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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia dezessete de outubro de dois mil e dezoito, 

às dezoito horas. Reuniram-se ordinariamente os vereadores da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador José 

Paulo Miranda Gonçalves, secretariada pelos edis: Joelson Cunha de Moraes (primeiro 

secretário) e Sergio Batista Barbosa (segundo secretário). Composta a mesa, o Sr. 

Presidente Paulo Miranda solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos edis: 

Ezequiel Oliveira de Jesus, Izanides Diniz Pimentel Filho, José Paulo Miranda 

Gonçalves, Sergio Batista Barbosa, Maria Benedita Pinheiro Nahum, Edson Farias, 

Franciele Andrade Amaro, Osvaldo de Oliveira Alves. Constatou-se a ausência dos 

vereadores: José Siqueira, o qual informou a está casa que mesmo se encontrava enfermo. 

E a vereadora Malena Batista, informou a está casa que teria consulta médica. Após, as 

chamadas dos edis e havendo quórum regimental, o Sr. 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 Sr. Presidente 

Paulo Miranda, colocou em discursão, votação e aprovação a Ata da Sessão Ordinária 

anterior. A qual foi aprovada por seis votos favoráveis e uma abstenção do vereador 

Edson Farias. Após, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES 

ORIUDOS DO EXECUTIVO: Ofício nº 212/2018- GP-PMOP, de vinte e sete de 

setembro de dois mil e dezoito, o qual encaminha o Projeto de lei nº 005/2018, que 

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO 

PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE”, a 

fim de ser submetido à acurada análise dessa Egrégia Casa Legislativa. Projeto de Lei nº 

005/2018, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE 

ORIRAS DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE”. B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. Ofício nº 

070/2018-GP-CMOP, de dois de outubro de dois mil e dezoito, que encaminha a CFPFFO 

o Projeto de Lei nº 005/2018, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 

MUNICÍPIO DE ORIRAS DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE”, para análise e posterior parecer. C) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: Nenhum. Logo depois se passou para o 

pequeno expediente, no qual o Sr. Presidente facultou a palavra aos edis para breves 

comunicações ou comentários pelo prazo máximo de cinco minutos, cada. No qual o Sr. 

Presidente vereador Paulo Miranda se inscreveu. Logo em seguida, a palavra foi facultada 

ao vereador Paulo Miranda, o qual usou o pequeno expediente para dá ciência aos nobres 

pares edis dessa casa de leis, o qual fez a leitura do ofício em que o Ministério Público do 

Estado do Pará, Comarca de Oeiras do Pará ofício de nº 150/2018, de primeiro de outubro 

de dois mil e dezoito, sobre o assunto de legação constantes do ofício de nº 001, 

solicitando cópias integral das gravações de tais discursos no prazo de três dias, 

atenciosamente Suldblano Oliveira Gomes (Promotor de Justiça de Oeiras do Pará). Logo 

após, passou-se para o grande expediente, para qual o Sr. Presidente facultou a palavra 

aos vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos, cada. Após, a palavra foi facultada 



 

2 
 

ao vereador Joelson Moraes, o qual inicialmente saudou a todos os seus nobres colegas 

vereadores que se faziam presentes, saudou também as pessoas que se faziam presentes 

no salão plenário, saudou aos funcionários desta casa de leis. Também o vereador 

agradeceu a Deus por mais uma vez poder usar a tribuna desta casa e no dia a dia poder 

lutar pelas melhorias do Município para que o povo, os conterrâneos, a cidade e o 

Município possam ter dias melhores. Disse ainda, que esse é o papel do vereador quanto 

representantes do povo, haja vista a cobrança encima do vereador é muito maior, mais a 

responsabilidade maior de administrar o Município é do Prefeito. Em seguida, o vereador 

citou sobre a saúde, onde o mesmo disse que fez um Requerimento pedindo explicação a 

Secretaria de Saúde, de que forma eles estão combatendo a questão da malária, 

principalmente no rio Itaucú e o rio Sacajós e o mesmo espera que eles os responda, mais 

se eles não o responderem, a Assessoria Jurídica irá pedir mais uma vez para eles. 

