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Ata da vigésima segunda Sessão Ordinária, do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia doze de setembro de dois mil e dezoito, às dezoito 

horas. Reuniram-se ordinariamente os vereadores da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, no 

salão Rosa Feliz Pereira, sob a Presidência do vereador José Paulo Miranda Gonçalves, 

secretariada pelos edis: Sérgio Batista Barbosa (primeiro secretário) e Maria Benedita Pinheiro 

Nahum (segunda secretária). Composta a mesa e antes de efetuar a chamada dos vereadores 

presentes, o Sr. Presidente comunicou que as Rádios FM presentes nos município não iriam 

transmitir a sessão durante o período eleitoral. Nesse sentido ele reiterou que somente após esse 

período é que as sessões serão transmitidas normalmente pelas rádios. Ao continuar, ele 

solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos edis: Malena Gaia Batista, Ezequiel 

Oliveira de Jesus, José Silva Siqueira, Izanides Diniz Pimentel Filho, José Paulo Miranda 

Gonçalves, Maria Benedita Pinheiro Nahum, Edson Farias, Franciele Andrade Amaro, Osvaldo 

de Oliveira Alves, Sergio Batista Barbosa. Constatou a ausência do vereador Joelson Moraes, 

o qual justificou à esta Casa, que esteve com problema de saúde e no momento sua esposa 

encontrava-se com problema de saúde e teve que estar fazendo alguns acompanhamentos. Após, 

a chamada dos edis e havendo quórum regimental, o senhor Presidente vereador Paulo Miranda, 

depois da oração habitual, invocando a proteção de Deus e em nome do povo Oeirense, declarou 

aberta a presente Sessão Ordinária. Na sequência, o senhor Presidente Paulo Miranda, colocou 

em discursão, votação e aprovação a Ata da Sessão Ordinária anterior. A foi aprovada por oito 

votos favoráveis e houve uma abstenção do vereador Edson Farias. Após, foi efetuada a leitura 

dos expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: NENHUM. 

B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: Indicação nº 08/2018, de autoria do 

vereador José Siqueira, a qual sugere a recuperação imediata da vicinal que dá acesso as Vilas 

do Melancial, Rio Preto, Repartimento, Bela Vista e demais localidades vizinhas. C) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: NENHUM. Logo depois se passou 

para o Pequeno Expediente, no qual o senhor Presidente facultou a palavra aos edis para breves 

comunicações ou comentários pelo prazo máximo de cinco minutos, cada. Onde nenhum 

vereador se inscreveu para se pronunciar. Logo após, passou-se para o grande expediente, para 

qual o senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos, 

cada. Após, a palavra foi facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, o qual inicialmente saudou 

o Sr. presidente José Paulo Miranda Gonçalves e em seu nome saudou os demais nobres pares 
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edis. Prosseguindo, vossa excelência ressaltou que todos foram pegos de surpresa e o mesmo 

disse que ficou muito triste com o fato das sessões não serem transmitida, até porque sabem da 

imensa audiência que as sessões da Câmara têm não somente no Município, mas também nos 

Municípios vizinhos e nos interiores. E o vereador, ressaltou que irá buscar outras formas, para 

que seus trabalhos possam ser transmitidos as pessoas que os prestigiam. Disse ainda, que se 

lamentou pela situação, onde convidou os seus demais pares para chamar os responsáveis das 

Rádios, para terem um diálogo sadio com eles e de fato entender o que estar acontecendo, 

porque acha muito estranho o que estar acontecendo, onde uma pessoa não formalizou, somente 

ligou. Na sequência, o vereador Sergio Barbosa, pediu a parte no discurso para contribuir com 

vossa excelência referente a esse assunto, pedindo para todos que possam irem até o Cartório 

Eleitoral para procurarem saber o que motivou, porque se houve uma notificação ninguém sabe 

e se houve uma notificação para a rádio ou se não houve, para poderem esclarecer. Em seguida, 

o vereador Ezequiel de Jesus, citou que está a inteira disposição e também convidou os demais 

para estarem juntos. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador 

Edson Farias, o qual inicialmente saudou vossa excelência vereadora Maria Nahum e em seu 

nome saudou a todos os seus nobres pares presentes, na ausência de seu nobre edil Joelson 

Moraes o qual estar enfermo e pediu par que o pai do céu restabeleça a saúde dele, também 

saudou os funcionários dessa casa de leis, saudou as pessoas que faziam presentes no salão 

plenário. Prosseguindo, ressaltou que já é estranho vim até a Tribuna e não ter a sensação que 

o povo não estar lhes escutando e muito bem falou o vereador ‘Ezequiel de Jesus’ da 

publicidade que a Constituição fala sobre seus trabalhos, onde é bom estar aqui falando e saber 

que tem enhes pessoas lhes ouvindo. O vereador disse ainda, que todos deveriam irem conversar 

com os responsáveis das rádios, mas se coloca no lugar do Presidente das rádios, onde as três 

rádios elas são frágeis nesse sentido, porque elas são rádios comunitárias e que para elas 

funcionarem elas têm que ter uma distância mínima de uma para outra de três km e não dá 

trezentos/quatrocentos metros longe uma da outra e se ninguém denunciar tudo bem, mas na 

hora que alguém se sentir ofendido por algumas situações daqui e se alguém denunciar as rádios 

saem do ar. E o vereador disse que já falou que deveria ter alguns informativos, para informa 

que são de inteira responsabilidade de seus autores e que todos respondessem pelos seus atos e 

não as rádios. Também acha que todos deveriam sentar para conversar e fazer um acordo de 

cavaleiros e deixar o lado de pedir voto, até porque sempre aqui haverá o gesto político 
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partidário de todos, porque os mesmos são político partidário e não vão deixar de ser. Disse 

ainda, que não acha que deveriam ir até Justiça Eleitoral, porque ela vai informar oque? Na 

sequência, o senhor Presidente Paulo Miranda, pediu a parte no discurso para citar, que fez 

todos os ocorridos, fez todos os tramites legais, recorreu ao Tribunal e não existe como contratar 

as rádios porque não é permitido, também não pode nem presta conta que paga as rádios. E 

essas rádios elas não são só locais, elas atingem outros Municípios e se não houve denúncias, o 

mesmo não sabe o que a direção das rádios ouviu, talvez pode estar se precavendo. E vossa 

excelência deixou claro que em momento algum está se dizendo que houve denúncias ou não, 

onde recebeu o comunicado do diretor da rádio que ele estaria tirando a transmissão, mas que 

estaria à disposição após o período eleitoral para transmitir as sessões. Após, ao retomar da 

palavra o vereador Edson Farias, citou que realmente não existe uma legislação que garanta que 

seja transmitida, onde o Congresso Nacional para transmitir as sessões teve que criar a sua tv e 

a sua rádio, porque o Congresso com o dinheiro que tem poderia contratar a globo no horário 

nobre para transmitir as sessões, mas isso não pode. E a Câmara dos Deputados da Assembleia 

Legislativa Paraense, não tem, onde a tv cultura é do Governo, mais ela não transmite e aí fica 

prejudicada a população de não acompanharem seus trabalhos. Ademais, vossa excelência 

parabenizou o vereador José Siqueira pelo seu Requerimento, o qual pede a vicinais que são 

importantíssimas e elas são pertencente ao Município embora se tenha uma BR 422, mas as 

vicinais elas são de responsabilidades do Município, porque as estradas se for PA é do Estado 

e se for BR é da União. Depois, citou que no sábado fizeram uma passeata com o Deputado 

