não traga para a tribuna desta casa fatos que não tem que ser resolvidos aqui, pode 

ser resolvido fora. Na sequência, ressaltou sobre o Projeto nº 001/2018 o Projeto de Lei, 

o qual veio do Oriundo do Executivo no qual foi relatora que se trata das diárias do Chefe 

do Poder Executivo tanto dos diretores de departamentos e demais Secretários Municipal, 

onde houve um reajuste nesse Projeto e consertesa o Parecer reuniram e agradeceu ao Dr. 

Sergio pela grande competência que sempre lhes orienta pela forma legal e estar sempre 

pronto a lhes ajudar quando mais precisam em relação aos Pareceres, agradeceu também 

aos seus colegas que foi um Parecer conjunto. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra 

facultada ao vereador Paulo Miranda, saudou a todos os nobres colegas, as pessoas 

presentes e as que ouvem através das rádios. Após, relatou que já tinha falo no pequeno 

expediente, sobre a sua ausência em duas sessões desta casa de leis por ter se deslocado 

à Brasília e depois retornou ficou na Capital do Estado por mais uma semana. 

Parabenizando os seus nobres colegas o Primeiro e Segundo Secretário da mesa diretora, 

agradecendo a eles os quais conduziram os trabalhos dessa casa em sua ausência e aos 

colegas vereadores também. Na sequência, citou que estiveram em Brasília, o mesmo, o 

Prefeito Dinaldo Aires, à Prefeita dona Alda, à Secretária de Assistência Social a Bena 

Castro e o engenheiro da prefeitura de Curralinho o senhor Sergio, onde tiveram uma 

audiência no Ministério das Integração Nacional com o Ministro Elder Fontenele 

Barbalho, o qual lhe receberam junto a Deputada Elcione Barbalho que estava presente, 

e como enfatizou a vereadora Franciele e o vereador Edson se ficar aqui as vezes já era e 

se não tivessem idos o Município hoje não estaria desembarcado esse caminhão aqui, 

porque ele disse que foi feito uma emenda aditiva, mais os dois Municípios irão receber 

em um outro momento, e o Dinaldo disse para ele: “Ministro nós já anunciamos e o 

Município espera a chegada”, e o vereador disse: “Ministro pelo amor de Deus inclua o 

nosso Município, não deixe para uma outra oportunidade porque sei que o senhor vai ser 

candidato ao Governo do Estado e se possivelmente entregará até o senhor estiver 

Ministro, porque o senhor vai se licenciar, e ele disse: “vou fazer uma coisa que não 

deveria, vou deixar um Município fora, mais Prefeita Alda a senhora não irá receber em 

seu Município e vou entregar em uma outra oportunidade”. E mesmo ela pedindo, 

solicitando mais Curralinho não vai receber esse caminhão, e nós tivemos a felicidade de 

receber o caminhão onde ele tirou de outro Município e ele negociou que vai entregar 

duas caçamba para o outro Município, e a Deputada Elcione citou que destinou uma 

emenda de recursos para a saúde. Depois foram para o Ministério da Assistência Social, 

citando para todas as pessoas, para todos os vereadores e conselheiros que lhe ouviam, 

onde citou dando um exemplo: o prefeito Ely Batista administrou Oeiras, ele é ex-
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prefeito, Oeiras continua Oeiras. Prosseguiu citando, as contas do ex-prefeito depois que 

ele sai ela começa a passar por Conselho e começa a passar por Tribunal, e o nosso 

Município estar tendo uma perca de mais de um milhão de reais da Assistência Social e 

tem certeza que a vereadora Malena sabe disso, porque é desde do Governo do Ely e mais 

um ano do Prefeito Dinaldo. Sabem porquê? Porque o Conselho de Assistência Social 

naquele momento rejeitou as contas do Prefeito Nabiça, esqueceram que o Nabiça era ex-

prefeito, o Nabiça não era mais Prefeito e é um ato irresponsável, onde não estar 

prejudicando o Prefeito e ex-prefeito, está prejudicando o Município, e diga-se de 

passagem que o Conselho onde esteve analisando a Ata onde diz o seguinte: “tal coisa 

procede, tal coisa procede, mais à supostas previsão que tal recibo é falsificado”, mais 

não tem o exame grafotécnico que comprove a falsificação daquele recibo e por esse 

motivo rejeitaram a conta na totalidade. E que aprove a conta com ressalva e 

responsabilize o Gestor, você não inviabilizar o Município de receber o recurso. 

Continuou citando, que foram atendidos, eu, o Prefeito Dinaldo, à Prefeita Alda, a Bena 

Castro Secretária de Assistência e foram orientados pela Assessoria Jurídica do 

Ministério da Assistência Social, que o atual conselho que estar presente, que ela solicite 

quanto Secretária que peça com urgência uma revisão da prestação de conta pelo atual 

conselho, para que o Município possa ainda receber todo o recurso que estar retido e esse 

recurso é para atender pessoas que necessitam, pessoas carente do Município. O 

Município perdeu quatro anos do Governo do Ely e está perdendo um ano do Governo do 

Dinaldo e quem que perde com isso é a população e tem que ter cuidado no momento que 

forem julgar, para não julgar pensando no ex-gestor ou no Gestor, faça um julgamento 

pensando na população, pensando realmente pra quem se destina o recurso. Prosseguindo 

disse, que o Tribunal de Contas do Município ele é uma corte suprima, e ele juga uma 

conta, analisando conta dando um parecer previu no julgamento no item que ele entendeu 

que estar errado, e o julgamento final ele é nosso se acham que devam condenar ou 

absolver por estão dentro da sede do Município. Por que para o Tribunal tecnicamente 

aquela escola não foi construída no padrão, mais o vereador Edson entendeu que a escola 

estar servindo a população, então o julgamento político é dele e o Tribunal dá um Parecer 

previu. E que os conselhos hoje, que tem um respeito muito imenso e são atuantes, que 

analise ao julgamento das contas, analise porque pode está botando em jogo a vida 

daqueles que precisam, daqueles que necessitam do recurso. Na sequência, o vereador 