Continuando, citou que junto ao Sr. Presidente, fizeram um ofício pedindo a presença do 

Secretário de Saúde, para que os mesmos possam pedir esclarecimento para ele e de que 

forma ele estar fazendo para o combate da malária. Na sequência, o Sr. Presidente 

vereador Paulo Miranda, pediu a parte no discurso onde estendeu o convite para os demais 

vereadores e a reunião estava marcada para o dia seguinte as dezesseis horas juntamente 

com o Secretário, para ouvi-lo dele qual o combate que estar a malária. Após, ao retomar 

da palavra o vereador Joelson Moraes, citou que é importante todos se preocuparem, 

porque todos estão vendo a situação que está no interior em relação à malária. Disse ainda, 

que também irá cobrar do Secretário mais atitudes e que ele faça uma reunião com os 

funcionários do hospital para que os mesmos também possam ter mais atitudes. Em 

seguida, à vereadora Maria Nahum, pediu a parte no discurso para citar que os 

funcionários do hospital possam ter mais atitudes em casos mais graves. Após, o vereador 

Joelson Moraes, citou sobre o atendimento da emergência do hospital, onde simplesmente 

eles só preenchem uma ficha e dão para as pessoas aguardarem e ninguém sabe quem 

estar na frente do outro e daí começa uma grande discursão, para quererem passar um na 

frente do outro, onde são coisas que são fácies de se resolver e o mesmo espera que isso 

possa ser resolvido. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao 

vereador Ezequiel de Jesus, o qual inicialmente saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda 

e a todos os vereadores presentes, saudou também as pessoas que se faziam presentes no 

salão plenário, também agradeceu a Deus por lhe conceder em poder estar mais uma vez 

usando a tribuna desta casa de leis. Em seguida, iniciou seu discurso, ressaltando que as 

pessoas se confundem de fato o papel do vereador, até porque vereador não tem recursos 

para construir e quem tem é o executivo. Disse ainda, que vereador não pode construir, 

porque se não poderá até perder seu mandato e a lei não lhe ampara por legislar em causa 

própria e por fazer obras públicas no Município. Depois, citou que os mesmos são muitos 

cobrados sobre as iluminações das vias públicas, onde também é uma parte que não é do 

vereador e frequentemente os mesmos cobram do Secretário, da Administração, onde 

pode ser feito se haver recursos destinado para isso. Ademais, citou sobre as reuniões que 

os mesmos estiveram, onde foram duas reuniões na prefeitura, uma reunião nessa Casa 

de Leis com representações dos poderes do Executivo, Judiciário e Legislativo e uma 
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reunião em Belém, onde todos tem feito seus trabalhos o qual são seus deveres e suas 

funções e todos tem feito. Também ver esse parlamento unido para a busca de melhorias 

para a população do Município. Prosseguindo, citou que umas de suas metas no mandato 

que estar sempre foi lutar pela bandeira da saúde principalmente, até porque a saúde não 

espera e tem momentos complicados e difíceis para a família que não tem dificuldades 

financeiras. Continuando, falou que conversou com a enfermeira Fabiane, sobre o Posto 

do rio Mocajatuba, o qual é um rio que fica muito distante e que possível a atual 

Administração possa reinaugurar com medicamentos e profissionais. Na sequência, o 

vereador citou que recentemente começou um trabalho na beira mar, pelo motivo da 

situação que estava sobre roubos de lanchas, onde entrou em contato com o Dr. Lucival, 

o qual é o legitimo dono do terreno. E o mesmo disse para o Secretário que sempre 

trabalhou para conquistar seus bens, mais não dá para aceitar é ter um Secretário o qual 

não é nem do meio ambiente e sim da perseguição que é o Gracimar, porque onde passa 

pelo Município, pensa que o Gracimar está pior que a malária, porque em todo o setor ele 

está prejudicando os outros. Disse ainda, que recentemente esteve no rio Proanã, onde 

uns cidadãos lhe chamaram para dizer que ele está extorquindo os mesmo nessa questão 

de madeira da serraria, também conversou com dois donos de estâncias e é mesma 

situação que o Gracimar estar extorquindo e não tem como admitir isso. Continuando, o 

vereador falou que o Gracimar estar acostumado a fazer isso, ele mora no terreno dos 

outros que é público do Município e lá funcionava a biblioteca e salve engano quem 

comprou esse terreno foi o senhor Dulcídio. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu 

a parte no discurso para contribuir com vossa excelência, onde foi procurado para a busca 

de apoio sobre essa situação e o mesmo falou para o secretário que lhe procurou para não 

contar com o mesmo. Mais se o Governo viesse impedindo ao longo do seu mandato a 

construção na orla de Oeiras do Pará teria seu apoio, mais o que vê é um governo frouxo 

nesse quesito e escolhe um ou dois para poder impedir e porque não impediram os outros 

que são empresários. Após, ao retomar da palavra o vereador Ezequiel de Jesus, citou que 

falou para o Gracimar Vale que se o mesmo tirar as outras obras que estão fazendo o 

mesmo também tiraria a sua obra. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Edson Farias, o qual inicialmente saudou o Sr. Presidente vereador 