Luth, a qual foi uma passeata bonita com a participação popular, onde aproveitou para agradecer 

o Paulo Freire, senhor Avelino e todos que se fizeram presentes na reunião. Em seguida, citou 

que ficou feliz em saber da reinauguração do Posto do rio Araqueiru, onde o povo vai voltar a 

ser atendido. Depois, disse que o povo da rua Mário Covas, se reuniram com o mesmo para 

falar de suas angustias, de seus sofrimentos sobre a trafegabilidade da rua de onde termina o 

aterro e começa a ponte, mais espera muito que o pai do céu abençoes o Gestor e que olhe possa 

arranjar meios para resolver essa situação. Também o vereador fez um pedido para a Secretária 

de Infraestrutura, possa verificar o trabalho que estão fazendo quase em frente o Jango, onde já 

estar a três semanas o qual é um trabalho importantíssimo, mas está se fazendo aos passos de 

tartarugas e o pior é que eles fecham a rua sem colocar nenhum sinal, e que possam dá 

prioridade para esse trabalho o qual é importantíssimo. Na sequência, ressaltou que esteve hoje 
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participando na Secretaria Municipal de Educação, do início da reunião do Conselho Municipal 

do FUNDB, onde suspenderam a reunião para amanhã e lá pôde ver a discursão de alguns 

Conselheiros, mas ficou feliz de ver o posicionamento de alguns Conselheiros preocupados no 

direcionamento da educação de Oeiras do Pará, principalmente da escola que estar sendo 

construída no campo do Jack. E o vereador disse, que a questão do muro, onde pensou que os 

cento e cinco mil tinha sido transferido do FUNDB para a empresa PRAIME, a recordista de 

repasse de dinheiro da educação, onde pensou que era para Escola da Fazendinha e não é, é 

para o muro parte do dinheiro da Escola. Disse ainda, que segundo os Conselheiros não foi feita 

a licitação e o mesmo afirma junto com o vereador Sergio Barbosa, que a Escola estar sendo 

construída no terreno clandestino e que não era para ser construída. Continuando, disse que a 

Gestão passada e essa continuou, onde pegou apenas um sócio do Jack e pediu que ele assinasse 

a doação do terreno, onde o sócio assinou e ela está sendo feita a Escola. E todos sabem que o 

terreno pertence a Municipalidade, mais ela deu uma a titularidade a um clube e esse clube 

ainda tem uma diretoria e esse terreno só poderia ser disponibilizado para a Escola se o 

Presidente do clube tivesse em mão uma ata com a assinatura de cinquenta ponto um por cento 

dos seus sócios do clube autorizando ele doar, ou se o Executivo baixasse uma Comissão e 

fosse lá avaliar as benfeitorias, verificasse o valor de indenização e oferecesse para a diretoria. 

Mais se a diretoria não aceitasse ou não aceitar, viria depositava o dinheiro em juízo, chamaria 

a Guarda Municipal a qual não tem, chamaria à Polícia e iriam utilizar porque é de utilidade 

pública. Vossa excelência ressalta que é por isso que responde todas as perguntas que pode ser 

perguntada e é por isso que todos os ex-prefeitos estão enrolados, porque geralmente se contrata 

e tem uma Assessoria de péssima qualidade e o mesmo disse que é um leigo e pode ensinar 

para eles a situação do terreno, porque a ora que o Jack quiser ele entra e embarga a obra, onde 

também é sócio e a associação tem os documentos da terra. Continuando, o vereador Edson 

disse que não se tem o mínimo de cuidado de onde vai se implantar o dinheiro público, mas 

talvez não vá servir de nada porque vai servir a comunidade Oeirense, mas não porque vai servir 

a comunidade que vai fazer em qualquer lugar e de qualquer forma. E vossa excelência ressaltou 

que para esse assunto e para assunto partidário, o mesmo estar disponível para discutir 

civilizadamente, porque não tem medo de dialogar com qualquer cidadão de Oeiras sobre 

qualquer assunto, doa a quem doer, mas seu posicionamento é esse de falar o que entender e 

por isso Deus lhe concedeu e o povo de Oeiras lhe outorgou o seu mandato e por isso tem uma 
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representatividade, mas se doe em alguém falar a verdade que se segure, porque o mesmo não 

irá se calar. Mais talvez não vá acontecer nada, porque o presidente do Jack é o Zacarias Pantoja 

o qual é uma pessoa do bem, mas a Administração pegou o erro da Administração passada e 

continuou, mas poderia ter ajeitado. E a atual Gestão se comprometeu em dá uma nova área 

para o clube do Jack e murar, não fez até hoje e não vai fazer, onde também descobriu que o 

muro que estar sendo construído não tinha licitação e no meio do jogo arranjaram a licitação, 

mas espera que saia essa Escola de doze salas e que venha trazer melhorias para a educação de 

Oeiras do Pará. O vereador Edson disse que não é contra o progresso, não é contra que tenha e 

que aconteça e alguns vereadores falam que o mesmo ‘prega contra pior melhor’, errado? O 

mesmo quer que aconteça e torce pela melhoria porque mora aqui em Oeiras do Pará, onde viu 

com alegria quando estavam desembarcando o Raio x, está vendo com alegria a melhoria na 

avenida quinze de novembro, na Artêmio Araújo até porque o mesmo anda por essas ruas, mas 

não pode tapar seus olhos por causa de outros locais. Depois, ressaltou que ainda dá tempo para 

a Administração verificar a questão do terreno e não deixar seguir de para frente, porque senão 

depois aparece um sócio e chute o balde, também que tenha zelo, porque a burocracia existe e 

é necessário, e por causa das burocracias que tem prefeito preso entre outras coisas, porque não 

seguiu o tramite legal da lei e se tivesse seguido não teria acontecido e a lei foi feita para ser 

cumprida e não cabe discutir leis, ou você aceita ou você recorre. Finalizou agradecendo a Deus. 

Após, a palavra foi facultada à vereadora Franciele Amaro, a qual inicialmente saudou a todos 

os seus nobres edis, saudou as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário. Aproveitou 

para agradecer a Deus pela oportunidade que lhe concedeu de estar mais uma vez usando a 

tribuna desta casa de leis, para tratar de assuntos de interesses públicos, onde lamentou pelo 

período em que as sessões não irão ser transmitidas pelas rádios e todos sabem que tem uma 

audiência muito grande. Em seguida, iniciou seu discurso ressaltando que esse é um parlamento 

que há divergências de ideias, opiniões diferentes e isso é importante, porque debatem e 

discutem assuntos muito importante para o desenvolvimento do Município. Prosseguindo, 

retratou em relação aos acontecimentos no Município em relação as obras existentes, onde na 

sessão passada foi citada da obra da rua Antônio Costa Magalhães (Africana), que está sendo 

pavimentada com recursos oriundos do Ex-ministro da Integração, no qual contemplou este 

Município com um milhão e meio e esse um milhão e meio será revestido em três km de 

bloquete e será entregue a população e que poderão usufruir. Também agradeceu a todas as 
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pessoas que contribuíram em especial ao Gestor do Município que vem sempre em busca de 

melhorias para o Município, o qual vem cumprindo com seu papel, fazendo aquilo que foi 

destinado em relação a este Município. Depois, relatou em relação a semana passada, onde 

estiveram a visita de um técnico do Estado em relação a esse asfalto que está sendo feito desde 

a Gestão passada. A vereadora disse que foi diagnosticado, detectado algumas falhas técnicas, 

onde ele sentou com o Prefeito e colocou a situação realmente houve falhas de ruas que fizeram 

o asfalto inteiro e não foi significativo, porque ficou cheio de buracos. Disse ainda, que ele 

trouxe um outro engenheiro para verificar a composição da massa para ver como é que está 

sendo feita, deu algumas orientações e ele disse que essas ruas que ficaram com problemas elas 

devem ser refeitas como as ruas da Coronel Victor Basto, João vinte três e a rua que passa lá 

na feira elas serão refeitas. A vereadora citou ainda sobre a questão dos esgotos que estavam 

danificados, quando chovia alagava muito, onde na rua quinze de novembro estão endireitando 

esses bueiros que ficavam entupido quando chovia e esse é um trabalho do Município, do 