Edson Farias, pediu a parte no discurso citando, que o Tribunal de Contas ele tem um 

lema educar, prevenir pra não punir, e pensa que deveria trabalhar mas na parte da 

prevenção pra não ficar só na parte da punição, fazer um trabalho preventivo se for 

possível. Em seguida, o vereador Paulo Miranda citou, que também estiveram no 

Ministério da Saúde, onde na verdade foi sozinho, porque o Prefeito teve de ir para outro 

local, e foi atendido pela chefe de gabinete do diretor que estava lá presente que não 

estava Ministro do João salame irmão do Deputado Beto Salame ex-prefeito de Marabá, 

onde foi conversar sobre o assunto da questão da malária do Município o qual está sendo 
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afetado, não só Oeiras, mais nove Municípios da região, onde existe já acima de noventa 

por cento a liberação de um recurso para atender em caso de emergência esses dez 

Municípios que estão sendo afetados, e a previsão dessa liberação será feita aqui em 

Oeiras, agregando os dez Municípios que estão afetados. E esse recurso deverá ser 

liberado via Ministério da Saúde, recurso liberado fundo a fundo com uma certa 

burocracia para que possa atender as pessoas que estão nessa situação, com mais mão de 

obra qualificada pelo período de um ano com contrato entre o Município e o Ministério, 

nem será de Estado, será diretamente ao Município e União. Prosseguindo citou, que 

aproveitou a oportunidade para falar de um assunto, onde foi procurado está casa sobre a 

questão dos ACS, e o mesmo estará estendo um convite aos ACS que lhes procuraram, 

para que possam dá o real esclarecimento, e eles lhe deram todos os esclarecimento do 

que se trata, e se for pegar o valor que se receber dividido pelo tanto de ACS que tem dá 

mil e quatorze reais para cada ACS, porem já existe embutido nesse recurso os cinco por 

cento que é de contra partida do Município e aí que está o problema, já é transferido fundo 

a fundo, e esses cinco por cento permite que o Gestor invista se assim em entender em 

situações de prevenção e pra isso tem que provar que estar pelo menos invertido, mais 

estaria errado se tiver como provar que se estar sendo investido. E o Município pode ainda 

contratar nove ACS, e já falou para o Secretário, já falou para o Prefeito contratar e 

mandar, porque o recurso quem manda é o Ministério, e precisa manda as informações, 

fazer a seletiva que é para cobrir parte do Município até aonde não estar ainda coberto 

por ACS. Na sequência, relatou do caminhão do lixo que veio para Oeiras, onde outros 

vereadores já lhes antecederam e falou para o Prefeito que realmente possam zelar, o 

mandato é transitório, mais o que vem pra cá é de todos. E disse-lhe que há quatro anos 

atrás trouxe o curso de operador de máquina pelo SENAI, e uns cinco ou seis 

trabalhadores da Secretária de Infraestrutura fizeram e dê mais pessoas fizeram. E já 

manteve contato com o SENAI, para o Prefeito verificar quem são as três pessoas que 

vão operar nesse caminhão, e o SENAI vai pegar essas três pessoas e qualificar os três 

operador no curso de graça, para que possa realmente operar e ter conhecimento do que 

ele estar fazendo, e esse caminhão custou duzentos e sessenta mil reais aos cofres público. 

Após, ressaltou que a sua ficada em Belém, foi na questão de estar na Superintendência 

do Patrimônio da União da SPU, onde conseguiram e vão estar regularizando mais mil e 

duzentas famílias com regularização de título fundiário de terra, onde a SPU vai estar 

vindo para o Município fazendo todo um trabalho nas comunidades locais, no caso as 

terras que pertence para a União para que se atenda mais mil e duzentas famílias no 

Município para que se possa estar legalizando essas pessoas, para que possa ter de fato a 

posse de suas propriedades e poder estar inserido nos programas do Governo Federal. 

Prosseguiu, citando para os nobres colegas que a sua ida lá, o qual estava lá como 

vereador, mais representando está casa, e o foi fazer lá não foi o Paulo Miranda, foi ô 

vereador Paulo Miranda os quais lhe deram a oportunidade de estar presidindo esta casa, 

mais representa do este poder e não uma questão individual sua, e ali estava falando pela 
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Câmara Municipal de Oeiras do Pará em favor do povo. E o benefício que vem, ele vem 

em benefício desta casa porque foi está casa que lhe deu suporte pra ir, e ver isso de outros 

vereadores que tem se esforçados por isso, onde o vereador Edson recentemente 

entregando junto com o Prefeito devido as lutas dele lá no Igarapé Preto à Ambulância, 

que veio para servir a população. E lamenta muito as colocações do vereador, e isso é 

revoltante porque a população espera tanto tempo e não tem nem um mês que foi entregue 

e acontece um fato desse, e disse que esta casa tomará as providencias de acordo com a 

sua solicitação. Prosseguindo citou que também conversou com o Deputado Hélio Leite, 

e já estar até publicado uma emenda dele para a compra de uma Ambulância, o Secretário 

de Saúde até já estar de posse, e mais um aparelho de raio x, um aparelho de ultrassom 

que foi compromisso dele aqui na Assembleia de Deus quando estavam entregando os 

títulos da SPU junto a equipe da SPU, e ele não teve nenhum voto nesse Município, já foi 

Deputado duas vezes já foi Prefeito duas vezes de Castanhal, foi vereador e estar no 

mandato de Deputado Federal hoje. E o vereador fez um pedido ao Prefeito, que esse 

aparelho de ultrassom e essa Ambulância seja entregue lá no X-Estrada no Posto, porque 

se já estar uma no Igarapé Preto e tem uma no X-Estrada então cobre a parte da estrada, 

e o aparelho de ultrassom onde possa realmente servir as pessoas. Ademais, citou que tem 

uma emenda, um recurso destinado a Caixa Econômica Federal, onde lhe deixou um 

pouco preocupado e espera que seja um erro, porque o valor do recurso destinado e 

trezentos e neventa mil reais, porque diz que o prazo previsto para a excursão do 

empreendimento contratado é dê, vinte e oito do doze de dois mil e vinte dois, e espera 

que esteja errado com esses “dois mil e vinte dois”, porque senão já se foi, tem quase dois 

mandato pela frente. Finalizando citou para os nobres vereadores que já se encontra na 