Paulo Miranda e aos demais vereadores presentes, saudou também os funcionários dessa 

casa de leis e a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário. Pois, o vereador 

se lamentou pela falta da transmissão das sessões pelas rádios e que isso lhe deixa triste, 

porque no mandato passado já se usou dessa prerrogativa de não transmitir a sessão pelas 

rádios. E no seu entendimento foi um equívoco da Gestão passada, onde cortaram a sessão 

e o mesmo sempre foi contra e mesmo assim perderam a eleição, mais espera que o Sr. 

Presidente possa tomar as iniciativas. E o vereador disse ainda, que foi procurar o 

Promotor, para pergunta-lo: “Doutor, porque o senhor mandou parar a transmissão das 

rádios”? E ele lhe respondeu que não tinha mandato parar. Continuando, o vereador falou 

que o Promotor pedi e ele não determina, onde ficou assustado de quando o Sr. presidente 

leu o ofício e ele dizendo que era para parar. Primeiro tem que se apurar e se no final ficar 

comprovado de que a denúncia de João Paulo Lobato Gomes é verdadeira, toma-se a 
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iniciativa e mande sessar a transmissão, mais sem antes ao direito contraditório que a 

Constituição lhes garante, o mesmo pensa que o Promotor está equivocado. Na sequência, 

o Sr. Presidente vereador Paulo Miranda, pediu a parte o discurso para deixar claro que 

em momento algum existiu documento que o Promotor mandou suspender as sessões das 

rádios. Pois, o Promotor pediu informações alegado com um ofício e pediu a gravação da 

sessão e quem conversou com o mesmo e disse que só voltaria após o período eleitoral, 

foi a direção da rádio. Após, ao retomar da palavra o vereador Edson Farias, disse que 

retiraria o que tinha falo, porque o que entendeu foi que o Promotor tinha mandado parar 

a transmissão das rádios. Diante disso, o vereador fez um pedido para vossa excelência 

que possa acionar a Assessoria Jurídica desse Poder e usar o meio de interpelar esse 

cidadão que denunciou a sessão. Disse ainda, que teve acesso ao documento sobre a 

denúncia que ele fez e pelo que estava dizendo lá, era que os mesmos estavam pedindo 

voto para seus candidatos, onde o mesmo procura não faltar nas sessões e em nenhum 

momento nem um vereador disse para votar em fulano e salve engano nesse país mitigar 

de má fé é crime e esse rapaz João Paulo Lobato Gomes, no seu entendimento ele praticou 

a litigância e ele acusou algo que não existe. Depois, o vereador agradeceu aos eleitores 

pelos votos dado aos seus três candidatos. Também agradeceu a esses mesmo candidatos 

pela reunião de quarta-feira aqui em Oeiras do Pará, quando veio o representante da 

superintendência da Policia Civil de quando trataram na outra quarta-feira em Belém do 

Pará, onde reuniram com o Secretário de Segurança Pública, delegado geral da Policia 

Civil e o Comandante Geral da Policia Militar, para falarem sobre segurança pública. 

Também agradeceu aos vereadores que se disponibilizaram e em especial ao Sr. 

Presidente desta casa de lei, o qual não mediu esforço de dá condições para que pudessem 

irem até lá, juntamente ao prefeito que também deu condições. Em seguida, parabenizou 

a enfermeira Geise pelo bom atendimento que está fazendo no Posto do Igarapé Preto. 

Finalizando, deixou sua reclamação ao Sr. Presidente Paulo Miranda, onde a Assessoria 

da casa inovou pela primeira vez trazendo a LOA no cd rom e isso é acompanhar a 

tecnologia, mais tem que se ver onde, porque já está na hora de todos terem seus 

notebooks. Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada ao vereador 

Paulo Miranda, o qual inicialmente saudou ao senhor Presidente Joelson Moraes que 

hora presidia a presente sessão e a todos os vereadores presentes na sessão, também, 

agradeceu a Deus pela oportunidade que lhe concedeu de mais uma vez em poder usar a 

tribuna desta casa de leis. Em seguida, iniciou seu discurso se lamentou pela não 

