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Ata da vigésima quarta sessão Ordinária, do segundo período legislativo da Câmara Municipal 

de Oeiras do Pará, realizada no dia vinte e seis 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: Joelson Cunha de Moraes (primeiro secretário) e Maria Benedita 

Pinheiro Nahum (segunda secretária). Composta a mesa, o Sr. Presidente Paulo Miranda 

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

Oliveira de Jesus, Izanides Diniz Pimentel Filho, José Paulo Miranda Gonçalves, Maria 

Benedita Pinheiro Nahum, Edson Farias, Franciele Andrade Amaro, Osvaldo de Oliveira Alves 

e Joelson Cunha de Moraes. Constatou a ausência dos vereadores: José Silva Siqueira e Sergio 

Batista Barbosa, os quais informaram que não iriam chegar há tempo para a sessão. 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 qual foi aprovada por 

três votos favoráveis e houve duas abstenções dos vereadores: Edson Farias e Joelson Moraes. 

Após, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

EXECUTIVO: NENHUM. B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: 

Requerimento nº 001/2018, de autoria do vereador Ezequiel de Jesus, o qual requer a 

viabilização para a realização de uma Audiência Pública deste Poder Legislativo, a realizar-se 

no dia dez de outubro de dois mil e dezoito, a fim de ser discutida a questão da Segurança 

Pública em nosso Município. 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 ao Sr. Presidente José Paulo Miranda Gonçalves 

e a todos os demais nobres edis, saudou também a todas as pessoas que se fizeram presentes no 

salão plenário e a todos os ouvintes das rádios. Em seguida, o vereador Ezequiel de Jesus, 

mencionou sobre seu Requerimento de nº 001/2018-GVBM, sobre a questão da “Segurança 

Pública do Município de Oeiras do Pará”. Na sequência, o Sr. Presidente Paulo Miranda, 

suspendeu a sessão devido ao movimento da população em frente à Câmara Municipal, onde 

eles pediam por mais segurança pública no Município. Ademais, o Sr. Presidente citou que 

estiveram em uma reunião com o Prefeito Dinaldo Aires e os demais vereadores para tratar 

sobre esse assunto da segurança pública, onde ficou decidido que escolhesse dez pessoas para 

representar o movimento, onde já estar marcado uma audiência na próxima quarta-feira com o 

Secretário de Segurança Pública e demais autoridades competentes do Estado. Depois, o 

vereador Ezequiel de Jesus deu continuidade ao seu discurso, onde parabenizou a todos pelo 

movimento e todos podem contar com seu apoio. Citou ainda, que todos possam ir juntos até 

ao Estado para mais uma vez reivindicar, para melhorar a vida da população Oeirense. Disse 

ainda, que estiveram uma reunião juntamente com o Prefeito o qual vai dá todo o apoio 

necessário para que as dez pessoas possam ir representar a população. Finalizando, o vereador 
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Ezequiel de Jesus, pediu o apoio de todos seus nobres edis ao seu Requerimento que será para 

a melhoria da população Oeirense. Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada 

ao vereador Joelson Moraes, o qual saudou a todos aos seus nobres colegas vereadores e a todo 

o povo que se faziam presentes no salão plenário. Em seguida, ressaltou que ficou feliz em ver 

a atitude do povo reivindicando a melhoria para o Município, onde já foram várias vezes 

reivindicar, pedir trocas de policiais, onde já publicaram umas fotos de suas idas de quando 

foram reivindicar por mais policiais e chegando até lá eles lhes dão garantia, mais é preciso 

ficarem batendo na tecla e o mesmo ver a luta de cada um dos nobres vereadores em prol de 

melhorias para Município. E o vereador Joelson disse ainda, que tem certeza e consciência do 

seu trabalho e do seu papel quanto vereador e todos têm que zelar e lutar por melhorias para o 

Município. Citou ainda, que já conversaram com o Delegado, cobraram mais ação, mais atitude, 

onde ele ficou jogando a culpa no executivo que não tinha dado apoio, onde o Prefeito foi e deu 

o funcionário o qual era a reclamação dele. Disse ainda, que também foram com o comandante 

da polícia, pedir solução para que possam fazer ronda na cidade, principalmente na parte de trás 

que estar vulnerável. E o vereador Joelson Moraes disse que já fizeram várias reuniões com 

eles e nessas reuniões percebeu que há um embate entre o Comando da Polícia e o Delegado, 

onde ficou chateado porque roubaram um carrinho de seu tio e foi fazer uma ocorrência, onde 

o Delegado simplesmente lhe pediu para que pudesse pegar a filmagem da lotérica para levar 

até ele e o mesmo disse que isso era o papel do Delegado de ir lá para investigar e saber quem 

foi que roubou. Depois, parabenizou o vereador Ezequiel de Jesus, o qual teve a atitude de pedir 

uma audiência pública. Disse ainda, sobre a reunião em o Prefeito vai dá o total apoio para dez 

pessoas irem junto com os mesmos para cobrar. Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra 