Secretaria geral dessa casa, um relatório anual de gestão do FUNPREV referente ao ano 

de dois mil e dezessete, o professor Pedro Reis o atual presidente do Instituto, junto com 

a sua Assessoria Jurídica esteve presente e entregou pessoalmente sem ser feito 

solicitação, parabenizando-o a atitude do Gestor porque gesta um recurso de grande 

importância. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Izanides 

Filho, o qual saudou aos nobres edis, as pessoas presentes e aos ouvintes das rádios. Após, 

iniciou seu pronunciamento citou sobre o assunto o qual o vereador Edson abordou na 

sessão passada, por fazer parte da comunidade do Rio Aracaerú o qual tem um carinho 

muito grande pela escola Santino dos Santos Araújo e de todo o povo da comunidade em 

que reside. Também o vereador Coelho lhe procurou, e assim que lhe procurou foi 

também conversar com a Secretaria de Educação, com o Secretário de Educação mais 

especificamente e ele lhe informou que estava fazendo o possível para pagar o aluguel 

das duas salas, só que infelizmente ele mandou a Assessoria Jurídica fazer um contrato 

para pagar o Beluca, e a Assessoria Jurídica lhe informou que não daria para fazer o 

contrato por a sala estar numa área da escola, e o engenheiro tinha dado um laudo que a 

sala era feita de madeira e coberta com palha, e não teve como fazer esse contrato para 

efetuar o pagamento. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso 
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parabenizando o vereador pela preocupação e entende que é pra resolver a situação da 

escola Santino dos Santos Araújo estar passando, e o que lhe chama a atenção, é que a 

justificativa do Secretário de Educação é um pouca contraditória “não pode fazer o 

contrato porque é de madeira e de palha”, mais se pode colocar o aluno lá para estudar, 

quer dizer que se pode colocar o aluno em risco se o contrato se em pede que se faça, e 

no seu entendimento é um pouco contraditório, mais vossa excelência não tem culpa 

disso. Após, retomar a palavra o vereador Izanides Filho, ressaltando que é justamente 

por questões de necessidades também, dizendo para a diretora da escola Dorinete, a qual 

tem seu respeito, leva a sério seu trabalho e que sempre estar tentando melhorias para a 

escola, e já estar sendo feito um plano de construção de mais duas salas de aulas para a 

escola Santino. Continuando, citou que ano passado entrou com um Requerimento a 

pedido da diretora que não tem como confortar todos os alunos da escola Santino por ter 

aumentado muito, e tem certeza que o Secretário de Educação vai atender esse 

Requerimento, o Prefeito Dinaldo Aires vai atender e consertesa vai sair essas duas salas 

de aulas. Na sequência, o senhor Presidente pediu a parti no discurso citando que não 

estava muito a par da questão do aluguel, da casa, da indenização ou alguma coisa assim. 

Mais o que lamenta em deixar gerar toda essa situação, e estava diretor de ensino na época 

e vossa excelência reside ali deve ser conhecedor, que aquela área pertencia ao seu 

Domingos Dinis, e o mesmo que foi designado pra lá junto para que se fosse medido a 

área e foi comprado e pago ao seu Domingos Dinis, a área da escola é patrimônio público, 

e o rapaz que construiu a escola ele não tem culpa e porque que deixaram construir, é uma 

irresponsabilidade pra quem deixa e que chamassem o rapaz e não deixasse ele construir 

porque a área é dá escola e foi pago com recurso público. E se não lhe falha a memória a 

escola foi construída no governo da Floracy Ribeiro, e a área foi comprada no governo 

do Dulcídio, porque foi construída a escola e não foi pago a área do seu Dinis. Após, 

retomar a palavra o vereador Izanides Filho, citou que também não entende porque o 

Governo deixou ter construído essas duas salas, e não foi no Governo do Dinaldo Aires, 

e nem foi na Gestão do Secretário Nei Andrade. Continuou citando que o Secretário de 

Educação se mostrou muito a par da situação em tentar resolver e o vereador Osvaldo 

Alves, ele é testemunha dessa situação onde foram na escola, fizeram a visita na escola 

onde ele olhou todo o prédio da escola. E como é um vereador um vereador ante brigas, 

ante confusão sentaram com o Nei e pediram pra ele sentar com o Beluca e tentar resolver 

da melhor forma possível, e assim que veio de lá, fez essa reunião e o vereador foi cobrar 

dele a justificativa da reunião que ele fez com Benedito, e ele falou que já estão tudo 

certo, já se entenderam e já acharam uma maneira de resolver essa situação sem confusão. 

Depois, o vereador citou sobre a destinação do vereador Jader, os quais ficam muito feliz 

e graças a Deus o Prefeito Dinaldo ele é uma pessoa abençoado e ele estar conseguindo 

através de seus Deputados e Ministros trazer melhorias para o Município e a verdade tem 

que ser dita e tem que se bater palmas, e com a graça de Deus o caminhão já estar aí e 

consertesa vai melhorar muito a situação do Município de Oeiras, agradeceu a todos que 
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estiveram lá, ao Presidente Paulo Miranda que foi para dá apoio ao Prefeito, o Prefeito 

que fez a solicitação e é isso que o Município quer e o povo de Oeiras quer, que o Poder 

Executivo corra atrás de melhorias. Logo após, saudou o Presidente da Câmara de Moju 

Leandro Rocha, citando para ele que estão feliz por ele estar acompanhando seus 

trabalhos no Município de Oeiras, o Leandro Rocha filho do Prefeito Ié-ié, que vai ser 

candidato a Deputado Estadual com apenas vinte e nove anos, e irão caminhar com ele 

por ser uma pessoa com essa idade e já estar no terceiro mandato de vereador e é o 

Presidente da Câmara de Moju. Na sequência, o vereador Barriga pediu a parte no 

discurso citando que pra si ele é um exemplo de política parlamentar, vinte nove anos, 

dois mandatos de vereador, vereador mais votado na história de Moju, e hoje está se 

lançando a candidato a Deputado Estadual. E o pai dele dois mandatos de prefeito, o tio 

dele também é vereador e tem quatro mandatos de vereador sendo o segundo mais votado 

da história de Moju, então é uma família que é pra ter como exemplo como sempre diz e 

fala, e falou no seu discurso passado que dificilmente iria apoia um candidato com 

mandato se não trazer alguma coisa para o Município. E hoje seus amigos Leandro Rocha 