transmissões das sessões pelas rádios e quando recebeu, a pessoa protocolou o ofício 

pedindo que a presidência tomasse a iniciativa, onde suspendeu as sessões das rádios por 

questão do período eleitoral, no pensamento que fosse ficar só no ofício da Câmara e se 

surpreendeu de quando chegou ao Ministério Público. Na sequência, ressaltou que se 

encontra na Comissão de Finança, já encaminhado a LOA (Lei Orçamentária Anual), 

onde vai nortear o Gestor, o que ele tem para poder está locado no Orçamento para que 

ele possa trabalhar o ano de dois mil e dezenove. Disse ainda, que a LOA, é ela que dá 

sustentação para que o Gestor esteja dentro da legalidade e poder atender as demandas da 

população de acordo com a suficiência financeira que o Município tem. Prosseguindo, 
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ressaltou que as atribuições que são do vereador poucas pessoas conhece e ainda existe 

pessoas que acham que vereador tem que construir pontes e etc.. Mas o papel do vereador 

é legislar em favor do povo que lhes concedeu o voto, onde o voto ele é transferência de 

poder, e quando se vota no vereador estar lhe transferindo poder para ele lhe representar 

durante quatro anos, e se vota no Prefeito também transferi poder para ele gerenciar o 

recurso que vem para o Município durante quatro anos. Ademais, citou sobre a reunião 

sobre segurança pública que estiveram, onde agradeceu ao vereador Edson Farias, pela 

articulação que teve tanto em Belém quanto em Oeiras, para que pudessem ter alcançado 

o objetivo. Disse ainda, que muito melhorou depois dessa reunião, onde a Polícia foi para 

a rua passando uma certa segurança para as pessoas, onde falou para o Delegado que a 

responsabilidade de investigação era dele e não dos vereadores, mais suas partes os 

mesmos fizeram em ir cobrar atitudes, porque essas são as suas responsabilidades e 

quanto também do Gestor. Depois, citou que a política ela é o maior instrumento de 

transformação da vida do ser humano e é só através da política que se é capaz de 

transformar a vida das pessoas, através da política se pode fazer transformações na vida 

de cidadãos e cidadãs através de benefícios que vem. Ainda disse que Oeiras do Pará, 

onde acredita que nunca houve uma votação de divisão de voto entre Deputado Federal e 

Estadual, onde parece que o povo resolveu através de suas lideranças em ajudar vários. E 

a população deste Município abraçou Deputados Estaduais e Federais onde vários estão 

eleitos e agora irão para o segundo turno, para escolher a nível presidencial e a nível do 

Estado. Continuando, falou que a suspensão da sessão na quarta-feira passada, onde 

saíram da reunião as quatro horas da tarde, mais teve certeza o quanto foi proveitoso 

porque estavam tratando assuntos que estavam aterrorizando a sociedade e quando se fala 

em segurança pública, já verificaram que a um temor por parte da população. E o vereador 

aproveitou o momento para agradecer aos senhores vereadores, as pessoas da sociedade 

civil organizada que os acompanharam até em Belém e aqui mesmo em Oeiras e ninguém 

melhor para ouvir do que uma Juíza para ouvir o que saiu da boca do Delegado. Disse 

ainda, que o Delegado lhe fez uma pergunta, se era verdade que tinha chamado ele de 

corrupto e ele queria que o mesmo esclarecesse para as pessoas se tinha chamado ele de 

corrupto e o mesmo não estava na reunião, mais foi confirmado que ele disse que se não 

tivesse apoio da prefeitura ele apenas ia fazer o feijão com arroz. E o vereador disse para 

ele que se estivesse certeza que ele era corrupto, iria direto denunciar para o Ministério 

Público e já pediu a transferência dele, há não ser que ele dei uma resposta para a 

sociedade. E como falou o vereador Edson e funcionário da Comarca de Oeiras do Pará, 

que há doze anos não tem um processo um inquérito da polícia civil apurado para 

encaminhar para o Ministério Público e isso quer dizer que Oeiras é a mil maravilha, 

Oeiras não tem problemas, mais é porque ele não faz ocorrência policial para dizer que 

está tudo bem. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para citar 

que disse que também não existe um pedido de escuta telefônica, de busca preensão e de 

nada, e quando não tem nenhum pedido telefônica e nem de busca preensão é sinal que 

ninguém é suspeito e nada está acontecendo. Após, ao retomar da palavra o vereador 