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

Miranda e aos demais vereadores presentes, saudou também aos funcionários dessa Casa de 

Leis, saudou a todas as pessoas que honraram com suas presenças e a todos os ouvintes das 

Rádios FM. Em seguida, iniciou seu pronunciamento parabenizando a Sr. Ceane e o Sr. Elves, 

pelos seus áudios no grupo “Oeiras pede Segurança”, quando os dois colocam: ‘se nós 

queremos segurança e queremos paz, não devemos se dá a violência e a desordem’. 

Continuando, citou que estava no interior e todos estão sabendo do momento que vivemos, do 

momento político partidário, onde recebeu uma ligação do Adailson Araújo e ele lhe deu uma 

sacudida e começou a ver, a preocupação do povo. Disse ainda, que voltou do interior para a 

cidade, chegando tomou banho e correu para o Fórum procurar o Juiz e o Promotor e depois de 

conversar com eles, foi para a Prefeitura conversar com o Prefeito, ligou para todos os 

vereadores, ligou para o Secretário de Segurança Pública, ligou para o Delegado Geral da 

Polícia do Estado, faltando só o comandante geral da polícia. Na sequência, o vereador Joelson 

Moraes, pediu a parte no discurso para comunicar que o vereador José Siqueira, já estava 

marcando uma reunião também com essas pessoas. Após, o vereador Edson Farias, citou que 

após isso, marcaram uma reunião hoje onde esteve presente a Sr. Ceane e o Sr. Elves, 

representando a sociedade civil organizada. Depois, o vereador citou que já está marcado uma 

audiência na quarta-feira as quinze horas com o Secretário de Segurança Pública, para saber 

quem é o responsável para mandar segurança para Oeiras do Pará. Continuando, ressaltou que 

muitos acham que os mesmos não estão fazendo nada, muitos pensam que não tem Banco do 

Brasil em Oeiras porque pesam que são os vereadores que não querem, muitos acham que aqui 
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tem um bando de vagabundos e o mesmo pediu para lhes acompanharem, porque quem está na 

vida pública sabe. Prosseguindo, citou que o grupo de vereadores Barriga, José Siqueira, 

Osvaldo, Izanides, Branco, já foram para mais de cinco vezes na Secretaria de Segurança 

Pública e agora o mesmo teve a ideia de levar dez pessoas representantes da Sociedade 

Organizada de Oeiras do Pará, para eles escutarem o que o Secretário vai lhes falar. Disse ainda, 

que a questão de Segurança Pública, é uma questão social coletiva e o mesmo tem pânico de 

onde mora, porque tem medo de quando entrar no seu portão, descer de sua moto e alguém lhe 

abordar, até porque na sua rua são poucas pessoas que mora e o mesmo faz parte da sociedade 

e quer segurança pública. Depois disse, que a culpa pode estar vindo dos mesmos, porque se 

acomodam e parabenizou a todos pelo movimento e por se fazerem presentes na sessão. 

Portanto o vereador citou que estamos vivendo um abandono de vinte anos em Oeiras do Pará 

da presença do Estado, há vinte anos estamos abandonados, há vinte anos que o Ensino Médio 

não presta, a segurança não presta e o tem do Estado em Oeiras está sucateado. Depois, disse 

que estiveram ano passado junto com o Prefeito, Pastores e outros da sociedade, onde o 

Governador ligou na frente de todos para o Secretário de Segurança e que já estava tudo 

resolvido, mas até agora não chegou nada. Disse ainda, que viu uma postagem dos vereadores 

de suas idas lá na Segurança Pública, onde pediram voadeira, aumento do efetivo, troca de 

policiais e a delegacia, onde só saiu a delegacia, mais ninguém pode desistir, até porque foram 

eleitos para isso e todos têm que pedir. Finalizando, o vereador pediu para a sociedade que faça 

um BO, porque gera uma estatística vergonhosa para o Estado. Finalizou agradecendo a Deus. 