Prefeito em si junto a sua equipe e seus parceiros que estão contribuindo para melhorar as vias 

públicas do Município. Ademais, à vereadora falou de sua alegria, onde na BR 422 já estar a 

Ambulância que foi destinada de uma emenda e a BR 422 foi contemplada e essa Ambulância 

será formalizada simbolicamente nessa sexta-feira juntamente com o muro da Escola do X-

estrada que será entregue para a população. Prosseguindo, citou que fica mais feliz, porque 

além da Ambulância, terá mais uma Ambulância que será destinada também para a BR 422, 

onde a Nova América será contemplada, a qual será de grande valia para a comunidade. Em 

seguida, a vereadora Franciele pediu ao Sr. Presidente, em que a mesma estava incomodando a 

fala de seu nobre colega, mais que precisava concluir seu discurso. Após, dando continuidade 

citou que queria muito que a sessão tivesse sendo transmitindo pelas rádios, mais quando as 

sessões voltarem a ser transmitida, a mesma irá voltar a falar sobre o assunto. E a vereadora 

Franciele Amaro, citou sobre sua profunda indignação em relação a um episódio acontecido na 

Sessão passada, onde foi desrespeitada, chamada de incompetente e isso muito lhe ofendeu, 

porque assim como seus nobres colegas sentam nessas cadeiras no ar condicionado a qual 

também senta e cumpre com seu papel, cumpre seu papel de legislador, está fazendo aquilo que 

Deus lhe concedeu e depois o povo. Continuando, a vereadora Franciele, disse que não é 

nenhuma intelectual e nem tão pouco a melhor de discurso, mas faz aquilo com amor, faz sua 

obrigação de legisladora com amor. Disse ainda, que as acusações, calunias, difamações elas 
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sempre existem neste parlamento, mais que essas acusações sejam tratadas das formas sadias, 

de forma que não venha denegri e que não venham ofender as pessoas. E vossa excelência 

vereadora Franciele pediu para a presidência dessa casa que possa apurar e registrar em ata, o 

que iria falar no momento: ‘que se apurasse se houve quebra de decoro parlamentar’, porque a 

mesma disse que se sentiu ofendida diante de tal fala. Prosseguindo, ressaltou que no Regimento 

Interno, no artigo setenta e dois, inciso terceiro, diz: ‘ usar, em discurso, aparte ou proposição, 

de expressões atentatórias ao decoro parlamentar. Terceiro: ‘desacatar por atos ou palavras, 

outro vereador, a Mesa Diretora ou Comissão e representativas presidências, ou o Plenário. 

Perturbar a ordem das sessões da Câmara Municipal ou das Comissões, ou praticar atos que 

infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Casa. A vereadora Franciele disse que 

sua profunda indignação e que Presidência da Casa como sempre vem fazendo que apure certos 

atos, que para si são atos que não deveriam acontecer nesta Casa Legislativa, como: 

desrespeitando os colegas, rindo, zoando, cochichando da fala do colega e isso para mesma é 

repudiante e para si não cabe à um Parlamento o qual hoje faz parte e ninguém é palhaço, são 

legisladores representantes do povo. E a vereadora Franciele pediu para que respeite a fala de 

cada um, pediu para que escutem, assim como a mesma escuta, assim como se quieta e espera 

sua vez para poder falar e assim pediu para o Sr. Presidente que apure os fatos. Após, a 

vereadora Franciele se tratou sobre o que foi dito sobre a Escola Santa Maria, onde foi dito que 

Escola Santa Maria foi no terreno do Jack e isso é bem verdade. Mais esse terreno foi feito uma 

doação na Gestão do ex-prefeito Ely Batista, no qual foi feita uma doação por um presidente e 

este terreno foi feito uma documentação legalizado e foi informado no sistema chamado 

SIMEC, que é um sistema da Secretaria Municipal de Educação e lá foi informado a 

documentação do terreno. Disse ainda, que essa Gestão atual em hipótese alguma poderia 

informar outro documento de um terreno, uma vez que essa Escola, ela já tinha sido aprovada 

pelo sistema do MEC. Portanto não foi por falta de interesse, não foi descaso e se por acaso 

fosse querer mudar, poderiam perder a Escola que já tinha conseguido no valor de três milhões 

e meio. Na sequência, à vereadora Malena Batista, pediu a parte no discurso para citar que 

também foi feito o termo de posse em que eles concordaram em doar o terreno para a 

determinada Escola, mais irão procurar saber mais, para estarem informando. Em seguida, o 

vereador Ezequiel de Jesus, pediu a parte no discurso para informar que o processo legal para 

a construção do recurso que foi transferido para a empresa PRAIME, foi feito o Processo que é 
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legal no modelo de carta convite que a lei ampara. Após, ao retomar da palavra à vereadora 

Franciele Amaro, citou que o muro também foi feito um Processo de carta convite e não foram 

feitos o Processo Licitatório e o processo de carta convite também é um Processo Licitatório, 

portanto o Prefeito, a Assessoria Jurídica jamais iria fazer com o Prefeito, até porque todo 

mundo sabe que é necessário fazer Processo Licitatório para poder executar qualquer obra, 

então o Processo ele foi feito na legalidade como permite a Legislação. A vereadora Franciele, 

afirmou que não há qualquer situação em que o Prefeito tenha que pagar por um terreno que foi 

doado, e como é que o Prefeito vai pagar oitenta/cem mil para um terreno que foi feito o termo 

de doação, que o documento já está registrado no sistema do SIMEC. E, em relação ao terreno 

a Prefeitura se comprometeu e tem um terreno destinado que é para o campo do Jack, justamente 

porque era necessário construir essa Escola que fica no Bairro Santa Maria e ela está de acordo 

com os padrões que indica o MEC, estar na medição certa e quem quiser pode acompanhar. Na 

sequência o vereador Ezequiel de Jesus, pediu a parte no discurso para citar que esteve hoje 

pela parte da manhã lá, e também já estiveram uma reunião com o Gestor Municipal e alguns 

colegas da Universidade Federal do Pará, onde ele abordou que quando for concluída a 

construção dessa referida Escola que está em andamento o trabalho, possivelmente o Gestor vai 

ceder a Escola Mário Arcanjo por um determinado tempo, para a Instituição que não tem aqui 

um local próprio que é o Polo. Após, à vereadora Franciele Amaro, parabenizou a Secretaria 

Municipal de Saúde, a qual muito tem feito seu trabalho e se empenhado bastante, e todos sabem 

que a Secretaria de Saúde é uma secretaria problemática, onde existe enes problemas e como 

sempre fala que é uma secretaria que não dorme, porque essa secretaria ela é uma secretaria 

que trabalha com vidas, portanto cada passo é muito importante para o desenvolvimento dela. 