é um rapaz novo, tem um futuro brilhante pela frente e tiveram o prazer e a felicidade de 

lhe encontrar de ser amigo, parceiro não só dele como do pai dele Ié-ié. Depois dando 

continuidade, o vereador Izanides Filho ressaltou que estão esperando a visita do Leandro, 

não só com os vereadores, mais se caso vim ganhar a eleição, ele tem compromisso em 

ajudar pelo desenvolvimento de Oeiras. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada 

ao vereador José Siqueira, o qual saudou todos os nobres vereadores, as pessoas 

presentes e aos ouvintes das rádios, em seguida deu início ao seu pronunciamento, 

relatando que o Secretário de Saúde esteve na BR 422 e lhes convidou para que pudessem 

fazer umas visitas aos Postos de Saúde daquela região, onde estiveram no Posto do X-

Estrada, no Posto Médico do Igarapé Preto e no Posto da Nova América. No qual o 

Secretário levou uma enfermeira para que pudesse ficar no Posto da Nova América e 

também dá uma cobertura ao Posto do Igarapé Preto, e o que foi importante, é que duas 

coisas que era citado na saúde principalmente naquela região, foi que à malária graças a 

Deus diminui-o consideravelmente para aquela região. E o segundo ponto, sempre que 

chega nos Postos de Saúde ou em algumas escolas vai olhar nas dispensas e os Postos de 

Saúde na farmácia onde fica os remédios que vão beneficiar a população. E todos os três 

Postos tinha remédios, os funcionários também trabalhando, e só no Posto do Igarapé 

Preto que era o enterro da mãe do enfermeiro o senhor Djalma, o qual deixou seus votos 

de condolência à família. Após, relatou que todos estão vivendo um momento no 

Município de Oeiras como todos os outros Municípios estão vivendo, momentos de crise 

financeira que afeta todos os Municípios, mais temos sido felizes nesse momento de 

tantas dificuldades, mais o Município de Oeiras tem sido muito abençoado por Deus por 

vários benefícios que tem recebido do Governo Federal e também do Governo Estadual. 

Parabenizando o Prefeito pelo papa lixo que recebeu e o Município de Oeiras tem muito 

a ganhar com isso, e deixou bem clero, que agora irão cobrar a questão da ida do kit de 
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máquinas para atender as vê sinais, principalmente da BR 422 pelo menos uma caçamba. 

E o Município de Oeiras estar de parabéns e por terem ido lá, se interessaram e ganharam 

esse equipamento e que tenham muito cuidado porque não é todo dia, não é todo o ano, 

não é em dez anos que podemos ganhar um papa lixo desse. Após, citou sobre a educação, 

agradecendo o apoio do Deputado Jordy por fazer uma intervenção junto a SEDUC, onde 

todos entendem que na BR 422 que o SOME tinha que funcionar na Vila do Costeira, 

justamente porque no Costeira acima, se tem mais de cinquentas alunos pro primeiro ano 

e não Vila do Pau de Rosa só tinha oitos alunos, onde fundamentaram documentos junto 

com a comunidade. Parabenizando a professora diretora Deca, mais conhecida como 

Deca Tenório, por lhes apoiar nesse processo, e todos conseguiram com documentações 

fundamentar e o SOME virá funcionar na Vila do Costeira, e quem ganha com isso é as 

comunidades, porque os alunos da Vila do Pau de Rosa com o apoio da Secretaria de 

Educação vão ter transportes para ir pra lá, os alunos das da Nova América vão estar 

muito perto também para estar lá e com isso cresce o número de alunos, ganha as 

comunidades , o Governo ganha credibilidade tanto o Governo Estadual o qual tem sido 

acessível a essa situação através da Secretaria da URE de Cametá, quanto também ganha 

o Governo Municipal com os apoios que tem dado. Depois, citou que esteve visitando 

três escolas do Município, onde pôde presenciar merenda de qualidade, como a escola da 

Nova América estava tendo feijão com muita verdura, agricultura família de verdade 

entregando verduras, entregando ovos, frango caipira e isso é muito importante, é um 

momento novo no qual podem ver a felicidade dos alunos por terem uma merenda de 

qualidade. Prosseguindo ressaltou, que na escola José Ribeiro da Costa teve um aumento 

de quase cem alunos, sabem porquê? Por que Oeiras com todas as dificuldades tem 

garantido transporte escolar, tem garantido merenda escola de qualidade, as aulas 

começaram e que no Município de Cametá não tem nem previsão pra começar. E os pais 

entenderam que o Município de Oeiras estão tendo responsabilidade e muitos 

transferiram seus filhos pra lá, e só não teve mais aumento porque a escola José Ribeiro 

da Costa não suporta mais alunos, todas as turmas estão no seu limite. Sabe que o 

Secretário de Educação no Município de Oeiras enfrenta várias dificuldades, mais 

sabemos que estamos caminhando com essa dificuldades no rumo certo. Em seguida, 

citou que discorda com a fala vereador Barriga sobre o Zequinha Marinho, e o Zequinha 

Marinho é um amigo particular seu, ele veio aqui em Oeiras a convite do Pastor Pompeu, 

Pastor Jeferson o qual lhe fez um convite mais não foi possível estar, e o Pastor Zequinha 

Marinho estar visitando todas as igreja do qual ele é membro da Assembleia de Deus, 

participando de cultos nas igrejas. E todos sabemos como o Vice-governador, desse 

Governo que estão, ele apenas está andando de Vice, e apoiou e votou no Jatene, mais 

sabem hoje que dentro do Governo há um sistema bem declarado de sistema político pra 

quem vai ser candidato, e o Zequinha Marinho estar tendo várias dificuldades, mais o 

Zequinha através de pedido seu já atendeu historicamente no Município de Oeiras do 