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

Joelson Moraes que ora presidia a sessão e aos demais nobres edis presentes, saudou também a 

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

citando sobre o momento oportuno e de grande valia para a sociedade Oeirense, onde os 

mesmos não têm outros caminhos a recorrer à não ser aqueles que legitimaram através do voto 

os seus representantes. Depois, parabenizou o vereador Ezequiel de Jesus pelo seu 

Requerimento o qual é de grande importância, porque se trata de uma audiência pública e 

quando se fala em audiência pública você vai falar com o público, vai falar com a sociedade 

civil organizada. Ademais, relembrou de quando tiveram a oportunidade de sentar com a 

sociedade civil organizada representada pelo Pastor Pompeu, Pastor Jeferson, pelo seu Julho, 

pelo empresário Ivail Araújo, pelas vereadoras Malena Batista, Franciele Amaro, Maria 

Nahum, vereador Edson Farias, vereador Osvaldo Alves e demais vereadores, onde foram 

conversar sobre a questão de segurança e Ensino Médio do Município. Continuando, disse que 

isso já se faz mais de um ano e naquele momento conversavam com o Governador em exercício 

Zequinha Marinho na ausência do seu titular o qual estava nos Estados Unidos se tratando. 

Disse ainda, que o Governador Zequinha Marinho ligou para os Secretários da frente de todos 

e determinou prazo e não aconteceu. Ressaltou ainda, que isso é preocupante porque 

recentemente os assaltos acontecido em Oeiras é de uma forma agressiva, uma forma onde a 

população estar amedrontada diante das situações existentes. Prosseguindo, disse que iriam tirar 

dez pessoas do movimento para representar suas classes, que represente a sociedade civil, para 

ir conversar com o Secretário de Segurança, Governador e demais pessoas se for preciso e que 

possam lhe atender. Em seguida, citou que é bem verdade que a Constituição Federal, determina 

que a segurança pública é dever do Estado, mais também a Constituição Federal diz que é dever 
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do Estado, mas é direito de todos a segurança e é um direito constitucional a todos quanto 

cidadãos e cidadãs. Na sequência, ressaltou que lamenta muito sobre o que o Delegado de 

Polícia falou, que se não tinha apoio ia continuar fazendo feijão com arroz, ou seja, deixa a 

população a mercê e não está nem aí. E o vereador disse que ao ouvir essa declaração do 

Delegado, mesmo não estando presente, mas estava o Prefeito, os demais vereadores que 

estavam presentes, os mesmos não tem nem que pedir, mais sim exigir de imediato a 

transferência desse cidadão. E se caso contrário, não atenderem os seus pedidos aí todos irão 

para a frente da Delegacia para fazer a dê tiragem, porque não dá para aceitar de quando a 

pessoa trata dessa natureza as pessoas. Disse ainda, que Polícia Militar e a Polícia Civil tem 

apoio sim de todos os Governos que já passaram como: o Governo do ex-prefeito Dulcídio, 

Nabiça, Ely Batista e tem do Prefeito Dinaldo Aires. Continuando, citou que fica comprovado 

de quando a população toma partido em favor de seu Município não partidário, mais partido do 

povo. Finalizando, citou que todos não possam ficar só com a viagem de Belém, porque esse é 

só o começo e todos podem terem a certeza que uma coisa é os vereadores irem lá e será 

diferente quando eles enxergarem as dez pessoas representando a sociedade e isso vai fazer uma 

diferença enorme. Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada à vereadora 

Franciele Amaro, a qual inicialmente saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes, 

também cumprimentou a todos os seus nobres edis, onde agradeceu a Deus por mais uma sessão 

ordinária realizada nesta casa legislativa, onde tem a oportunidade de tratar assuntos de 

interesses públicos e hoje em especial tratando de interesses públicos do Município. Em 

seguida, iniciou seu discurso parabenizando a equipe pela qual organizou a passeata ordeira, 

pacifica em que todos estavam em um só objetivo que é em função de nosso Município. 

Sabendo que hoje o Município de Oeiras do Pará, vivencia uma situação muito complicada que 

é a segurança de nossas famílias, a segurança de nossos filhos. E a vereadora Franciele se 

solidarizou a todas essas situações existentes que aconteceu nos últimos meses que vem 

acontecendo no Município como: assaltos, furtos. Além de levarem bens matérias, eles tiram 

do cidadão do bem a dignidade, onde famílias são amaradas, espancadas, por pessoas 

delinquentes que se quer tem uma perspectiva de vida. E a sua indignação enquanto ao Poder 

