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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia sete de novembro 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: 

Franciele Amaro, Edson Farias, Maria Nahum, Sergio Barbosa, Paulo Miranda, Izanides 

Filho, Ezequiel de Jesus e Joelson Moraes. Constatou-se a ausência dos vereadores: 

Malena Batista, José Siqueira e Osvaldo Alves. A vereadora Malena Batista, comunicou 

ao senhor primeiro secretário que estava com problema de saúde devido ter feito uma 

cirurgia. O vereador José Siqueira, informou que devido ao falecimento de uma pessoa 

de sua família não pode chegar a tempo na sessão. E o vereador Osvaldo Alves, até o 

presente momento não tinha se manifestado. 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 houve uma abstenção 

unanima pelos vereadores. Após, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) 

EXPEDIENTES ORIUDOS DO EXECUTIVO: Nenhum. B) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. Nenhum. 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 nem um vereador se 

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

a Palavra foi facultada ao vereador Joelson Moraes, o qual inicialmente saudou a todos 

e agradeceu a Deus por mais uma vez poder estar nesta casa de leis e usar a tribuna desta 

casa para falar sobre seus trabalhos, falar sobre o Município, da Administração e de seu 

papel quanto vereador. Em seguida, iniciou seu discurso ressaltando que o mesmo junto 

com o vereador Branco Manga esteve viajando para o interior visitando alguns amigos, 

ouvindo as reivindicações deles e o mesmo fica feliz em poder fazer essas visitas assim 

como eles ficam felizes também e é dessa forma que vão trabalhando sem muitas 

condições. E a sua indignação, é porque já foi cobrado como já falou numa sessão anterior 

sobre a questão da malária, onde fez um ofício pedindo esclarecimento sobre a questão 

da malária e infelizmente não foi respondido, já reiterou junto ao Assessor Jurídico Dr. 

Sergio mais até agora não foi respondido, onde é um total desrespeito com o mesmo 

quanto vereador. E o mesmo só quer é levar esclarecimento para o povo que estar 

sofrendo com esse surto de malária que está tendo no Município. E lembrou da época do 

ex-prefeito Nabiça que o grupo que combateu a malária eles foram eficazes, onde tiveram 

dezessete mil casos na época, mais eles montaram juntamente com o Estado e fizeram um 

bom trabalho e combateram a malária e depois veio o mandato do Ely e o governo do Ely 

colocou também um grupo que soube trabalhar e dificilmente se via casos de malária, 
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porque eles souberam planejar. E o que está faltando hoje na questão da Endemias de 

quem toma conta, é planejamento, para que possa combater de fato a questão da malária. 

Mais fica feliz de poder ver pessoas do governo Municipal que sempre culparam o Estado, 

mais como todos sabem que o estado não é como queríamos, mais ajuda o Município. E 

ano que vem o Município não vai ter mais o que reclamar do Estado, porque o Helder é 

da mesma base do Prefeito e o Prefeito apoiou e o Helder tem por obrigação ajudar o 

nosso Município. Na sequência, o vereador Sergio Barbosa, pediu a parte no discurso 

para contribuir referente a reunião que tiveram nesta casa com a equipe da saúde, onde 

ficou claro para todos que na verdade o que está errado e a estratégia e a falta de 

planejamento. E quando o diretor do hospital conhecido como Zecão, questionou o chefe 

da Endemias Municipal que no questionamento ele deixou claro para todos os vereadores 

que a estratégia do chefe de endemias está totalmente equivocada, medidas que podem 

ser tomadas mais não estão sendo, e ficou claro para todos que o chefe realmente não 

estar contribuindo como poderia contribuir para o avanço no combate à malária. Após, o 

vereador Joelson Moraes, falou que foi realmente o que deu para perceber na reunião e 

que ele estar meio perdido na questão do planejamento para combater à malária. E o 

mesmo acha que o Secretário de Saúde deveria olhar para trás e ver o que deu certo, quem 

foi as pessoas que trabalharam no mandato do Ely e até no mandato do Nabiça e chamar 

esse pessoal para se unir e largar a questão de política e pensar mais no Município. 