Pará. E à trinta e seis anos, a PA 379 que uma máquina pública não fazia um serviço de 
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reparo na PA 379, mais por seu pedido, por intervenção e por muita luta conseguiram 

através do Governador Zequinha Marinho e fizeram quinze quilômetros no valor de um 

milhão e quatrocentos e noventa e sete mil, então foi um investimento alto a pedido de 

um vereador. Tiveram também a ajuda do Zequinha Marinho, por intervenção dele o 

PROPAZ foi na BR 422, e historicamente o PROPAZ foi na BR 422 no interior desse 

Município através do Zequinha Marinho, historicamente estenderam uma intervenção do 

Zequinha Marinho para que pudesse estar a obra hoje aqui que estava tudo atrapalhado e 

ele fez nós sentarmos com o dono dessa empresa, com seu engenheiro e graças a Deus 

com um prazo que deram chegaram para a construção. Prosseguindo citou que o Governo, 

não falando do Zequinha Marinho, mais falando do Governo do Estado ele tem mentido 

e muito pra todos e isso é fato, e até a polícia mente pra todos onde estiveram com o 

Secretário de Segurança do Estado que lhes disse que na outra semana estaria aqui um 

engenheiro para olhar aonde ia ser feita a delegacia e até hoje ainda não esteve aqui esse 

engenheiro que viesse olhar a situação da delegacia. Na sequência, cedeu a palavra ao 

vereador Barriga, o qual citou que o assunto que foi tratado em relação ao Zequinha 

Marinho, foi do Ensino Médio e delegacia, e perguntou a vossa excelência, quando vossa 

excelência vai numa comunidade e alguém questiona ou pedi alguma coisa ao senhor, o 

senhor promete mesmo sabendo que não vai resolver que não tem o poder da caneta? E 

vossa excelência respondeu que não. Prosseguindo o vereador Barriga ressaltou que é 

esse o seu questionamento, porque ele já veio aqui várias vezes prometeu e prometeu lá 

também pra todos, e é esse o seu questionamento da promessa que ele anda fazendo. Em 

seguida, ao retomar a palavra, o vereador José Siqueira citou que as vezes as promessas, 

não é promessa de resolver e sim de lutar e ir buscar que as situações aconteçam, que é o 

seu caso que as vezes é tratado por algum Secretário do Município de Oeiras como um 

vereador estressado, porque a ansiedade da comunidade, a ansiedade da população, a 

necessidade deles ela ferve seu sangue de quando percebe que há possibilidade de se 

resolver e não resolve e isso é fato, mais como foi dito aqui, isso é a política, vivemos no 

estado democrático. E o Zequinha Marinho estar devendo para o Município de Oeiras 

consertesa estar, o Governador deve e muito para o Município de Oeiras, e esse prédio só 

Deus pra fazer para nos ajudar, pra que pousa voltar esse prédio da escola técnica a 

construção pelo fato que é um processo até mesmo judicial, tem que fazer um distrato 

com quem ganhou a licitação e ele tem que concordar se ele não concordar vai para a 

justiça e infelizmente torce por dias melhores nesse sentido do Ensino Médio no 

Município de Oeiras do Pará. Ademais, fez a leitura de seu ofício nº 003, o qual iria 

encaminhar a Secretaria de Educação desse Município, ao Secretário Francinei Amaro, 

onde solicita que vossa senhoria defina um dia fixo na semana para atendimento interno 

desta secretaria aos servidores, diretores e professores da escola da zona rural, ribeirinha 

e da BR 422 para tratar e resolver problemas de suas expectativas escolas e sugere que o 

atendimento seja feito pela manhã aos servidores das escolas dos rios e pela tarde aos 

servidores da BR 422. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada a vereadora 
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Malena Batista, saudou a todos os nobres edis, as pessoas presentes e aos ouvintes das 

rádios, após dando início ao seu pronunciamento citou que alguns já tinham citado sobre 

a questão do papa lixo, onde lembra que a entrega da primeira remessa ficou em frente à 

sua casa, onde desceu e foi verificar se o nome de Oeiras não estava lá, viu vários nomes 

e não viu o nome de Oeiras logo ficou triste e fica triste porque há uma necessidade para 

o Município, haja visto que o nosso Município também votamos para Deputado Federal, 

Estadual, Senador, Presidente e não podemos ser esquecidos, e agora ficou feliz quando 

viu o anuncio de que foi dado e de poder chegar esse papa lixo até ao Município, e cabe 

agora a Secretaria de Meio Ambiente, dá o posso onde sabe que não é fácil, mais pode se 

conseguir trabalhar onde e como depositar o lixo. Em seguida, citou sobre o 

pronunciamento do Presidente dessa casa de Lei de quando em falou em relação a 

Assistência Social, ressaltando que é necessário que as pessoas coloquem nas suas 

cabeças, que a prefeitura não só a de Oeiras do Pará mais de todos os Municípios, elas 

tem um único CNPJ e ela prossegue, ela não fica só com um Gestor esse CNPJ vai 

prosseguindo, e necessariamente se alguém quer prejudicar como Gestor 

automaticamente estar prejudicando muito mais o Município. E lembra da gestão passada 

do Ely Batista, a Secretária atual, ela foi até Brasília para tentar resolver dois mil e onze 

e dois mil e doze onde foi pago uma quantia em dinheiro pra ver se resolvia esse problema. 