Legislativo e como os seus demais colegas é abraçar essa causa, mesmo sabendo das 

responsabilidades de cada um e enquanto aqueles que espera dos mesmos uma alternativa para 

a solução deste mal que estar solando o nosso Município. Famílias desesperadas, famílias que 

muitas vezes sentavam nas portas de suas casas para conversar com seus parentes e hoje se 

observa não estarem fazendo mais, e isso é um sinal vermelho, isso é um sinal que precisa de 

uma sociedade civil organizada, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, em dá 

as mãos em função desse objetivo que é trazer a paz de volta para nossas casas e para nossas 

famílias. Continuando, citou que teve pessoas que lhe procuraram e muitas delas preocupadas 

com a situação assim como a mesma e como todos que saíram na passeata da paz, preocupados 

se os mesmos podem fazer alguma coisa. E a mesma reiterou que podem sim, onde no dia de 

ontem se reuniram no gabinete do Prefeito, juntamente com o delegado, com o investigador, 

com o representante da Polícia Civil e o representante da Polícia Militar, onde conversaram 

sobre essa situação que estamos vivenciando e esse momento difícil para a população, onde 

todos querem que continuem uma cidade da paz, uma cidade maravilhosa, a cidade que todo 

mundo se conhece e se cumprimentam nas ruas, e essa realidade que todos querem que continue 
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e que Oeiras volte a ser como era antes. Disse ainda, que diante de toda essa situação, o Prefeito 

contou com o delegado e ele colocou algumas situações, onde perguntaram para ele qual era o 

plano de ação que eles têm de imediato, porque precisariam de uma resposta para o povo, 

precisam de articulação que possam inibir está situação em que estamos enfrentando, queremos 

uma ação em que pelo menos essas pessoas possam sair do Município se caso não consigam 

prender. E o plano de ação, onde Prefeito conversou com o destacamento de Cametá, o qual se 

comprometeu em mandar pelo menos aos finais de semana sexta, sábado e domingo, cinco 

policiais para estar ajudando, porque tem um número insuficiente para o número de habitantes 

que tem no Município. E nesse sentido ela reiterou que a reunião já sutil efeito, eles estão indo 

para as ruas, já estão fazendo abordagem de pessoas para revistar e pegar documento para saber 

quem é, onde são práticas que pode parecer simples, mas que faz a diferença. E são situações 

que precisam se juntar e todos juntos como: a Sociedade Civil Organizada, Poder Executivo e 

Legislativo, Polícia Civil e Militar, tem que ter união e pareceria. E todos precisam de paz, mais 

essa paz só é possível se, se organizarem e irem além de buscas e alternativas para cobrar de 

fato o que é de direito de quem é responsabilidade, responsabilidade do Estado com essas 

questões de segurança pública de nosso Município e que precisamos que aumente o número de 

Policiais para poder resolver em partes, porque sabemos que não vão acabar com os bandidos, 

não vão conseguir acabar com a criminalidade no Município, mais amenizar já resolve. 

Prosseguindo, citou sobre o Conselho da Segurança Pública, onde Oeiras não tem o Conselho 

de Segurança Pública e a mesma sugeriu para o grupo que possa cria um Conselho para discutir 

sobre essas questões que está solando o Município e que está afetando as famílias. Na 

sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso parabenizando vossa excelência 

e que isso também é uma ideia sua, para formar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, 

para compor o Ministério Público, a Câmara Municipal, o Executivo e a Sociedade Civil 

Organizada. E esse Gabinete ou o Conselho, pudesse ser um órgão integrada a Secretaria de 

Segurança Pública como um órgão maior fiscalizador das ações públicas da segurança do 

Município. E o vereador reiterou que essa sugestão quem lhe deu foi o Secretário de Segurança 

Pública do Estado e que os mesmos estivessem uma interligação mais rápido. Após, a vereadora 

Franciele Amaro, voltou a citar que a questão do Conselho é uma atitude louvável, porque em 

outros lugares deu certo e em Oeiras a mesma tem certeza que não será diferente. Ademais, 

parabenizou as pessoas pelo evento, parabenizou o vereador Ezequiel de Jesus pelo seu 

Requerimento o qual pede uma audiência pública. Em seguida, citou que esteve lendo sobre o 

plano de governo do Estado, onde esteve lendo o plano de governo observou-se que: criar uma 

Secretaria de Segurança no Município de Altamira, criar um Departamento de Segurança em 