Paulo Miranda, voltou a falar que se passou uma eleição serrada e cada político, 
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apoiadores foram atrás de votos para seus candidatos e fala para todos que a política só 

tem dois caminhos que é o de ida e o de volta, porque o de ida é muito bonito e o de volta 

se deixar muito serrado não conseguira voltar e essa eleição a nível estadual e a nível 

federal, ela não pode lhes afetar entre pessoas e políticos. Pois o mesmo disse que com 

essa completaram sete eleições que votou no Gerson Peres e sempre votou no Dr. Gerson 

Peres, pelos seus feitos e ele lhe oportunizou entrega neste Município oitocentos 

certificados do SENAI profissionalizando as pessoas e quanto político o mesmo pode 

ajudar através da política a construir a felicidade dessas pessoas que estão com seus 

certificados do SENAI com cursos profissionalizantes. Finalizou agradecendo a todos. 

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

o Sr. Presidente vereador Paulo Miranda e aos demais nobres edis, saudou também as 

pessoas que se faziam presentes no salão plenário e agradeceu a Deus pela oportunidade 

que lhe concedeu por mais uma vez onde pode estar usando a tribuna desta casa de leis 

para tratar sobre interesse público. Em seguida, iniciou seu discurso citando sobre sua 

viagem para participar de uma das festas mais religiosa do mundo que é o Círio de Nazaré, 

agradecendo a Deus por ter lhe permitido presenciar por mais uma vez acompanhar o 

Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Na sequência, citou sobre a reunião que estiveram 

nessa casa legislativa, onde começaram as dez horas da manhã com o objetivo em relação 

a segurança pública no Município. E já foi presenciado momentos muitos difíceis como 

casas sendo invadidas, famílias sendo maltratadas, crianças sendo batidas e levando bem 

matérias fora o psicológico das pessoas que ficam abalados em função da situação em 

que vivem. Disse ainda, que já estiveram várias reuniões e no início deste mandato 

estiveram em Belém reunidos com o Zequinha Marinho, no qual colocaram a situação da 

segurança pública do Município e de lá vieram com esperança de que dias melhores 

pudessem acontecer, onde infelizmente nada daquilo em que trataram ocorreu. E 

novamente voltaram para uma nova reunião, para buscar alternativa para a situação do 

Município e mais uma vez voltaram com a esperança em que pudesse acontecer e nada 

foi feito. E diante de toda essa situação, houve grupos de WhatsApp, movimentação, 

passeata pelas ruas de nossa cidade unindo forças com o Poder Executivo, Poder 

Legislativo, sociedade civil organizada e houve a sugestão de mais uma reunião articulada 

pelo seu nobre colega vereador Edson Farias em relação a segurança pública do 

Município. E foram até a capital, conversaram com os responsáveis e voltaram de lá com 

a certeza de que as coisas possam tomar outros rumos e as reinvindicações que fizeram 

em relação a segurança pública foi a solicitação: de uma voadeira, mais policiais e até 

agora não foram atendidos. Ademais, a vereadora parabenizou a todos os professores pelo 

seu dia, os quais tem uma nobre função de ensinar e educar. Depois, citou sobre a malária, 

onde todos sabem que o Município vivencia a malária e não é fácil como todo mundo fala 

que o secretário não está fazendo nada. Todos sabem que essa situação ela é muito 

complicada, mais elas estão sendo feitas e a mesma acha que todos devem ir em lócus 

para ver se as ações estão sendo feitas, também já perguntou para a enfermeira Fabiane 

que tipos de ações estavam sendo feitas, e ela lhe respondeu que o Estado manda uma 

equipe a cada quinze dias e essas pessoas vão principalmente para as localidades onde 
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realmente são mais afetadas em relação a malária, fazendo a busca ativa, fazendo o 

bloqueio da doença e tudo que é possível do Município fazer ele está fazendo. Ressaltou 

também sobre o que foi dito sobre o aparelho de raio x de uma pessoa que foi no hospital 

e voltou sem atendimento, onde acredita que muitas das vezes as pessoas têm vergonha 

de chegar e perguntar, e acabam indo embora para suas casas, onde conhecem os 

vereadores e acabam ligando para os mesmos dizendo que não foram atendidos. Pois, a 

mesma acha que isso é muito importante onde o vereador liga para o responsável para 

que essas pessoas não voltem para suas casas sem atendimento. Em seguida, citou sobre 

o Posto de Saúde do Mocajatuba e todos sabem que vários Postos já foram reabertos, 

onde o Prefeito Dinaldo Aires encontrou todos os Postos fechados e até agora já tem seis 