E olha só como é que estar? Por conta que, se desaprova uma conta pensando que estar 

prejudicando o Gestor, quando na verdade é o seu Município, é a sua própria família que 

está sendo prejudicada. E que os conselheiros posam pensar quando estudarem uma 

prestação de conta, e se pensarem que o único CNPJ se chama Oeiras do Pará a bandeira 

verde e branca. Depois, ressaltou que ficou feliz em saber a respeito do fisioterapeuta e 

acha maravilhoso, porque deixaram a Clínica de Fisioterapia de altamente útil para o 

Município, e a mesma faz fisioterapia e uma sessão custa em torno de trinta a quarenta 

reais e hoje povo tem de graça, e muito mais agora contratando esse fisioterapeuta pra 

fica ai, fica feliz por dá continuidade a essa clinica que é de suma importância para o 

Município, principalmente para as pessoas que precisam desse tratamento de um 

fisioterapeuta, também por ser um profissional do Município. Ademais, citou sobre a 

ponte do Proanã, e a mesma fazendo uma visita lá, pôde ver que as tabuas que estavam 

quebradas já foi consertadas e isso é bom para os moradores do Proanã e é de muita valia, 

e deixou um alerta, que quem sabe não pode dá continuidade para abri o ramal para que 

a Ambulância possa passar até a beira do rio. Na sequência, o vereador Branco Manga, 

pediu a parte no discurso citando que em nome da comunidade lá do rio o qual tem um 

carinho imenso, hoje tem uma média de mais de trinta alunos que estão cursando o Ensino 

médio, e quando a senhora coloca que esse ônibus pudesse chegar até na ponte, realmente 

seria muito louvável e que bom se for possível. E de fato a ponte foi a gestão do ex-

prefeito Ely que fez e hoje a gestão já recuperou e se futuro conseguir fazer uma ponte 

melhor para que o ônibus ou a Ambulância possa chegar até a margem de do rio Proanã 

é muito louvável. Após, retornando a palavra a vereadora Malena Batista, citou que já é 
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da área da educação que quando o ônibus passa ele pode ir até a ponte para apanhar os 

alunos para virem pra aula, e seria muito bom o Secretário dá uma olhada com carinho ao 

povo do Proanã. Após, se dirigiu-se ao Secretário de Obras, que desse uma olhada a rua 

que fica ao lado do poço de Jacó, que o mato estar imenso, onde deu uma passada por lá 

e viu como a segurança do Município estar lamentável, ali se escondem no mato para 

roubar as pessoas quando passam naquela localidade e a comunidade lhe pediu que se 

façam a limpeza urgentemente porque eles estão precisando. Em seguida, relatou que 

achou excelente as palavras do seu nobre colega sobre a merenda da BR 422. Mais na 

semana que ficou aqui uma mãe lhe parou e disse para a vereadora pedir pra que a 

merenda mude, e a vereadora perguntou porquê? Por que é achocolatado com bolacha 

Maria, e se encontrou com o nutricionista e perguntou pra ele se achocolatado com 

biscoito doce é bom para criança? E ele disse que é altamente errado, porque se é 

achocolatado tem que seguir com um biscoito salgado e assim sucessivamente, e ele disse 

que os problemas não vão ser agora, mais o problema dessa criança vai ser mas lá pra 

frente, que vai haver o resultado dessa merenda que hoje estar sendo dada, e a vereadora 

irá procurar essa mãe e vai explicar pra ela. E a vereadora pediu que preste atenção com 

carinho, e está se indo aos passos curtos, mais está se indo, e todos ver que não estar nada 

fácil, nem em nosso Município e nem nossos Municípios vizinhos. Ademais, pediu mais 

uma vez pela escola Tranquedo Neves, onde é o banheiro, é a ponte que deem uma olhada 

na escola Tranquedo Neves. Continuando, citou que viu a colocação do vereador Edson 

sobre a questão da saúde, que é necessário que se olhe com mais carinho, onde sua mãe 

dizia que quando nós se tornamos mãe, nós não mastigamos e sim engolimos, e o quer 

dizer com isso? Que não precisava ela voltar pra tomar um banho, se arrumar quando uma 

vida estava ali, acredita que na medicina quando fazíamos um juramento, nós juramos em 

relação a vida, a salvarmos vidas e vida não é brincadeira. E aconteceu recentemente com 

a mãe do seu Rege, se iria ficar o barco lá que não viajou no domingo, que providenciasse 

um o barco que mandassem, porque afinal de contas é vida e não tratar vida como se fosse 

um descaso, e acha que é prioridade. Finalizou lendo uma mensagem bíblica. Palavra 

facultada a vereadora Maria Nahum, a qual citou em nome da pessoa do vereador Edson 

Farias saudou aos nobres edis, as pessoas presentes e aos ouvintes das rádios. Em seguida, 

iniciou seu pronunciamento citando que todos os vereadores trabalham cada um de sua 

forma e quando foram eleitos todos tem compromisso com o povo e todos são a voz do 

povo. Prosseguindo, citou sobre a categoria dos ACS, onde o vereador Paulo Presidente 

ele falou dos ACS, falou do valor do salário deles e falou que o Município pode ser 

agraciado com mais nove CAS, e a vereadora no primeiro ano de mandato até solicitou 

em favor das pessoas da Nova Oeiras o qual é um bairro que se tornou bem grande, e 

quando falou aqui foi por falta de ACS que são poucos e lá as famílias não eram visita 

pelos ACS. E falou em favor dos ACS, na situação que o Secretário de Saúde olhe com 

carinho e já ouviu reclamações dos ACS e o Presidente falou o valor dos salários deles, 

onde eles ganham mais é pra eles se manterem e praticamente todos os ACS tem família 
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e mesmo que não tenha o salário deles é pra eles, porque eles trabalham e todo os 

trabalhadores é digno do seu salário. Ouvem reclamações e as vezes não querem nem 

falar porque são tachados como oposição, que ficam fazendo críticas e que são para trazer 

solução, mais como vereadora que estar acha que a solução é reivindicando e a solução 

quem tem que resolver não é os vereadores, porque não tem a obrigação de fazer e não é 

seus papeis de fazer alguma coisa e aqui quando falam em favor deles é porque as vezes 

as pessoas lhes procuram e vejam a situação, e quando são eleitos tem que falar em favor 

do povo. E fazem um ano e três meses, onde conversou com alguns ACS que ultimo 

material que eles receberam foi na gestão passada como: mochila, chapéu, bonés, 

sombrinhas, protetor solares e alguns matérias que eles receberam como mochila, porque 

no inverno eles não tem nenhuma capa, não tem sombrinhas e tem uns que compram 

porque eles saem todos os dias é muito usado. E a vereadora queria que o Secretário 

olhasse com carinho pelo menos com uma forma de ajudar os ACS nisso, porque a agora 

estar terminando o período chuvoso e agora vem o sol. Após, citou para o Secretário de 

Infraestrutura, que olhasse com carinho na rua João vinte e três os quais não tem água, e 

há um tempo atrás não dava, mais depois que foi feito o sistema do poço de Jacó a água 

tinha melhorado, e agora não sabe por qual motivo onde eles falaram que dá sete horas 

da manhã e só vai chegar a noite, é segunda informação que teve é quando a maré enche 

que dá água, e que o secretário possa ver essa situação lá e senão é alguma coisa na rede. 