Prosseguindo, ressaltou sobre a questão da maca, a qual foi levada para o rio Araqueiru e 

também foi deixado um laboratório de microscópio. E a prevenção da malária vem acontecendo 

no Município, o trabalho da busca ativa, o trabalho coletivo com parceria de microscópio, 

pessoas técnicas que fazem os exames que vão até a casa das pessoas para fazer os exames da 

malária. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Izanides 

Filho, o qual inicialmente saudou em nome de seu colega José Siqueira cumprimentou os 

demais nobres edis, saudou ainda as pessoas que se faziam presentes no salão plenário. Em 

seguida, iniciou seu discurso agradecendo as pessoas da Secretaria de Saúde, os quais ligaram 

que iriam almoçar com o mesmo e iam fazer os devidos ajustes no Posto Médico do rio 
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Araqueiru, onde foram o Paulo, o Nelton, o Leno, a enfermeira Mônica e a Fabiane. E esse 

Posto Médico estava precisando muito, onde foi levado à maca, bastante medicamentos, 

também já iria ficar uma microscopista de segunda à sexta naquela localidade. Disse ainda, que 

quando faz crítica no Governo, quer que seja respeitado sua crítica e que seja feita, porque vem 

pedir nada para si mesmo, mas sim porque o povo vem cobrar dos mesmos. E por isso o mesmo 

estava agradecendo ao Governo por ter feito através de seu pedido e a situação política tem que 

deixar de lado. Depois, parabenizou o vereador José Siqueira pela sua Indicação, o qual 

acompanha o trabalho do vereador Siqueira diariamente e a sua Indicação é de suma 

importância para o povo que necessita dessa vicinal. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual inicialmente saudou o senhor Presidente 

desta Paulo Miranda e em seu nome cumprimentou aos seus demais nobres edis, saudou a todas 

as pessoas que estavam no salão plenário. Após, o vereador José Siqueira, pediu permissão a 

Mesa, para que o permitisse o seu discurso ao vivo na sua página do Facebook. Em seguida, o 

senhor Presidente ressaltou que não ver nenhum problema, porém todas as transmissões 

omissas ao Regimento desta Casa, ou tem uma decisão direto da Mesa ou se consulta o plenário 

da Casa, o qual é soberano nas situações omissas. Na sequência, o senhor Presidente Paulo 

Miranda, citou a vossa excelência que se por ventura se algum vereador lhe pedir a parte, o 

mesmo pode conceder, mas sem transmitir a parte do vereador. Após, o senhor Presidente 

consultou o plenário sob a permissão que o vereador José Siqueira estava solicitando para que 

o discurso dele fosse transmitido na página do facebook. O qual foi permitido pelo plenário. 

Após, o vereador José Siqueira, iniciou seu discurso agradecendo o apoio de cada um dos 

nobres vereadores, onde todos sabem que suas páginas no tempo de política e no tempo de 

campanha que qualquer fala que ferir e qualquer candidato que estiver aqui, todos tem o direito 

de pedir resposta e todos têm que dá respostas justificando em suas páginas. Disse ainda, que 

aqui não é palanque político, aqui não é nenhum palanque de comisso, mais todos tem que dá 

conhecimento ao povo de Oeiras do Pará das situações que acontece no Município, sobre o que 

está acontecendo de bom no Município e o que não está acontecendo de bom no Município, até 

porque o povo tem direito de saber o que acontece no Município. E essa Casa, uns dos 

programas de mais audiências das rádios comunitárias que tem é a sessão da Câmara e, por 

onde andam todos vê as pessoas querendo, perguntando, questionando certas falas, certas coisas 

que os mesmos criticam ou até o que defendem nesta casa e isso é muito importante. Sabe ainda 
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que a boa vontade do senhor Presidente é que as sessões continuem sendo transmitidas nas 

rádios e a boa vontade da Câmara também e de todos que elas continuem sendo transmitidas 

nas rádios. Em seguida, o vereador fez a leitura de sua Indicação nº 008/2017, onde o mesmo 

pediu para a Casa que fizesse a correção da data. Disse ainda, que há muitos anos esses povos 

viveram isolados, onde no Governo passado do Ex-prefeito Ely Batista teve a sorte e a graça de 

Deus de poder conseguir fazer uma estrada, uma vicinal que dá acesso a essas comunidades. E 

essa vicinal, ela é muito importante não só para a questão da locomoção, da saúde, do socorro 

das pessoas, mais para que eles possam escoar sua produção, para os alunos que dependem do 

transporte escolar. E todos esperam que essa vicinal seja recuperada na medida do possível para 

a sociedade e para a medida do Governo, para possível ele gastar lá. Depois, vossa excelência 

citou que não estava devido está viajando, onde foi entregue a Ambulância no Posto do Uxi-

Estrada a qual vai servir a população da BR 422, principalmente da localidade do Costeira.  E 

o vereador disse que só Deus sabe quantas viagens de carro que deu à noite pela chuva para 

atender um amigo no momento de dificuldades. E o mesmo confessou que irá continuar fazendo 

os trabalhos, mais o mesmo espera que vá ter acesso ao Posto, quer que as pessoas vão no 

transporte daqueles que são dignos de ir. Parabenizou o Governo do Estado através de suas 

representações que mandou mais uma Ambulância para o Município de Oeiras do Pará, 

parabenizou também ao Prefeito que colocou a Ambulância para atender o povo onde tem 

realmente necessidade. Ademais, ressaltou que ouviu a vereadora Franciele dizer que sexta-

feira é a inauguração do muro e o vereador aproveitou para pedir ao Governo que tome exemplo 

do Governo que passou, que possa mandar para esta Casa um convite especial para os 

vereadores, que mande pelo menos um convite para o Presidente ler colocando na Ordem do 

dia convidando os vereadores, porque muitas vezes o convite chaga na página do zap uma noite, 

um dia antes e muitas das vezes estão distantes para irem nesses eventos. Continuando, citou 

que esse muro é muito importante para a Escola José Ribeiro da Costa e com a graça de Deus 

ainda não tiveram nenhum acidente grave de crianças que saem da Escola e ficam correndo, de 

pessoas que usam drogas que há muito tempo já fizeram da escola como se fosse uma praça de 

diversão e todo mundo tinha acesso e com o muro da Escola com certeza vai melhorar. 

Prosseguindo, ressaltou que tem humildade para reconhecer quando está errado e de quando 

fala alguma coisa que não era certo, onde na sessão trasada falou que revoltaria e retratava se 

inaugurava esse muro com trinta dias e talvez seja para queimar sua língua o muro vai ser 



 

11 
 

inaugurado antes dos trinta dias. Aproveitou para parabenizar o Governo que com certeza deve 

ter cobrado, que com certeza não é culpa do e o Governo pagou a obra e culpa sim da empresa 

que age de muita irresponsabilidade, uma empresa que tem recebido total apoio desse Governo 

para levar as obras com total segurança e as vezes ela coloca o nome do Governo em cheque 

por irresponsabilidade da parte dela. Depois, citou que ganharam do Deputado Federal Jordy 

uma Patrulha Mecanizada, no qual ainda não conseguiram ver quase nem dez dias para estar 

trabalhando. E o vereador aproveitou a oportunidade para pedir ao senhor Prefeito, que dei uma 

olhada com carinho essa situação do trator, porque uma diária de um trator para atender essas 

demandas custa aproximadamente mil reais para o agricultor e na BR 422 nenhum agricultor 

tem condições de pagar uma diária de trator. Disse ainda, que esse trator está para servir a BR 

422, mais ainda não trabalhou nem dez dias para a população da Estrada. E esse trator deu um 

problema técnico, onde contrataram um cidadão e esse cidadão não sabendo mexer, ele 

condenou a bomba injetora de um trator novo, mais espera que a Gestão possa da prioridade, 

para que possa botar esse trator para funcionar o mais rápido possível. Em seguida, citou que 

com a graça de Deus estão vencendo a caso da malária, onde em alguns lugares ela se aperta e 

em outros já estão vendo a diminuição dela. Disse ainda, que é lamentável dizer que o remédio 

da malária foi inventado há cinquenta anos e o nosso país há cinquenta anos não teve a 

capacidade de mudar esse remédio, que nosso país as vezes falta algumas composições das 

pílulas porque tem que esperar vim da África, o qual é um país que estar muito longe de 

tecnologia do nosso. O mais importante, é que o Município de Oeiras do Pará tem o remédio 

para cuidar da população e Cametá não tem. Depois, o vereador deixou bem claro para o povo 

de Oeiras do Pará que sua postura sempre será dessa forma e se os mesmos estiverem certos, se 

o Governo estiver certo terá seu apoio. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada à vereadora Malena Batista, a qual inicialmente saudou ao senhor Presidente Paulo 