Prosseguindo, ressaltou da sua tristeza em saber que o médico Dr. Márcio especialista no 

Município foi demitido e o que lhe deixa mais triste foi saber que ele foi demitido por 

telefone sem ter qualquer justificativa. E falou com o Zecão, onde ele lhe colou que deram 

vinte e cinco dias para o Dr. Raul e cinco dias para o Dr. Leandro e o Dr. Márcio tem o 

contrato até no final do ano. Mais fica triste por saber que o Dr. Márcio é um especialista 

na área e com certeza estava ajudando no Município. Em seguida, o vereador Sergio 

Barbosa, pediu reiteradamente a parte no discurso para citar que a questão do Dr. Márcio 

realmente causa um espanto e até indignação da forma que ele foi demitido por telefone 

e não tiveram a coragem de chama-lo e fazerem o destrato com ele e colocar as situações. 

Mais simplesmente as desculpas não convencem, porque se demiti um funcionário 

alegando que os repasses estão caindo mais aumenta os dias de outros, então onde é que 

vai se economizar? Então a questão não é de economia e se quer economizar não pode se 

economizar nus serviços essenciais, isso é bobagem, falta de coerência e falta de 

responsabilidade com a saúde pública de quem está fazendo isso. E hoje trocaram um 

médico que é especialista por um outro que não é especialista em nada, é apenas um 

clinico geral que tem uma certa experiência. Após, o vereador Joelson Moraes, citou que 

infelizmente essas coisas vem acontecendo no Município a falta de respeito com os 

profissionais que atuam no nosso Município. Na sequência, o vereador Edson Farias, 

pediu a parte no discurso parabenizando a preocupação de vossa excelência pelo povo de 

Oeiras. E o que mais assusta a população de Oeiras diante do quadro que temos na questão 

da saúde é o alarmante de malária, a Secretaria de Saúde do Governo Novo Tempo uma 

Nova História anuncia aos quatro cantos do Município que a saúde vai entrar em recesso, 

salve engano no dia quatorze de novembro a sete de janeiro. Mais diante da situação desse 
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quadro eles estão de brincadeira com o povo de Oeiras do Pará, e agora o profissional da 

saúde tem que chamar a população e dizer: “você não pode adoecer porque nós estamos 

de recesso”. Recesso se dá para aqueles serviços não essenciais e que pode ser revisto a 

qualquer momento. Disse ainda, que essa administração está muito à vontade para fazer 

o que quiser e já estar na hora de mostrar para eles que eles não são o topo da pirâmide. 

Após, o vereador Joelson Moraes, citou sobre a Secretaria de Obras, onde o mesmo ver e 

acompanha o trabalho do secretário, acompanha os trabalhos dos funcionários e ver o 

total empenho deles e são os funcionários da Secretaria de Obra que mais sofrem. Sofrem 

pela falta de condições de trabalho que não tem e podem colocar até um engenheiro lá 

para ser o secretário de obra, mais se não derem condições para ele trabalhar não vai 

adiantar nada. E infelizmente não vai adiantar querer mudar secretário para colocar 

fulano, ciclano ou beltrano se não der condições para o secretário e para os funcionários 