Depois, relatou que semana passada esteve na escola do ensino fundamental conhecido 

como Gurupão, junto com o vereador Osvaldo, o vereador Barriga, onde fizeram uma 

visita e essa semana estava indo lá onde já foi mais duas vezes, onde foi procurada por 

pais de alunos e é isso que tem de fazer de cobrar de reivindicar, onde viu uma situação 

lá e foi procurada pelos pais e acabou vendo a questão de dividir a merenda, onde não 

tem uma carteira porque as salas são fechadas por causa do vandalismos e os professores 

não podem ficar dentro da sala porque também é o momento do recreio e eles tem que dá 

uma saída e é fechada as salas. E não tem um auditório naquela escola, mais que não fosse 

e até ficou feliz quando o vereador Barriga, e ficou feliz porque quando fazem isso é 

porque estão reivindicando pelo povo, quando ele fez no período das férias uma postagem 

dessa escola do Gurupão a situação daquela escola que se encontra, a qual estar 

precisando urgentemente de reforma naquela escola que estar precária a situação, e a 

questão da merenda onde ficou observando que tem criança que estuda ali, e a merenda 

era charque com arroz, e quando a merenda for feijão, sopa que as crianças não dão conta 

de segurar merenda quente, e até viu a boa vontade dos funcionários parabenizando eles 

pelas vezes que vai lá é bem recebida. E pediu para o Secretário que vise isso com carinho 

porque é muita criança que estuda ali e o número de alunos é muito grande. Ademais, 

citou que muito já foi falado do carro que o Município recebeu, parabenizando ao 

Ministro Helder Barbalho filho do Jader Barbalho, Presidente, ao Prefeito, e que também 

não irá desistir uma hora ou outra sabe que irá conseguir, porque já lhe prometeram e 

quando lhe prometem alguma coisa não desiste fácil, pelo menos aqueles que vejam agora 
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nesse período, porque tem período que não é época de campanha eles esquecem, mais o 

Deputado a qual estar pensando em apoiar com quem já tem um compromisso com ele e 

a outra parte só falta ele cumprir de liberar umas emendas a qual tem uns Requerimentos 

lá e ele tem lhe ajudado, não pra si e nem para a sua família, mais para as pessoas como 

um trabalho na área médica a qual tem conseguido exames consultas e isso já é de grande 

valor. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso parabenizando a 

vereadora pelo discurso, e contribuiu na questão de quando se vem as críticas, que só 

agora os políticos estão aparecendo, e o que seria de nós se nós não aceitasse que pelo 

menos agora eles viesse, vão ter que devolver o caminhão do papa lixo porque estar vindo 

agora e outros, e é de acordo que venha a época que for que tenha, se vem dá china, do 

comunismo mas quer que venha trazer as melhorias para o Município. E não irá criticar 

ninguém, porque trazendo benefícios para Oeiras irá aplaudir porque é aqui que mora, e 

pelo menos que venha agora, porque antes outros nem agora trazem, mais pelo menos 

estar vindo. Após, retomar a palavra a vereadora Maria Nahum, citou que como o 

vereador Paulo Presidente colocou, que eles estavam lá naquele momento, e não quer 

parabenizar somente o Prefeito, mais acredita que foi uma luta muito grande, até porque 

foi bom estarem naquele momento ali, porque foi uma oportunidade só de receber, mais 

acredita que não assim só de chegar na hora para receber, mais todos contribuíram e 

graças a Deus que estavam ali, porque conseguiram e acredita se não estivessem na hora 

da entrega os outros Municípios tinham sido contemplados e o nosso não. Também 

acredita que foi uma luta até da Secretaria do Meio Ambiente e uma luta muito grande de 

muitas participações pra hoje sermos agraciados. Depois, ressaltou que a Secretaria do 

Meio Ambiente faça a sua parte onde não entende muito, mais ouviu onde o vereador 

Siqueira falou que esse papa lixo pela quantidade de lixo, e lixo é que não falta na cidade, 

e acredita que o Município foi agraciado e várias vezes já bateu nessa tribuna que as 

caçambas que estavam recolhendo os lixos elas vão ficar, porque parece que a informação 

que teve, é que esse carro não pode recolher caroços a qual não sabe se é verdade porque 

não entende muito disso, mais acredita que as caçambas vão ficar para os caroços. E como 

a cidade está aumentando e o lixo estar só aumentando, e que a Secretária do Meio 

Ambiente juntamente com o Prefeito, onde temos muitos terrenos, que desse um jeito de 

arrumar outro local, porque é preocupante onde esse lixo estar sendo jogado que prejudica 

tanto a população que moram próximo e para as pessoas que passam. Ademais, fez uma 

reivindicação pedindo para o Secretário de Infraestrutura que olhasse a iluminação 

pública, porque já não temos segurança e a iluminação pública estar péssima, e isso 

facilita para as pessoas que vem assaltar, que vem roubar. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual saudou a todos os vereadores 

presentes, as pessoas presentes e aos ouvintes das rádios. Em seguida, iniciou seu 

pronunciamento abordando sobre a educação, educação essa que muitos disseram que 

estar ruim em nosso Município, e é claro que não pode comparar com a da Capital, cidade 

que possui uma estrutura de desenvolvimento urbano superior ao nosso Município, o que 
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se refere a investimentos nas áreas de saúde, saneamento e transporte, tanto aquele que 

poder com seus filhos independentes para terem acesso ao sistema educacional da Capital 

devem assim fazer, e é claro que na Capital dará mais encaminhamento ao ensino de 

nossos filhos. Afinal sempre queremos o melhor para nossos filhos, e nada mais é 

consequência e dever de pai, entretanto é visível a melhoria na qualidade da educação no 

nosso Município, de forma que é possível tendo em vista o trabalho da atual 

administração, afirmar que se disponibiliza um sistema educacional digno e que só tende 

a melhorar dando os investimentos que só vem a melhorar que foram feitos nessas áreas. 