Postos reabertos e a questão é abrir os Postos e manter os Postos, porque o que adianta 

reabrir todos os Postos e não ter como manter em relação ao medicamento. E todos sabem 

que todas essas localidades precisam, mais precisa ter planejamento para que o posto não 

seja aberto hoje e fechado amanhã, porque todos sabem da situação que o Município se 

encontra, a escassez de recurso que não está sendo fácil para manter a folha de pagamento, 

não está sendo fácil para compras de medicamentos, porque o recurso que vem para a 

compra de medicamento da farmácia básica é de quatorze mil reais para uma população 

com mais de trinta mil habitantes. Mais esperam que possa melhorar, porque sabem da 

dificuldade das pessoas, principalmente daquelas que moram no meio rural que são as 

pessoas que mais sofrem. Na sequência, citou em relação ao Projeto de Lei de nº 

005/2018, parabenizando o Poder Executivo o qual encaminhou até ao Poder Legislativo, 

onde será apreciado por todos os vereadores. E todos sabem que esse Projeto ele é muito 

importante o qual é o orçamento em que o Município vai poder gastar em dois mil e 

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

Izanides Filho, o qual inicialmente saudou a todos os nobres vereadores presentes e a 

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

discurso citando sobre o que o vereador Edson citou e que lhe chamou muita a atenção, 

onde infelizmente muitas pessoas não reconhece seus trabalhos, até porque quando a 

situação estava pegando em Oeiras era que os vereadores não falavam isso, não falavam 

aquilo, vereador não cobra e agora os mesmos foram e cobraram e não houve um 

reconhecimento. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso 

parabenizando vossa excelência pelo seu discurso e o que lhe leva a pensar no discurso 

do vereador Paulo Miranda, onde ele citou que distribuiu para mais de oitocentos 

certificados preparando mais de oitocentos jovens para o mercado e muitos estão 

trabalhando e o mesmo se pergunta: quantos desses reconheceram o trabalho seus 

trabalhos? Mais para criticar eles são os primeiros e os que criticam, são aqueles que não 

conhecem seus trabalhos, mais também fica feliz por aqueles que reconhecem seus 

trabalhos. Após, o vereador Izanides Filho ao retomar da palavra citou ainda que o Sr. 

Presidente vereador Paulo Miranda deixou bem claro que no sistema político infelizmente 

ele é assim mesmo, se tornou assim e ficará cada vez mais pior, mais infelizmente essas 

coisas que acontecem não pode abalar seus trabalhos e além desses exemplos em que o 

Presidente citou, também os mesmos tem vários e vários outros exemplos. Depois, citou 
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sobre a segurança pública, o qual é um assunto muito extenso e é uma coisa que devemos 

pensar muito a fundo do que estar acontecendo no nosso Município e no nosso Estado, 

onde assistiu uma reportagem que prenderam para mais trinta policiais militares que 

estavam envolvidos no crime, facilitando o tráfico de drogas, onde foi grampeado o 

telefone e solucionado o problema. Daí uma política do Estado que vai ajudar muito na 

segurança do nosso Município e do nosso Estado, porque fala sem medo de errar que uns 

dos principais problemas da segurança pública está em alguns policiais militares que se 

envolvem nessas bandalheiras, facilitando mais o avanço do crime. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada à vereadora Maria Nahum, a qual 

inicialmente saudou o Sr. presidente vereador Paulo Miranda e aos demais vereadores 

presentes, saudou também a todas as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário, 

pois aproveitou o momento para agradecer a Deus por mais oportunidade que lhe 

concedeu. Em seguida, iniciou seu discurso se lamentando pela falta da transmissão da 

sessão pela rádio, onde tem muitas pessoas lhe procurando para saber pelo qual motivo 

não está sendo transmitida e sempre tem informado as pessoas sobre o motivo. Ademais, 

ressaltou sobre suas idas até a Belém, onde também no começo deste mandato alguns 

vereadores foram e conversaram com o Vice-governador sobre a nossa segurança pública 

e ele falou que ia fazer alguma coisa pelo nosso Município e ficaram esperando. E por 

questão da segurança no Município retornaram para conversar com o Secretário da 

Segurança Pública, onde ele falou que não estava sabendo de nada e que para ele estava 