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

Ezequiel de Jesus, o qual inicialmente saudou o Sr. Presidente Paulo Miranda e em seu 

nome complementou a todos os nobres vereadores, saudou também a todas as pessoas se 

faziam presentes. Em seguida, iniciou seu discurso citando que particularmente atua seu 

trabalho quanto vereador mais pelas zonas rurais desse Município, basicamente viaja 

todos os finais de semana e até mesmo aos dias de semana onde frequenta muito os 

interiores de Oeiras do Pará. E quando estão nessa situação em que o povo está no interior 

distante não tem o privilégio de estar aqui nesse momento e fica mais difícil para 

desenvolverem seus papeis quanto vereador, mais de fato sabe o que está acontecendo e 

espera muito para que a próxima sessão venha ser transmitido. Em seguida, ressaltou que 

um dos seus pleitos é a melhoria pela saúde e quando se fala em malária é um mal que 

afeta a todos, porque quando o chefe dono da casa não consegue trabalhar todo mundo 

sofre e todos sabem do valor que é o medicamento para o tratamento e sabem como fica 

a questão da logística de quando um cidadão liga meia noite de um interior dizendo que 

seu filho está morrendo e que não consegue falar com ninguém, onde tem visto situações 

de inúmeros vereadores saírem altas horas da noite para ir buscar um paciente no interior, 

mesmo sabendo que não é seu papel e que não cabe aos mesmos e sim a secretaria de 

saúde. Ademais, citou que trouxe desde a primeira sessão, um pleito que é da população 

do rio Mocajatuba do referido Posto de Saúde, onde já está enhes e enhes falando do 

mesmo tema, mais até agora nada foi feito. Mais o mesmo tem se empenhado muito, tem 

lutado muito para que as coisas-de-melhor aconteça, mais o mesmo não tem o poder de 

obrigar para que o Prefeito possa fazer. Disse ainda, que esteve com inúmeras casas 

referentes a diversas pontes da cidade pela forma que estar e até hoje não se tomou uma 

medida. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso citando que é 

oportuno da colocação de vossa excelência da cobrança da população menos esclarecida 

do quanto ao trabalho do serviço do vereador, onde viu uma postagem de uma pessoa no 

facebook jogando todo seu veneno em cima dos vereadores em que o Prefeito e os 

vereadores não fazem nada e o mesmo fica triste por tamanha ignorância da pessoa não 

saber o papel de um vereador. Disse ainda, que esteve andando na ponte da Antônio Costa 

Magalhães, onde uma mulher lhe pediu para fiscalizar e que olhasse a situação, e o mesmo 
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disse para ela que estava fiscalizando e pediu para ela vim até a Câmara e verificar se os 

mesmos estão ou não fazendo seus papeis. E o que não podem fazer, é esse prefeito 

preguiçoso trabalhar e hoje vivemos numa situação onde a população é menos 

esclarecida, vive querendo colocar um fardo para os mesmos carregarem. Após, o 

vereador Ezequiel de Jesus, falou que esteve na ponte da Antônio Costa Magalhaes, na 

ponte da Mário Covas e na ponte da Veiga Cabral, onde essas pontes estão intransitáveis 

e se não tem recurso para construir ou até mesmo aterrar, mais pelo menos tem que 

recuperar essas pontes para que se transite nas mesmas. Em seguida, o vereador Joelson 

Moraes, pediu a parte no discurso para citar que os mesmos andam muito por essas pontes, 

e os moradores criticam que os vereadores Edson, Branco Manga sempre passam, e o 

mesmo falou para eles se eles já tinham vindo na Câmara, porque lá tem requerimento do 

vereador Branco Manga pedindo a construção dessa ponte. E na ponte que o vereador 

Osvaldo mora, um amigo seu criticou o vereador Osvaldo e o mesmo disse para esse 

senhor que iria levar o requerimento do vereador Osvaldo para mostra-lhe. Após, o 

vereador Ezequiel de Jesus, falou que andando pelo interior uma senhora lhe pediu para 

que falasse por eles e isso os mesmos tem feito muito que é requerendo, pedindo, 

solicitando, reivindicando, mais infelizmente não podem colocar a corda no pescoço do 

secretário ou até mesmo do Prefeito para que possa fazer. 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, saudou também aos 

funcionários dessa casa de leis e a todas as pessoas que se faziam presentes no salão 

plenário. Depois disse, que por questão não tão bem esclarecidas, não tem a transmissão 