O vereador acredita no atual Prefeito Dinaldo Aires da sua capacidade e preocupação com 

o Município, e a educação é claro que não é a melhor do Brasil, mais consertesa estar na 

frente de muitos Municípios e de muitas cidades por ai. E aqui os servidores estão com o 

pagamento em dia, apesar de toda a crise que vivemos no país, e não indo muito longe, 

como Baião, Cametá o pagamento dos funcionários com atrasos, transportes escolares 

com atrasos de três quatro meses, e graças a Deus com toda as crises que vem alastrando 

em nosso país e consequentemente em nosso Município, mais graças a Deus que através 

de uma administração competente vem fazendo o que é de melhor para o Município. 

Continuou, citando que os alunos da zona rural tem na medida do possível os melhores 

barcos para se deslocarem até a escola para estudarem, e ver na medida do possível o 

transporte em boa qualidade, e ruim mesmo onde a vereadora Malena Batista falou e o 

mesmo também viu nos jornais, que ruim mesmo estar no Campo Maior cidade localizada 

no Piauí, onde os alunos da zona rural precisam atravessar em um rio com uma boia 

inflável, onde qualquer desequilíbrio sobre a boia pode ser fatal, e o nosso Município 

hoje, ele perto de alguns no Brasil estar muito acima. Prosseguiu citando que o Governo 

do Prefeito Dinaldo Aires, não deixa a desejar a nenhum outro Governo que por aqui 

passou, onde fomos agraciados com um caminhão papa lixo que vai e já é de grande 

utilidade para a coleta de lixo pelas ruas da cidade. E fica muito feliz, porque sabem que 

o Município ele é muito frágil, e sem dúvida todas essas emendas serão de muitas 

utilidades para o povo que tanto precisa. Finalizou agradecendo a Deus. Logo após, 

passou-se para a seguinte ordem do dia: Votação do Parecer Conjunto nº 002/2018, de 

sete de fevereiro de dois mil e dezoito. O qual foi aprovado por nove votos favoráveis 

com uma declaração de voto do vereador José Siqueira, houve uma abstenção do vereador 

Edson Farias. Votação do Projeto de Lei nº 002/2018, o qual “Disciplina a concessão 

de diárias ao Chefe do Poder Executivo, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de 

Gabinete, Diretores de Departamento e Demais Funcionários da Prefeitura Municipal de 

Oeiras do Pará e dá outras providencias”. O qual foi aprovado por nove votos favoráveis 

e um voto não favorável do vereador Edson Farias com justificativa de seu voto. Após, 

findada a votação o senhor Presidente concedeu a palavra ao vereador José Siqueira para 

a sua declaração de voto. Na sequência, ao tomar a palavra o vereador José Siqueira 

parabenizou a vereadora Franciele pelo Parecer, os quais reuniram as duas Comissões em 

conjunto, discutiram essa matéria, foi colocado o Parecer para as Comissões, citando o 
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nome do Dr. Sergio como Assessor Jurídico dessa Câmara, onde o Assessor Jurídico 

esteve pessoalmente no TCM, pedindo orientação sobre esse Projeto e trouxe todas as 

formas legais no qual esse Projeto viesse ser aprovado, também conversam com a 

contadora e tiraram todas as suas dúvidas e desde dois mil e cinco não havia reajuste sobre 

as diárias dos Prefeitos, Secretários, Chefes de gabinetes e os outros funcionários. E o 

Projeto estar legal, está todo com a base sob a Lei da Constituição, sobre as orientações 

do TCM, e tem certeza que jamais estão dando recursos para o Prefeito para que possa 

viajar, porque uma diária de duzentos e cinquenta reais que é que estava no Projeto de 

dois mil e cinco para o Prefeito sair do Município de Oeiras do Pará para ir em outro 

estado é muito pouco. Finalizou agradecendo. Na sequência, o senhor Presidente 

concedeu a palavra ao vereador Edson Farias para sua declaração de voto. Em seguida, 

tomou da palavra o vereador Edson Farias para justificação de seu voto e deixando seu 

voto também de repudio, citou que não tem conhecimento desse Projeto e como é que 

pode votar em algo que não conhece que já vem reiteradamente falando dessa situação, e 

que foi distribuído para as Comissões e as Comissões tem as opiniões dela e o mesmo 

tem a sua. E o vereador José Siqueira acaba de falar que foi aprovado hoje, e conversa 

com a vereadora Franciele que lhe confirma que foi aprovado hoje o Parecer, e lhe 

estranha da Assessoria Jurídica o qual tem a confiança, de que a matéria entra na pauta 

hoje e se foi aprovada hoje nas Comissões. E diz no Regimento Interno que ela tem que 

figurar vinte quatro horas antes, e se aprova hoje quarta-feira como diz o Regimento das 

Comissões as nove horas da manhã e as vinte duas e dezessete minutos está sendo 

aprovada em Oeiras, mais com o seu não, não pelo Projeto não merecer, mais por não 

conhecer. Finalizou agradecendo. Após, o vereador José Siqueira pediu por questão de 

ordem citando que disse que Parecer foi aprovado aqui, o seu voto se retém, o Parecer 

que foi a provado agora e devolveram essa matéria ainda na quinta-feira passada para a 

mesa diretora dessa casa, então estava dizendo do voto que foi aprovado aqui hoje nesse 

momento pela Câmara o Parecer, porque estava se retendo e explicando sobre a situação 

do Parecer. Na sequência, o senhor Presidente citou que quanto Presidente que está nessa 

casa, recebeu os documentos em tempo hábil, houve algum equívoco, mais confessa que 

recebeu em tempo hábil para que pudesse entra na pauta da sessão. Após, os 

pronunciamentos não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada 

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

Vieira Machado ______________________ e demais vereadores presentes. O cd da 

Sessão Ordinária do dia quatorze de março de dois mil e dezoito, onde encontra-se os 

discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa casa.  
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Presidente (a): _________________________________________________________ 

Primeiro Secretário (a): __________________________________________________ 

Segundo Secretário (a): __________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________              

         

                             