às mil maravilhas o nosso Município. Disse ainda, quando o povo transfere o voto para 

os mesmos, então são os mesmos que tem que reivindicar, porque se for um cidadão 

comum, quando ele chegar acredita que nem vai conseguir falar, mais quando são os 

mesmos que estão representando o povo com dificuldades mais eles recebem. Depois, 

citou sobre a reunião que terão com o Secretário de Saúde, onde é um dos assuntos que 

lhe interessa muito que é a saúde do Município. E a mesma irá aproveitar para perguntar 

para o Secretário de Saúde qual a forma, porque não dá mais para se conformar do jeito 

que estar indo não tendo respeito com a população, onde tem várias xerox que já tirou de 

TFD de pessoas e só nesse mês já foram duas vezes, uma vez foi porque chegou ao seu 

ouvido que foi alugada a embarcação a empresa que ganhou a licitação da saúde, onde 

ela foi alugada para um passeio retornando daqui no sábado sem dá uma satisfação para 

o povo e as pessoas ficaram à mercê do TFD e tinham consulta na segunda-feira. E agora 

de novo, porque nesse domingo foi domingo do círio e sua irmã ela tem responsabilidade 

com as pessoas, ela acompanhou o círio fluvial e retornou para cá e para si estar sendo 

muito difícil porque a responsabilidade não é sua de ajudar as pessoas que estão com o 

TFD. E esse TFD a empresa recebe e já essa empresa que ganhou que venha ter 

responsabilidade e já que ela não iria estar aqui pelo menos era para dá uma satisfação 

para o povo. E a mesma estará na reunião que haverá com o Secretário de Saúde para ver 

como se resolve essa situação. Na sequência, ressaltou sobre o que vereador Joelson citou, 

onde não é que seja que as pessoas tenham vergonha de irem e sim pelo atendimento que 

estar sendo mal, porque quanto a si mesma foi recebida mal da última vez, mais conseguiu 

entrar e chegando lá se deparou com muitas situações erradas, uma delas foi em que o 
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porteiro não queria deixar uma senhora que estava acompanhando um paciente ir até a 

casa dela para tomar banho e se alimentar. E isso são coisas simples, coisas que podem 

ser resolvidas e essas pessoas podiam fazer um curso de relação humana para aprender 

atender a população. Depois, citou que irá procurar o Gestor para saber se no complexo 

de peixe tem um acerto da geleira, onde só estar entrando uma geleira e muita das vezes 

só vai embora quando termina de vender todo o peixe e com a entrada só de uma geleira 

o peixe fica mais caro para a população. Em seguida, voltou a falar sobre a saúde, onde a 

mesma esteve visitando o rio Proanã zinho, onde já faz dois anos que eles não têm ACS 

e como é falado nesta tribuna que o trabalho da malária estar sendo feito, como estar 

sendo feito? Se na estrada faz dois anos que os moradores não têm visita de ACS e há 

dois anos atrás eles tinham. Na sequência, o Sr. Presidente vereador Paulo Miranda, pediu 

a parte no discurso para citar que lamenta muito sobre a questão do ACS e como sempre 

fala que não tem melhor articulador porque o ACS tem uma relação de família. Disse 

ainda, que o mesmo esteve no Ministério da Saúde em Brasília e conversaram sobre essa 

situação, onde Oeiras do Pará tem a disponibilidade para baixar um edital para mais nove 

ACS. Mais no caso que existe ACS, não podem aceitar por ele recebe pela produção e se 

o ACS não estar indo naquele lugar, ele estar assinando pelo outro, porque o dinheiro dele 

só vem com base na produção. Após, a vereadora Maria Nahum, citou que estar muito 

preocupada com o sistema da Milhomem Tavares conhecida como rua do Tarquito, 

porque se forem ver a textura da caixa d`agua, os mesmos não irão acreditar que estão 

consumindo água daquela caixa e são coisas que acredita que dá para resolver, mais se 

ver a falta de interesse e quem sabe as doenças não estão sendo causada dessa água pela 

textura que a caixa se encontra. Prosseguindo, citou que também irá perguntar para o 

Secretário da falta de medicamento da farmácia básica, porque já fazem quase três 

semanas que não tem nem o básico dos básicos. Ademais, ressaltou sobre o Projeto de 

Lei, a qual já assinou o ofício, é oposição e faz parte da Comissão da qual vai ser 

encaminhado o Projeto da LOA e o que depender da mesma não irá dificultar nada para 

o Gestor, mesmo sendo oposição, até porque sabe da importância da LOA, a qual vem 

trazer benefício para o Município. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual inicialmente saudou a todos os seus nobres 

colegas vereadores e a todas as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário. Em 

seguida, iniciou seu discurso agradecendo a povo de Oeiras do Pará, pelos votos aos 

Deputados que foram eleitos, onde realmente o povo reconheceu e o povo estar mais 

consciente quem realmente fez algo pelo Município como: Luth, Junior Hage, Eliel 

Faustino, Priante, Jordy o qual não se reelegeu mais era uma pessoa que olhava para nosso 

Município, mais os que fizeram de fato algo pelo Município, eles foram os mais votados. 