Miranda e em seu nome cumprimentou a todos os seus nobres edis e a todos que se faziam 

presentes no salão plenário. E a vereadora leu uma mensagem bíblica agradecendo a Deus por 

mais uma semana está lhes concedendo de poder estar nesta Casa de Lei. Em seguida, iniciou 

seu discurso agradecendo a igreja evangélica Assembleia de Deus, a qual trouxe um tema: “O 

rei está voltando”, agradeceu a vida de cada irmão que participou do evento para que ele fosse 

uma benção. Na sequência, ressaltou que quando se fala em Município, quando se fala em 

problemas e os problemas vão sempre existir e como sempre fala que: CNPJ da Prefeitura 
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Municipal de Oeiras do Pará ela continua sendo o mesmo, onde entra Prefeito sai Prefeito e 

CNPJ é único e os problemas continuo, à problemas diferentes, à problemas do cotidiano onde 

o Prefeito dorme e quando amanhece tem dez/vinte problemas e assim se vai tentando se 

resolver de uma certa forma. Disse ainda, que Prefeito sai, os vereadores saem em busca de 

algo para o nosso Município e quando recebemos, é entregue a população, é entregue à uma 

comunidade e o que se espera é que se cuide de tudo, mais muitas das vezes não acontecem 

dessa forma com alguns objetos que chegam. E se tem um carro chefe chamado de 

Infraestrutura que por felicidade hoje tem um carro coletor de lixo, onde acredita que na frente 

da Infraestrutura está faltando um comando, porque ela deve ter funcionários habilitados, 

funcionários competentes, funcionários disponíveis e funcionários dispostos a fazer o seu 

trabalho. E uma pessoa que estar à frente de uma Secretaria de Obra, onde tem uma estrutura, 

onde tem funcionários é só dá o comando que se vai, porque é muitas reclamações das ruas que 

estão com muito capim, das ruas sujas. E assim a vereadora chamou a atenção do Secretário 

que tem toda uma estrutura, tem uma equipe, mais que possa montar essa equipe e dá o 

comando, onde o Prefeito não pode descer para fazer, o Prefeito não pode chegar e fazer, mais 

ele vai buscar e entrega para se fazer o trabalho. Depois, a vereadora citou sobre a situação da 

água, a qual não sabe o que está acontecendo porque tinha três bombas e uma bomba era de sub 

selencia, mais as pessoas estão se reclamando muito porque estão voltando para as bombas e 

para as caixas d’agua. Na sequência, à vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso a 

qual agradeceu pela parte e complementou em relação a água, onde houve um problema com a 

bomba que soltou e caiu no poço, onde eles passaram o dia todo e no final do dia eles 

conseguiram resgatar a bomba e essa bomba foi para Belém e devido a isso o sistema ficou 

funcionando só com uma bomba e por isso que a água estava chegando muito fraca nas casas 

das pessoas. Após, à vereadora Malena Batista, citou que fica feliz por terem resgatado, mais 

espera que melhore, porque era um sonho as pessoas tomarem banho de chuveiro e esse sonho 

foi realizado e agora não tem que deixar essa peteca cair. Ademais, citou sobre um rapaz que 

se acidentou no carro de lixo, e salve engano, os cento e vinte dias que ele ficou afastado ele 

recebeu só um mês, onde a mesma disse para ele que iria verificar isso e iria falar com o 

escritório de advocacia levar a documentação que ele lhe deu para ver como pode resolver. Na 

sequência, o senhor Presidente vereador Paulo Miranda, pediu a parte no discurso citando que 

o conhece o rapaz, o qual é lá do Caracuru filho do Pastor Pedro. E vossa excelência ressaltou 



 

13 
 

que também irá verificar, porque se ele já está recebendo benefício o mesmo não sabe se a 

impedimento com isso, mais irá verificar porque o acidente dele foi muito grave. Após, a 

vereadora Malena Batista, agradeceu a vossa excelência e que todos devem verificar, até porque 

o rapaz é um chefe de família e o acidente foi no trabalho. Prosseguindo, citou que recebeu 

reclamações sobre o raio x, onde foi informada e ficou feliz, onde o técnico veio para fazer a 

instalação, mais a base não estava pronta e já estão providenciando e agilizar para o técnico 

fazer a instalação. Em seguida, citou sobre a vecinal a qual o vereador José Siqueira estava 

pedindo, onde é verdade que estiveram a oportunidade de fazer o Melancial, mais fica triste 

porque alguns caminhões cheios de madeiras que passam por lá e vão estragando todas as 

vecinais, os ramais e tudo eles vão destruindo e no final sobra para o Município arcar com as 

despesas. Na sequência, citou sobre as iluminações públicas, onde a iluminação pública gera 

crime, porque ruas escuras à assaltos, estupros que não acontece só com mulheres, mas também 

pode acontecer com homens e com crianças. Vossa excelência, pediu para que todos possam 

agilizar, que o Governo pode agilizar a iluminação pública, porque todos ficam vulneráveis a 

esse tipo de crime como: estupros, assaltos, uso de drogas. Finalizou agradecendo a Deus. Após, 

a palavra foi facultada à vereadora Maria Nahum, a qual inicialmente saudou o seu nobre 

colega vereador Edson Faria e em seu nome saudou os demais vereadores presentes, também 

saudou as pessoas que se faziam presentes no salão plenário, onde agradeceu a Deus por mais 

uma vez usar a Tribuna da Casa de Leis. Em seguida, à vereadora Maria Nahum, iniciou seu 

discurso citando sobre a saúde, a qual disse que na sexta-feira esteve no hospital e a mesma não 

tem costume de ir todos os dias hospital, mais nesse dia chegando lá a qual também irá falar 

diretamente com o diretor do hospital, até porque todas as vezes que a mesma tem precisado 

ele tem lhe tratado bem, mas da forma que foi tratada a mesma não gostou e disse que isso não 

é o certo. E, à vereadora disse, que chegando lá o porteiro o qual é temporário lhe falou que 

simplesmente a mesma não podia entrar, sendo que a menina que veio do interior, estava com 

hemorragia e estava precisando do medicamento, onde pediu para à vereadora ir até lá para 

pegar a receita dela e iria comprar o medicamento dele, porque o qual o médico tinha passado 

não tinha lá. Disse ainda, que fica triste, porque todos conhecem a lei, que toda a autoridades 

chegar tem autoridade. Continuando, a vereadora ressaltou que depois de umas meia hora 

conseguiu entrar e pôde se deparar com uma acompanhante de uma outra pessoa, ele não deixou 

a moça sair, onde ela estava desde a noite anterior e queria ir tomar um banho e um café, porque 
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a alimentação vem para o paciente e ela lhe falou que ele não deixou ela sair, porque se ela 

saísse, ele não deixava ela entrar mais. E a vereadora disse que gostaria que a Direção do 

hospital, a Administração verificasse isso, porque sabe que dá para resolver. Na sequência, o 

senhor Presidente Paulo Miranda, pediu a parte no discurso para citar que se deu para entender, 

que a partir que vossa excelência se comunicou com o hospital, o mesmo credita que permitiu 

a entrada. Mas as vezes acha que não tem que colocar a culpa no servidor, o que ele tem que 

ter o conhecimento realmente dos deveres que ele tem que ele é autorizado a fazer, porque 

jamais vossa excelência como demais outros vereadores ou quaisquer outras autoridades podem 

ser impedidas de entrar em qualquer órgão público do Município. Após, à vereadora Maria 