Marabá, criar um Departamento de Segurança em Santarém. Disse ainda, que verificou o que 

tinha para os Municípios pequenos, onde constava a parceria do Estado e Município com apenas 

câmeras de monitoramentos, mais precisamos mais do que isso como: mais reforço policial, de 

mais investigadores que levantem da cadeira e vá para as ruas investigar os fatos que são 

levados até a Delegacia. Também queremos investigadores não administrativos e sim para ir 

em busca da função que eles foram concursados pelo Estado, que é investigar os assuntos que 

são levados até lá. Ainda disse, que esse plano de governo lhe chama a atenção porque fala mais 

das cidades grandes e as cidades pequenas ficam para depois. E é nesta hora, neste movimento 

e nesta ação que todos podem transformar e fazer a diferença. Finalizou agradecendo a Deus. 
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Após, a palavra foi facultada ao vereador Izanides Filho, o qual inicialmente saudou a todos 

os seus nobres colegas vereadores, saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes no salão 

plenário e a todos os ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso parabenizando 

o vereador Ezequiel de Jesus, pelo seu Requerimento o qual trata de uma audiência pública 

sobre a segurança pública no Município. Continuando, citou que tudo na vida tem um fim, onde 

agente nasce, cresce e morre e já fizeram uma audiência pública sobre a situação do Fundo e 

foi resolvido em partes, mais hoje acredita se fizerem uma audiência pública sobre a segurança 

tem certeza que irá amenizar essa situação. E o vereador pediu para vossa excelência Sr. 

presidente Paulo Miranda, que possa escolher uma data para essa audiência pública sobre a 

segurança. Na sequência, o Sr. presidente Paulo Miranda, pediu a parte no discurso para citar 

que terão o momento para conversar com autoridades do Estado e esse será o melhor momento 

para determinar com eles, para depois não terem como eles fugirem, e se possível já irem com 

essa data para conversar com pelo menos o Secretário do Estado, para poder ter a presença do 

Estado aqui. Após, o vereador Izanides Filho, citou que todos têm que analisar tudo direitinho, 

analisar fundo para ver se não estão falando merda. Depois ressaltou que na reunião que tiveram 

com o Sr. Prefeito Dinaldo Aires, onde foi abordado vários assuntos e chegaram a um consenso 

do verdadeiro problema de estar tendo este descaso no Município. E o primeiro problema é a 

situação das drogas, e esse grande índice de assaltos e de bandidagem no Município é por causa 

da situação das drogas, porque perdeu-se o controle, onde existe bairro que o cara está vendo a 

droga na palma da mão, porque acabou-se a fiscalização. E todos têm que ser consciente das 

coisas e o Estado tem culpa sim, porque? Porque ele destacou poucos policiais para o nosso 

Município. E o povo já chegou no limite, onde talvez se essa passeata tivesse chegado há dias 

atrás já teriam resolvido esse problema. Também a Câmara tem culpa, os vereadores têm culpa, 

porque não foram exigir valendo do Estado a vinda de mais policiais. Na sequência, o vereador 

Ezequiel de Jesus, pediu a parte no discurso para contribuir citando, que o Estado trabalha em 

cima de dados e se no Estado não há dados de B Os registrados, então para o Estado está tudo 

há mil maravilhas no Município e essa é a grande importância de registrar o B O. Após, o 

vereador Izanides Filho, ressaltou que também todos têm que analisar as seguranças que já 

tivemos no Município, onde o mesmo admira muito o trabalho do Sargento Alberto, o qual hoje 

já é Tenente. E o Sargento Alberto, ele fazia um trabalho de intimidação, andava em todo o 

Município, conhecia todo mundo, ele se interessava e ele conseguia botar as pessoas que não 

vale nada para fora do nosso Município, mais infelizmente chega pessoas que vem trabalhar no 

nosso Município que não conhece ninguém e como é que ele vai saber quem é bandido, como 

é que ele vai saber quem são as pessoas que estão envolvidas no crime, ele só vai saber se a 

população os ajudar e se a população não ajudar ele nunca vai saber. Prosseguindo, ressaltou 

que ficou triste em não poder participar da reunião que teve com o delegado, ficou mais triste 

ainda com a atitude que ele tomou em falar as coisas como o Presidente da Câmara falou aqui 

do nosso Município e isso mostra que ele não tem nenhum compromisso com a nossa segurança 

e ele não merece suas admirações. Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no 

discurso para contribuir na questão do Sargento Alberto, onde ver alguns comentários como: 

“os grandes não querem que ele venha”. E quem são esses grandes? Disse ainda, que tem o 

número do Lino Alberto, o qual disponibiliza para qualquer cidadão ligar para o Lino e 

perguntarem se ele quer vim para Oeiras. Continuando, citou que no sistema democrático que 
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vivemos em Oeiras, não dá para meter uma arma na cabeça do Lino e dizer ‘você tem que ir 

para Oeiras’, porque ele é livre e o Lino lhe falou que em Oeiras ele não pisa mais para trabalhar. 