das rádios, onde o Presidente dessa casa tem demonstrado boa vontade e espera que na 

próxima quarta-feira volte a transmitir e que possam fazer uma reunião com os diretores 

das rádios, para que eles lhe falem o qual o motivo de não transmitir. E há comentários 

que parte da gestão de querer que não se transmita a sessão, onde já aconteceu na gestão 

passada e se não quer que fale então é não fazer coisas erradas. Em seguida, iniciou seu 

discurso citando sobre a Ata que abriu uma incógnita, onde a maioria se absteve e vossa 

excelência declarou aprovada buscando o Regimento que no caso de empate vossa 

excelência tem o voto de minerva. Mais fica preocupado porque gera uma geris prudência 

do qual utilizar vereador que não estava na sessão, onde ela foi colocada e utilizar na outra 

sessão seguinte porque aquele vereador estava e dá por aprovado alegando os dois votos 

que não são da maioria. E o Regimento no artigo duzentos e quarenta e quatro diz: ‘nos 

casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo plenário com base no Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do estado do Pará, ou do Regimento Interno do Senado 

Federal no que for possível e se persistir a dúvida por decisão da maioria em plenário’. E 

a sua preocupação é quanto a legalidade. Na sequência, o Sr. Presidente vereador Paulo 

Miranda, pediu a parte no discurso para citar que, o que tratou na questão da vereadora é 

que ela não estava nessa sessão, mais na sessão que se trata da Ata ela estava presente e 

submeteu a voto. Disse ainda que não há uma discursão em termo jurídico porque o  

Regimento ele é omisso a essa situação, e todos os vereadores votaram em abstenção e 

abstenção de voto é uma dúvida e ela deveria ser questionada porque está votando em 
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abstenção. E a Ata é um documento que vai para o Portal da Transparência. Em seguida, 

o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso para citar que se absteve na questão 

das duas Atas por vários motivos. Primeiro, sabe do que fala e assina em baixo, mais não 

teve conhecimento das outras falas e assina a ata pelo que fala e essa foi sua justificativa. 

Após, o vereador Edson Farias, falou que tem que se pensar, porque vai que numa votação 

importante haja um empate e a Presidência decida quem ganha e tenha faltado um 

vereador, e na sessão seguinte o vereador vai pedir para voltar a votação porque já existe 

uma geris prudência. E o Regimento diz que no caso de dúvida tem que se colocar para o 

plenário decidir e o plenário ele é soberano para decidir o que é omisso e não a mesa, e a 

mesa não tem a soberania para decidir o que é o omisso. Ela pode propor emenda, ela 

pode arguir em outras, menos decidir. Na sequência, o vereador Sergio Barbosa, pediu a 

parte no discurso citando que na verdade o mesmo descorda do Sr. Presidente na questão 

de abstenção, onde a abstenção não gera dúvida, a abstenção é uma renúncia, ou seja, 

estar dizendo para as pessoas que não quer participar da votação e por isso se abstém. 

Após, ao retomar da palavra o vereador Edson Farias, ressaltou que apenas estava 

contribuindo para que amanhã não possam ter polemicas nesse assunto, até porque 

ninguém sabe o dia de amanhã e aqui é uma casa de leis e lei não se discuti, ou você 

cumpre ou você recorre. Depois, contribuiu com o discurso do vereador Barriga da 

situação da saúde que não é só da saúde dessa nova gestão Novo Tempo Nova História 

com as velhas práticas em informar que é grave a situação da saúde, onde é médico sendo 

exonerado e chega a notícia em que as pessoas vão fazer os exames e tem que trazer a 

coleta e levar para o laboratório particular para pagar. E o mais grave é que o motor que 

serve o hospital, basicamente há três meses ele estar quebrado sem nenhuma providencia 

e sem nenhuma notícia de que se vai resolver e de repente no caso de uma cirurgia a 

energia for embora. Então, não tem que só falarem e sim levar até ao Ministério Público 