Nahum, disse que ele já estar trabalhando desde o começo deste mandato, então acredita que 

não foi isso, porque os outros todos que estão lá lhe recebe muito bem. Em seguida, o vereador 

Edson Farias, pediu a parte no discurso para citar que soube quase que no momento e ficou 

muito triste pelo que aconteceu com vossa excelência. Continuando, ressaltou que existe uma 

lei que assegura qualquer servidor público no exercício de sua função dele ser respeitado, sob 

pena de responder criminalmente. Mais tem que dizer para esse servidor que existe uma 

constituição que estar acima de qualquer lei nesse país e que vossa excelência tem um mandato 

e vossa excelência é autoridade deste Município para fiscalizar qualquer órgão. E se isso fosse 

com o mesmo, sairia de lá ia direto para a Delegacia, registrar um BO contra esse servidor, para 

tomar as providencias. Após, à vereadora Maria Nahum, mudou de assunto, onde na sessão 

passada falou sobre as pontes e tinha ido só em uma que foi a Raimundo Vieira. E na quinta-

feira, foi fazer umas visitas nas ruas: Imperatriz, Raimundo Vieira e Passagem Alegria, onde 

detectou que são pontes pequenas e que não são muito grandes. E a ponte da Imperatriz ela 

estar arriada, ode tem que descer para passar e o resto da ponte tem falhas até de tábuas. Disse 

ainda, que a mesma sempre vem falando, à vereadora Malena Batista também sempre fala e o 

vereador Edson Farias já falou da prestação de conta de lâmpadas que ele falou que foi muitas 

lâmpadas. E tem ruas que nesse mandato ainda não foi feito nenhuma manutenção e além que 

as pontes não prestam, não tem uma lâmpada em nenhum dos portes, todos estão sem lâmpadas 

na Passagem Alegria, a passagem Imperatriz e a Raimundo Vieira ainda tem algumas lâmpadas, 

mas a maioria dos portes estão todas queimadas. E vossa excelência falou para esses moradores 

que acharia melhor eles procurasse outra forma, porque a maioria dos vereadores vem falando 

isso e não é resolvido. E vossa excelência falou para os moradores que acha melhor os mesmos 
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irem no Ministério Público para reivindicar seus direitos. Depois, à vereadora ressaltou que por 

mais que não entenda, mais achou desnecessário jogar asfalto por cima do calçadão e acredita 

que um reparo resolveria, onde a Jubileu de Ouro a qual estar praticamente quase em frente a 

cidade e estar jogado um barro amarelo que quando chove fica uma imundice e acredita que em 

vez de jogar por cima do calçadão deveria asfalta essa rua. Prosseguindo, citou sobre a questão 

das lombadas, onde eram poucas que tinha na cidade e foi feito o asfalto e essas lombadas foram 

tiradas. Ademais, citou que estar preocupada onde já falou numa outra quarta-feira sobre o 

sistema da água, o qual está em péssimas condições o da Milhomem Tavares da rua do Tarquito 

e a mesma falou para seus nobres colegas, que quem quisesse fazer uma visita vai ver que o 

sistema está em um aspecto péssimo, o qual está precisando de pintura. Em seguida, à vereadora 

citou que foi procurada por uma moça filha da dona Polônia, onde ela caiu da escada no sábado, 

e ela ficou no hospital no sábado, no domingo e na segunda à noite mandaram ela no barco a 

qual estava com a perna fraturada e a clavícula quebrada, onde ela não tinha como deitar na 

rede. E daqui, encaminharam ela para o Regional e mesmo os daqui sabendo que o raio x está 

quebrado a quatro meses, e ela ficou lá jogada, onde o tio dela pagou o exame de raio x para 

ela fazer particular e a mesma na terça-feira foi encaminhada para Belém. E à vereadora acha 

que como o acidente foi no sábado, então no domingo daria para mandar para Belém, onde 

acredita que aqui eles sabem que muitas coisas mais graves não se resolvem em Cametá. 

Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao Vereador Osvaldo Alves, o 

qual inicialmente saudou a todos os seus nobres edis, saudou a todas as pessoas que se faziam 

presentes no salão plenário. Em seguida, iniciou seu discurso ressaltando da surpresa que 

estiveram dá rádio não estar transmitindo, onde ficou muito indignado e triste ao mesmo tempo, 

porque só é aqui de fato que podem mostrar seus trabalhos ao povo. Na sequência, o vereador 

se retratou sobre algumas pontes que realmente o Município estar precisando, mais sabe que 

não é de uma para outra que vai ser resolvido os problemas. Disse ainda, que a ponte beira mar 

quinze de novembro, o mesmo é cobrado diariamente, onde já esteve conversando com o 

Prefeito pedindo a ele a construção da ponte quinze de novembro beira mar, na sequência, à 

vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso, para citar em relação as pontes, onde 

todos sabem que o Município ele tem o número muito elevado de pontes e muito já se foi feito 

e já se consertaram várias pontes. Disse ainda, que Prefeito já conseguiu resolver a situação da 

quinze de novembro de uma ponte de trezentos e trinta metros, conseguiu ajeitar algumas 
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pontes, mais elas são muitas. E infelizmente não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, porque 

a burocracias em relação a Processo Licitatório e a compra de madeira, onde para a Prefeitura 

comprar madeira, ela precisa estar legalizada. E a vereadora informou que a passagem alegria 

onde sua colega citou, é que a passagem alegria ela está sendo aterrada e a mesma convidou 

vossa excelência para dá uma volta atrás da rua do Zé Augusto e lá está sendo contemplado o 

aterro, onde infelizmente não podem conter a natureza, porque quando chove não é possível 

tirar terra para poder resolver a situação. E em relação a passagem Imperatriz que foi citada na 

sessão passada, teve um pedaço de ponte que realmente está em situação crítica, onde já foi 

verificado, já foi alguém do Governo lá, já conversaram com algumas pessoas responsável e 

eles não querem mais que ajeite a ponte, eles preferem um aterro e por conta disso, assim que 

terminar o aterro da passagem alegria será contemplado também a passagem imperatriz. Após, 

ao retomar da palavra o vereador Osvaldo Alves, citou sobre a merenda escolar do Município, 

onde em algumas sessões passadas foi divulgada que até frutos do mar, camarão rosa e etc. E o 

vereador disse que isso lhe deixou encucado, preocupado, porque sempre tem andado pelas 

escolas e nunca viu essa merenda e acredita que nenhuma escola no Pará exista esse tipo de 

merenda. E o vereador ficou preocupado, triste e procurou o Secretário de Educação, 

perguntando-lhe se realmente tinha acontecido isso de fato e ele lhe falou que não. E o vereador 

pediu para que o secretário lhe provasse e o secretário disse que não tinha medo e falou para o 

mesmo que podia ir até o Departamento de Licitação que lá iria encontrar realmente que nunca 

foi licitado frutos do mar, camarão rosa e etc.. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a 

parte no discurso citando que quem trouxe a Tribuna foi o mesmo, o qual tem documento do 

Portal de Transferência do FNDE, e se foi licitado ou não, mais foi pago. Também citou o 

número da nota fiscal, o mesmo tem todos os documentos e não chegou nas escolas, porque 

tem todos os cardápios das escolas e pagaram fruto do mar fresco entre outras coisas. Disse 

ainda, que só de uma impressão deu vinte e nove páginas com vários itens e repetidamente 

pagaram frutos do mar fresco com nota fiscal data. Em seguida, o vereador Osvaldo Alves, 

citou que também estava com um papel da licitação, onde lhe forneceram um contrato de 

licitação de dois mil e dezoito, o qual prosseguiu lendo: “pelo presente momento do contrato 

de um lado o Município de Oeiras do Pará através da Secretaria Municipal Educação, 

denominada daqui por diante de contratante apresentado neste ato pelo senhor Francinei 