E o grande que não quer que ele venha, é ele mesmo. Após, ao retomar da palavra o vereador 

Izanides Filho, citou que fica triste com essa situação do Sargento Alberto e o mesmo já teve a 

oportunidade de conversar duas vezes com ele e pôde ver nele o interesse e o amor pelo seu 

trabalho. E o vereador disse ainda, que todos podem contar com seu apoio e o que depender de 

si estar pronto para ajudar. Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada à 

vereadora Malena Batista, a qual inicialmente saudou a mesa constituída, saudou a todas as 

mulheres que se faziam presentes no salão plenário e a mesma prosseguiu lendo um versículo 

da Bíblia. Em seguida, iniciou seu discurso citando que fica feliz em ver as pessoas buscando 

seus direitos. E quando se fala de segurança todos tremem na base, porque quando se deparam 

com assaltos mão armada um cidadão de bem fica sem saber o que fazer e levam a dignidade, 

onde alguns ficam em estado depressivo e demoram meses para se recompor. Continuando, 

ressaltou sobre o setembro amarelo que está acontecendo do dia primeiro ao dia trinta, onde 

Oeiras do Pará tem um índice muito grande de suicídio, e esse ‘setembro amarelo’ é para nus 

conscientizar e na maioria dos casos sobre os estudos de campo que a Federal tem feito, o que 

leva as maiorias dos casos a suicídio são as paixões. E se há um índice altíssimo de suicídio e 

não estão conseguindo segurar o seu coração e imagine de quando sua casa é invadida por 

bandidos e como sempre fala nessa tribuna que o chefe maior o qual está destruindo famílias, 

estar levando os jovens a destruição, mães que choram pela madrugada, pais que se desesperam 

sem saber o que fazer buscando refúgio, socorro sem até mesmo a onde não sabe mais, por esse 

vilão chamado ‘droga’, o qual leva famílias, pessoas, amigos e junto vem a prostituição e assim 

por diante. E quando chega o momento de usar essa droga a pessoa se desespera e infelizmente 

o nosso Município estar chegando a essa situação que hoje é alarmante. Prosseguindo, 

agradeceu a todas as pessoas que vieram em busca de paz, em busca de seu direito, onde 

lembrou que janeiro de dois mil e dezessete foram todos naquela reunião onde saíram felizes 

de que viriam, mais em fim, está chegando a essa situação onde na próxima quarta-feira irão 

voltar e espera que não venham só batendo palmas, mais trazerem resultados positivos. Disse 

ainda, que todos estão correndo atrás, não estão omissos, não estão quietos e não estão calados, 

mais sim tentando buscar. Continuando, ressaltou que também ligou para o Sargento Alberto, 

onde ele já marcou uma conversa com a mesma. Na sequência, o Sr. Presidente Paulo Miranda, 

pediu a parte no discurso para citar que quando a sociedade se mobiliza, rápido começa a surti 

efeito e de repente a polícia começa a prender quem assaltou, porque bastou a sociedade se 

manifestar e rápido estão encontrado o bandido e prendendo. E o Sr. Presidente disse ainda, que 

isso há um desinteresse por partes das autoridades que estão deixando as coisas acontecer. Em 

seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para que vossa lhe permitisse 

parabenizar o grupo ‘Oeiras pede Segurança’, pela coerência, pela responsabilidade da Dirlem 

e quando o mesmo fala da Dirlem fala de todo mundo e ela foi a primeira pessoa com quem 

conversou foi com ela. E o mesmo ver o interesse de todos querendo buscar a solução, mais 

fica triste de quando se infiltra pessoas no grupo e começa a postar insultando novamente a 

desordem. E o vereador pediu permissão para o Sr. Presidente vereador Paulo Miranda, para 

dizer que é mentira que não prenderam ninguém e o mesmo estava com o áudio do rapaz que 

faz parte da foto, a qual estar circulando dizendo que foram eles e não foi. Disse ainda, que irá 
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ligar para o rapaz e se ele precisar de ajuda, irá conversar com o Promotor e o mesmo está 

fazendo o print desses falsos boatos, dessas pessoas que estão criando pânico na sociedade de 