Depois, citou que também fica triste por não estar sendo transmitido as sessões pelas 

rádios, onde o povo acompanha o que realmente os mesmos estão fazendo. Disse ainda, 

que fica feliz pelas pessoas da sociedade civil querem acompanhar o que os vereadores 

estão fazendo pelo Município, mais ao mesmo tempo fica triste de quando existe grupo e 

três membros do grupo estiveram na reunião que houve e os mesmos não comentaram 

nada sobre o fato que aconteceu de muita importância, nem pelo menos uma postagem 
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para agradecer a vinda do secretário de Segurança do Estado que foi enviado até aqui no 

Município. Ademais, ressaltou sobre o que o vereador Joelson citou sobre as pontes, o 

qual também mora na ponte quinze de novembro e algumas pessoas não entendem de fato 

qual é o papel do vereador, onde seu primeiro requerimento como vereador foi a ponte 

quinze de novembro beira mar. E o mesmo vem cobrando do Prefeito, vem cobrando na 

sessão a construção da nova ponte e o seu papel como vereador está fazendo. 

Continuando, ressaltou que é através da política que se ganha asfalto, raio x, delegacia, 

estradas, médicos e outras coisas, por isso que é muito importante as pessoas votarem nas 

pessoas que realmente tem e vai ter o compromisso pelo Município. Na sequência, a 

vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para citar que teve candidatos 

votados no nosso Município, que na eleição passada cento e sete candidatos tiveram votos 

em nosso Município e desses cento e sete votos apenas quatro ou cinco trouxeram alguma 

coisa para o Município, e daí a importância dos eleitores analisar a transferência dos votos 

para essas pessoas. Após, o vereador Osvaldo Alves, ressaltou que quem ganhou com 

essa divisão foi o povo, onde acredita que se não estivesse apoiado esse candidato, a 

delegacia não estaria sendo construída hoje no nosso Município. Disse ainda, que a 

delegacia, ela é de suma importância para o Município, porque hoje o ladrão de ovo ele 

vai preso e fica um ou dois dias aqui e é transferido para a faculdade do crime e lá vai se 

deparar com traficantes, assassinos, estuprador e outros tipos de marginais. E ele 

cumprindo o crime dele aqui, o mesmo tem certeza que ele não seria um criminoso ainda 

pior do que ele já é, e por isso é de suma importância uma delegacia em nosso Município. 

Pois, ainda disse que sempre tem batido forte como falou na sessão retrasada que 

traficantes em nosso Município traficam há quinze vinte anos e nada acontece, onde teve 

um traficante que lhe mandou recado e o mesmo mandou outro recado para ele, onde 

falou: “pode dizer para ele que eu não represento ele, eu represento o povo e se ele quiser 

lhe falar alguma coisa que ele lhe procure”. E todos sabem que tudo isso que acontece no 

Município o causador maior é a droga e por isso é meio estranho um traficante de quinze 

a vinte anos ainda traficar o Município e o Delegado falou: “ eu sei, eu estou aqui em 

Oeiras do Pará há seis meses e eu sei quem são todos os traficantes do Município”. E 

salve engano já foram cincos reuniões cobrando mais segurança para o Município, onde 

a uns cinco meses atrás, pediram a mudança total da polícia civil e militar e a polícia civil 

mudou tudo e setenta a oitenta por cento a militar, mais infelizmente veio só o que não 

presta para o Município. E quando fala que tem pessoas da sociedade civil querendo 

acompanhar seus trabalhos, mais no grupo que eles têm nem pelo menos elogiam os 

trabalhos dos mesmos de quando vão em Belém, sobre o que aconteceu na reunião que 

houve aqui, ninguém elogiou o trabalho de ninguém do que realmente fazem como 

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

Barbosa, o qual se absteve de se pronunciar. Após, os pronunciamentos dos vereadores, 

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 
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dezessete de outubro de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na integra, 

encontra-se no arquivo dessa casa. 
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