Andrade Amaro (Secretário Municipal de Educação), residente na rua Prefeito Artemio Araújo 
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Nº / Portador/ CNPJ e outros lados. Associação de Trabalhadores Rurais de Águas Brancas do 

Município CNPJ/ concede na rodoviária BR 422 km 63 s/n trans Cametá rural, Oeiras do Pará 

CEP/ de agora em diante denominado contratado deste ato representado pelo senhor Francisca 

Moreira Baia, residente na Nova América km 53 Oeiras do Pará. E o vereador disse, que estava 

carimbado, com o carimbo da ‘Comissão de Licitação’. Na sequência, à vereadora Franciele 

Amaro, pediu a parte no discurso parabenizando o vereador pelo seu discurso. E a mesma pediu 

a parte no discurso só para complementar que o contrato, o qual também tinha em suas mãos, 

onde no contrato diz: ‘camarão regional tamanho médio embalagem plástica de arte de um quilo 

em filé’. Continuando, a vereadora disse, que nesse contrato não se diz que foi camarão rosa, e 

o camarão que foi entregue a população, é o camarão regional, o camarão que foi entregue as 

escolas é o camarão que nós consumimos no Município. E daí a importância do contrato para 

ler, se há alguma nota em relação a isso e com toda certeza não foi pago pela Secretaria 

Municipal de Educação em relação a alimentação escolar e isso comprova o contrato existente, 

que é camarão regional. Após, ao retomar da palavra o vereador Osvaldo Alves, ressaltou que 

isso lhe preocupou, apenas estava fazendo o seu papel de vereador e fiscalizador, onde 

fiscalizou, ficou calado e procurou o Secretário de Educação, procurou a Comissão de Licitação 

e eles lhe deram o documento. Disse ainda, que eles falaram que o mesmo podia mostrar sem 

medo, também tinha abobora, farinha de mandioca, cheiro-verde, banana, camarão regional 

tamanho médio embalagem plástica quilo dezesseis reais. Continuando, citou que esteve no 

deposito de merenda e pôde ver que realmente esse camarão tinha lá. E o vereador falou que 

não acredita que a Comissão de licitação esteja mentindo, alguém pode estar mentindo e alguém 

pode estar informando errado. Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso 

para citar se vossa excelência acha que o Portal, o qual é alimentado pelos funcionários da 

Prefeitura estão alimentando errado? Informando o número da nota fiscal com data de 

pagamento e tudo, mas, com valor altíssimo. Disse ainda, que o camarão do nosso, não é fruto 

do mar oceano e mar é oceano e o mesmo tem o contrato, tem todo o cardápio e tem que se 

juntar de provas para poder chegar no Ministério Público. Continuando, disse que foi 

contratado, algo pago outro. Após, o vereador Osvaldo Alves, disse que isso lhe mexeu, porque 

já passou por essa situação, onde acha que a pior coisa do mundo, é você ser acusado por uma 

coisa que você não fez. E todos têm que ter cuidado por que são famílias, pessoas e Oeiras do 

Pará é uma cidade pequena, quem não é conhecido mas conhece os outros, e a pessoa lá traz 
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que fez a denúncia contra o Governo atual, ele lhe pediu desculpas pelo fato do que lhe 

aconteceu, onde falou para ele: que a desculpa não vai apagar a imagem que ficou, porque isso 

não tem dinheiro que compre o caráter, a imagem de alguém. Finalizou agradecendo a todos. 

Após, a palavra foi facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual inicialmente saudou ao senhor 

Presidente que ora presidia a sessão Sergio Barbosa, senhora primeira secretária Maria Nahum 

e em seus nomes cumprimentou os demais vereadores presentes na sessão, também saudou a 

todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário. Em seguida, iniciou seu discurso 

agradecendo ao grandioso pai do céu pela oportunidade que lhe concede de mais uma vez usar 

a Tribuna desta Casa de Lei de tantas outras que já lhe permitiu. Após, citou que já foi 

justificado no começo da sessão, a ausência da transmissão das rádios, motivo esses que a 

direção deve saber o real fato que deve ter acontecido, onde conversou com um diretor e ele lhe 

disse: ‘Presidente, ao encerrar o período eleitoral a rádio estará à disposição’. Disse ainda, que 

realmente como disse o vereador Edson, que as rádios elas têm normas a seguir e de repente 

um discurso dos mesmos, não na maldade, podem fazer com que as rádios percam suas 

conceições. E a volta da transmissão das rádios, todos podem ter certeza que será de extrema 

responsabilidade dos mesmos, até porque não pode fazer um contrato desta Casa com as rádios, 

mas cada vereador irá assinar um documento pelos seus atos dito em Tribuna, quem assim 

quiser usar na transmissão, porque devido algumas situações existentes. As rádios, elas 

ultrapassam o limite até do nosso Município e como no momento os nervos estão a flor da pele, 

cada um defendendo seus candidatos é direito de cada um, e isso é a democracia que o país lhes 

permite, porque vivemos no país de direitos democrático que permite. E as vezes se menciona 

sem querer o nome do candidato e de repente as outras pessoas que não tem a oportunidade que 

os mesmos têm, então eles se sentem prejudicado com seus candidatos, mais acredita que a 

população deste Município ele tem a consciência em quem deve votar. Ademais, o vereador 

parabenizou a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Cultura pelo movimento do 

dia sete de setembro, e o momento em que ficou mais feliz, foi quando houve o desfile do 

primeiro grau que por debaixo de chuva, mais as pessoas estavam na rua e acredita que eles 

estavam altamente organizados com seu desfilhe. Também o vereador aproveitou para 

parabenizar o Festival Cultural da Assembleia de Deus pelo grande evento realizado no 

Município. Depois, o vereador ressaltou que todos sabem que é impossível qualquer Gestor 

resolver todos os problemas do Município, porque a cada dia surgem um problema e ele surgem 
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diariamente diante de uma administração pública, mais são fatos e que são reais. Precisa-se de 

muitas coisas, precisa, mais apesar da escassez de recurso existente no Município, muito tem 

feito pelo Município, e com a graça de Deus e do povo de Oeiras do Pará, paciência se é no 

Governo dele que estar chegando em Oeiras do Pará. E pode ter tido início, pode, onde o 

vereador Edson que sabe disso, o vereador Joelson que também já foi vereador, vereadora 

Malena do mandato anterior, a vereadora Maria que também já cumpriu outro mandato. Disse 

ainda, que o mesmo junto com vereador Edson Farias, vieram mais além, onde muitas coisas 

que estar chegando hoje em Oeiras do Pará, é uma luta incansável de muitos tempos e se forem 

olhar a Delegacia já vem de longos tempos, o Ensino Médio é uma luta incansável de longos 

tempos, o BANPARÁ é uma luta incansável de longos tempos, a escola que está sendo 

construída na Santa Maria de doze salas, os asfaltos onde são mais de dois mil metros de 

pavimentação a nível de bloquete que são lutas e vitorias alcançadas. E inúmeras emedas que o 

Município foi agraciado como: Ambulância, onde o Município foi agraciado com sete 

Ambulâncias e dessas sete Ambulâncias, a trâns Cametá será agraciada com três Ambulâncias, 

onde só teve uma que foi entregue pelo Deputado Alessandro na época, lá no X-estrada e que 

não houve o cuidado e não existe mais nada. E parabenizou ao povo, ao Município e ao 

Administrador que conseguiu também através de uma equipe técnica, resolver inúmeros 

problemas. Onde a escola que estão construindo no Município na Santa Maria, essa escola não 

vinha mais para o Município, mais a vereadora Franciele junto com Secretário de Educação em 

um determinado momento, uma pessoa informou a eles que onde eles estavam tinha uma pessoa 

que podia resolver a situação para eles. E naquele momento indicaram o Deputado Federal 