Oeiras do Pará, para ver que medida pode ser tomada. E todos como representantes legais do 

povo, tem que contribuir, para ver quem são essas pessoas que estão se infiltrando nos grupos, 

para criar o pânico e logra êxodo e será que essas pessoas estão querendo a segurança ou estão 

querendo implantar a instabilidade para gerar a desordem em Oeiras. E isso leva os mesmos até 

ao erro de passar informações. Após, ao retomar da palavra à vereadora Malena Batista, citou 

que é lamentável, triste e como sempre diz em tribuna de quando se fala algo, que fale com 

convicção e mostre a prova, porque se brincar com a situação no qual estamos vivendo é uma 

pessoa sem caráter ou que talvez nunca passou por esse momento que é difícil. Na sequência, 

o Sr. Presidente Paulo Miranda, pediu reiteradamente a parte no discurso para citar que 

realmente é lamentável e tem que se tomar atitudes até porque se sabe quem estar publicando e 

o maior bandido é quem estar publicando uma coisa para enganar a sociedade, tem que procurar 

o Ministério Público para exatamente ver e acompanhar essa situação e ningeum pode deixar 

que essas pessoas façam com que fiquem olhando e achando que estão fazendo um benefício e 

sim ao contrário, eles estão tentando prejudicar uma situação que estão tentando organizar junto 

com a sociedade. Após, à vereadora Malena Batista, citou que isso é lamentável, mais todos 

estão fazendo seu papel e irão sair atrás de resposta para que possam vim bem-sucedidos. 

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 nobres edis, saudou 

as pessoas que se faziam presentes e a todas as pessoas que os ouve através das Rádios FM. Na 

sequência, iniciou seu discurso citando que é estar muito triste a nossa situação e com isso 

acabou tirando a paz de todos e aproveitou para parabenizar Oeiras pela segurança, onde se 

fazia partes de pessoas representando a sociedade. E todos têm que ir à luta, onde lembrou que 

no outro mandato os vereadores foram a primeira vez até a SEDUC e nada foi resolvido e 

quando foi na segunda vez se reuniram com um grupo que estava lutando com o mesmo objetivo 

chegaram lá e foram atendidos. E a mesma espera que não demore muito para os mesmos 

trazerem uma solução na questão de segurança, onde sabem que tem muitas coisas que estamos 

precisando em nosso Município, mais hoje tem que priorizar a questão de segurança porque 

estar muito preocupante. E como vereadora que estar, tudo que for de interesse para o Município 

e para a sociedade, a mesma está pronta para ajudar. Depois, citou que junto com os demais 

vereadores estiveram uma reunião com o delegado logo quando começou a acontecer esses 

assaltos e todos ouviram ele para saber onde era que estava o erro, para ver se os mesmos de 

alguma forma como vereadores que estão poderiam ajudar. Onde ele colocou todas as desculpas 

do que estava acontecendo e que ele não tinha apoio do Município e todos sabem que é inteira 

responsabilidade do Governo a nossa segurança, mais em todos os mandatos o Município tem 

que arcar com algumas despesas, para que o trabalho seja fluido melhor na questão da 

segurança. Disse ainda, que ficou muito triste pela reunião que aconteceu no dia anterior, onde 

não se fez presente porque não foi comunicada, mas se estivesse sido comunicada estaria 

presente e iria fazer algumas perguntas, porque naquele momento encontrava-se o Executivo e 

se encontrava o delegado. Continuando, a vereadora citou que ficou mais triste ainda de quando 

ouviu de seus nobres colegas, que o delegado vai fazer só o arroz com o feijão, ou seja, só o 

básico e todos têm que ir juntos e fazer tudo que estiver aos seus alcances. E a vereadora reiterou 
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que tudo que estiver ao seu alcance irá fazer em prol da nossa segurança e tudo que for preciso 

estará para reivindicar, para lutar e conseguir junto de todos. Finalizou agradecendo a Deus. 

Após, a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual inicialmente parabenizou a os 

seus nobres colegas, parabenizou a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário 

pela passeata pacífica. Em seguida, iniciou seu discurso citando que abordagem da sessão era 

sobre a segurança pública, onde é inadmissível aceitar do jeito que está como: o crime, a 

bandidagem, o tráfico tomando conta do nosso Município. Continuando, ressaltou que 

estiveram junto ao Prefeito em seu gabinete juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar, 

onde o mesmo fez uma pergunta para eles: como é que pode o nosso Município pequeno o 

tráfico tomar conta? Onde os traficantes vendem as drogas sem medo nenhum, eles vendem 

como se vendesse farinha na feira e eles estão quase pedindo alvará para a prefeitura, para 

vender a droga no nosso Município, isso é inadmissível e isso lhe revolta. E os impostos que 

pagamos não é só para a segurança pública, mais também para a educação, saúde e hoje o 

mesmo dorme com medo, porque nunca em Oeiras do Pará o mesmo teve medo de dormir em 

sua própria casa. Também o mesmo já foi vitima, onde levaram um objeto seu que ainda está 

pagando empréstimo e só irá terminar de pagar em dois mil e vinte e como é que pode a Polícia 

dizer que só vai fazer o feijão com arroz e isso é inaceitável. E o vereador ressaltou ainda, que 

todos estão a mercê e precisamos o mais breve possível juntamente com a sociedade, com o 

legislativo, com o executivo e judiciário, procurar o mais breve possível em pedir ajuda. 