Hélio Leite, porque tinha o acesso livre com o Presidente do FNDE e ele lhe atendeu e naquele 

momento foi possível resolver e conseguiram o convenio de volta. Prosseguindo, citou que a 

questão da eleição que está hoje pela disputa eleitoral do Governo do Estado, Presidente, 

Senador, Deputado, onde dia sete de outubro encera as eleições e os Deputados eleitos, 

senadores, Governador, Presidente vão cuidar do mandato e nós vamos ficar aqui, onde as vezes 

se descabelamos por um Deputado e depois de eleito os mesmos não conseguem mas falar com 

ele, e felizes aqueles que depois conseguem ter acesso com o Deputado eleito. E depois acabam 

fechando os caminhos para o amanhã, porque vai vim dois mil e vinte uma eleição Municipal 

e as vezes pela atitude nesta eleição, fechou o caminho para conversar com o outro. A política, 

ela tem que ter dois caminhos, o de inda e não tem que deixar serrado o de volta, porque se 
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serrar o de volta, não conseguirá voltar, onde muitas das vezes estar brigando pela pessoa errada 

porque não faz parte do Município e o mesmo tem que respeitar a posição de cada cidadão que 

se manifesta pelo seu candidato e que todos possam ter a coerência nesse momento. Em seguida, 

citou para o vereador Osvaldo Alves, que tem um defeito, que é pedir desculpas, onde tem a 

consciência que pedir desculpas é caráter, honra. Mais tem a dificuldade, porque a desculpa 

pode ter tirado o peso seu, mais será que tirou a dor que gerou para aquela pessoa, então não 

consegue ficar bem apenas com o pedido de desculpas daquilo que já fez. Na sequência, o 

vereador citou que tem observado muito a empresa que está construindo o prédio do Ensino 

Médio, onde se ver a empresa trabalhando parece no silencio e a obra acontecendo. E essa 

empresa ao chegar no Município, cuidou de fazer o muro e ali colocou seus profissionais, onde 

observou o início dessa obra e está verificando a faze de conclusão. E parabenizou a empresa 

pela obra que vem conduzindo essa obra do Ensino Médio. Depois, parabenizou o vereador 

José Siqueira, pela sua indicação, a qual vem de acordo com a necessidade da população, eis o 

vereador no exercício de legislar usando a nobre função que lhe é outorgado de legislar e assim 

a partir da aprovação desta casa, ela deixa de ser a indicação do vereador Siqueira, e segue para 

o excelentíssimo senhor Prefeito que analise dentro das possibilidades financeira do executivo, 

para que assim possa executar a obra ou não. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra 

foi facultada ao vereador Sergio Barbosa, o qual inicialmente saudou a todos e citou que não 

iria se estender até porque a sessão não estava sendo transmitida pelas rádios, mais só iria deixar 

dois alertas a Administração Pública. Onde a primeira era pelo atraso de pagamento 

principalmente dos servidores contratados de forma temporária, que é prevista a Constituição 

Federal do artigo sétimo, onde diz: o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado 

capaz de atender as suas necessidades vitais básica e a de sua família como moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte previdência social com 

reajuste periódicos que lhe serve o poder aquisitivo sendo vedada a sua veiculação para 

qualquer outro fim. E o vereador Sergio, disse que tem outros itens e como não iria se estender 

falou somente esses, e ele disse que esteve conversando com o Secretário de Finanças e tem 

que tomar uma atitude referente a isso, porque as pessoas trabalham por necessidades, para 

manter sua família, para manter fisicamente. E vê que tem umas pessoas, onde tem 

conhecimento que desde julho que não recebe, e por isso estava deixando esse alerta, porque 

pode trazer problemas futuros sobre essa questão. Disse ainda, que já entrou em contato com o 
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Prefeito, mais infelizmente ele não responde, não atende ligação e referente a isso o mesmo irá 

tomar uma atitude a partir de amanhã de fazer um levantamento de todas as secretarias, de todas 

as folhas em relação de servidores contratados temporariamente de qual é a necessidade, porque 

para o si o secretário diz que não tem condições de pagar e se não tem porque contrata. 

Continuando, falou que esteve conversando com o Secretário de Administração e ele lhe falou 

que está muito preocupado, porque praticamente falta dois meses e não tem um centavo para 

pagar o décimo terceiro, principalmente do que condiz o FPM. E o vereador falou, já que o 

Prefeito não toma atitude, onde vem falando desde o início do ano que precisa enxuga a folha, 

mais nunca que enxuga e não sabe qual é o motivo, mas o mesmo tomará, vai fazer esse favor 

para ele de averiguar e realmente ver se há necessidade em contratações, principalmente de 

quando vê em escolas os diretores empregam todos os seus filhos e conhece vários diretores 

que se tiver cinco filhos, todos os cincos estão empregados. Então disse que irá ver qual é a 

necessidade realmente dessas pessoas estarem nesses lugares. Prosseguindo, citou que o outro 

alerta que queria deixar é sobre uma reunião que teve no farol das estrelas convocando os 

servidores temporários para apresentar candidato, quanta genuinidade, principalmente quando 

viu lá pessoas formadas em pedagogos e isso é o cumulo, e isso recai no abuso de poder político. 

Onde tinha gente chegando do interior, vindo para a reunião sem saber qual era o assunto em 

pauta e várias pessoas lhe procuraram para perguntar se sabia qual era o motivo da reunião, e o 

mesmo respondia que não sabia. Citou ainda, que lhe chegou um vídeo no WhatsApp de pessoas 

discursando como se fosse uma coisa normal. E quando a Constituição Federal no seu artigo 

quatorze, prever o voto direto e secreto, o voto de cabrete ficou lá em mil oitocentos e oitenta 

e nove, onde era imposto pelos coronéis na república velha e acha que nos dias de hoje, já não 

condis mas utilizar desses métodos. Disse ainda, que não sabe quem convocou a reunião, mais 

queria deixar um alerta que se uma pessoa se sentir de forma pressionada e fizer uma denúncia 

no Ministério Público, tendo em mãos vídeos e outros tipos de prova, é problema. Na sequência, 

à vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para esclarecer em relação do falar do 

quesito anterior e também em relação a esse outro quesito. Onde a vereadora disse, que em 

relação de temporários todo mundo sabe de como está a situação do Município na questão de 

recurso, mas acredita que o Prefeito, a Gestão, ela está tomando as providencias em relação a 

isso e não ver motivo para se trazer para a Tribuna, uma coisa que é relacionado a Gestão. E a 

outra situação, em questão da reunião que vossa excelência citou, onde a reunião foi uma 
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reunião de trabalho que o Prefeito convocou para falar a atual realidade que está o Município. 

Após, ao retomar da palavra o vereador Sergio Barbosa, ressaltou que infelizmente o mesmo 

descorda de vossa excelência, devido o mesmo ter os vídeos e os vídeos não demonstram isso, 

mais como já disse que isso serve só de alerta e não é sua intenção, só estava falando porque 

não estar sendo transmitido na rádio e não é sua intenção prejudicar ninguém. Finalizou 

agradecendo a todos. Após, os pronunciamentos, passou-se para a seguinte ordem do dia: 

Votação da Indicação nº 008/2018, de autoria do vereador José Siqueira. A qual foi aprovada 

por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente declarou encerada a 

presente Sessão Ordinária. E para constar a presente Ata, eu Rosiane Vieira Machado, 

_____________________, lavrei a presente Ata, que após, de ser lida e aprovada, será assinada 

por mim e demais vereadores presentes. O cd da Sessão Ordinária do dia doze de setembro de 

dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa casa.  
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