Prosseguindo, falou que já estiveram várias vezes em Belém com o Secretário de Segurança 

Pública, com o Delegado Geral, onde há cinco meses atrás já preocupado com a essa situação 

sobre segurança pública. E um dos seus pedidos foi pedir ajuda, porque Oeiras do Pará está se 

tornando uma cidade violenta e o povo vem pedindo para os mesmos, para que pudessem fazer 

alguma coisa e para que trocasse alguns policiai tanto da Civil, quanto da Militar do nosso 

Município. E o vereador reiterou citando que os policiais foram trocados, mais infelizmente 

não deu resultado e pelo que lembra já foram sete crimes bárbaros de cinco a seis meses para 

cá e nenhum desses crimes foram solucionados. Depois, ressaltou que o povo tem toda razão e 

os mesmos estão fazendo seus papeis, estão indo até a Belém não só na área da segurança 

pública, mais em toda as áreas e infelizmente as coisas não vem acontecendo. Continuando, 

falou que a cidade de Oeiras do Pará cresceu e não é mais uma cidade pacata, onde lembra de 

um Policial há dez anos atrás chamado Givanildo e só ele prendeu mais de dez traficantes no 

nosso Município. E hoje o Lino Alberto, ele não é o terceiro tenente por acaso, porque? Pelo 

trabalho bem efetuado por ele nos Municípios que ele passou. Hoje Oeiras cresceu, onde só tem 

dez policiais e são três policiais por plantão e como é que três policiais vão dá conta do 

Município, mais não estava generalizando, porque sabe que tem policiais bons que querem 

trabalhar, mais infelizmente em todo órgão público e em todo lugar tem aqueles que 

infelizmente querem passar o rodo. E quando pensa que o traficante estar em algum lugar sem 

medo, no seu entendimento, é porque alguma coisa estranha está acontecendo e tem traficante 

aqui em Oeiras há mais de quinze anos, mais ninguém pode fazer nada, porque são direitos 

humanos. Então o povo fica à mercê da criminalidade. Ademais, citou que é a favor de uma 

delegacia aqui na cidade, porque as pessoas que são presas e são levadas fora daqui se tornam 

os maiores bandidos, até porque acabam sendo presos juntos com outros bandidos e se essas 

mesmas pessoas fossem presas aqui mesmo, eles não entrariam para o mundo do crime. Mais 
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hoje com a graça de Deus a delegacia está sendo feita, justamente pensando dessa forma que os 

mesmos se preocuparam, porque a insegurança é tanta que o povo quer fazer justiça com as 

próprias mãos. E o grande causador de tudo isso é a droga. Na sequência, à vereadora Maria 

Nahum, pediu a parte no discurso para citar que desde seu primeiro mandato já tinha essa ideia 

onde todos podiam se juntar e conseguisse pelo menos uma vez por semana fazer uns trabalhos 

nas embarcações, pelo menos para inibir as entradas das drogas aqui no Município. Após, o 

vereador Osvaldo Alves, citou que Oeiras ainda tem jeito e tem certeza que se tivesse mais 

vontade de um ou dois policiais tem certeza que Oeiras não estaria do jeito que estar. 

Prosseguindo, ressaltou que com a ajuda da gestão na pessoa do Prefeito Dinaldo Aires, estão 

desenvolvendo um trabalho há mais de ano aqui no Município e de quatro meses para cá, já 

conseguiram mandar mais de quinze jovens para o centro de recuperação e isso só acontece 

porque tem o apoio da gestão. Finalizou agradecendo a Deus. Após, os discursos dos nobres 

vereadores, o Sr. Presidente Paulo Miranda colocou em votação o Requerimento de nº 

001/2018, de autoria do vereador Ezequiel de Jesus. O qual foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida, o Sr. Presidente Paulo Miranda, informou que na próxima quarta-feira não haverá 

sessão em função da organização da viagem para Belém do Pará, sobre o assunto da segurança 

pública, a qual já está em audiência marcada com as autoridades representantes do Estado. 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 vinte e seis de setembro de dois mil e dezoito, onde 

encontra os discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa casa. 
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