essa situação porque é grave e estão brincando com a saúde pública de Oeiras do Pará. E 

salve engano a partir do dia quatorze irão dá recesso a saúde e a partir do dia quatorze o 

cidadão não pode adoecer por questão de recesso. Na sequência, a vereadora Maria 

Nahum, pediu a parte no discurso para citar que na semana passada a mesma esteve lá e 

presenciou essa sena, onde foi visitar uma pessoa e a energia faltou e ficou mais de meia 

hora o hospital todo no escuro. Após, o vereador Edson Farias, ressaltou que aqui, a 

vereadora da base sempre diz que o mesmo vem criar fatos e que faz seu show pirotécnico 

e que prega quanto pior melhor e quem ouve sabe o quanto torce pelo melhor. Mais o 

mesmo não pode ficar vinte e quatro horas impedindo que roube o recurso do Município, 

onde essas situações das pontes são tristes e estar ao longo do governo essa situação e não 

se vê resolver nada e a culpa é do governo passado, estão sempre buscando culpa na 

gestão passada e que está muito difícil e se estava difícil porque que se candidatou e se 

estava ruim, péssimo então porque assumiu. Um bom comandante ele tem que aferir o 

que é bom não na acalmaria, mais sim na tempestade e já era tempo suficiente pelo 

consumo de combustível que se tem no Município e com as maquinas já não era para 

existir mais pontes, mais também o povo deveria esperar essa situação. Ademais, citou 

sobre duas publicações do facebook, onde viu uma publicação recente de uma pessoa bem 
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esclarecido sobre um edital de publicação de possível seção de uso de solo de terreno, um 

de vinte dois mil metros quadrados e o outro de dezoito mil. E foi se informar que após 

de trinta dias como manda o rito da lei, que depois de formalizado não houve nenhum 

com testamento da população virá para a Câmara e será votado aqui, porque somente a 

Câmara pode conceder o terreno maior do que oito por trinta, mais a pessoa ela foi um 

pouco infeliz de criticar sem se basear nos fatos concretos da lei. E a outra publicação do 

dia trinta e um de outubro as dezessete e cinquenta e dois, do cidadão Nei Almeida e esse 

cidadão relata algumas situações de Oeiras, onde diz: “a população de Oeiras já está 

cansada e desacreditada desse jogo político de fazer mil promessas e não cumpri-las e 

muitos candidatos depois de eleitos dão as costas aos eleitores que confiaram seus votos 

na urna”. Depois, o vereador falou que esse é um direito de qualquer cidadão criticar e 

quem estar na vida pública é para ser aplaudido e para ser criticado e muitos não têm 

estrutura para receber crítica como o Secretário de Educação e ousou de responder para 

o Nei Almeida, onde o secretário responde: ‘Bom dia! Não me incomoda receber 

reclamações sobre os serviços prestado pela gestão Municipal, principalmente na 

educação desde que seja verdade. Nei Almeida, você foi diretor do Departamento de 

Alimentos Escolar e sabe a seriedade que trabalhamos, tanto que você foi afastado de lá, 

você foi candidato a vereador e não se elegeu e não temos culpa disso. Lhe demos um 

cargo de confiança você não soube honrar, lhe demos outros cargos e você achou baixo 

o salário e infelizmente não tem estudo para ganhar mais”. Depois, veio a resposta do Nei 

Almeida, onde ele coloca: “kkkkk tá de sacanagem comigo, eu pedir para sair do 

Departamento, você sabe disso. Porque você queria que eu assinasse uma nota fiscal pela 

compra de camarão que nunca foi entregue, tu és um canalha”. Resposta do secretário: 

“Amigo não precisa ficar discutindo em redes sociais, estou até me desconhecendo, mais 

fica difícil ficar recebendo esse tipo de crítica que não nos dá soluções”. E o vereador 

Edson falou que o que lhe chamou atenção foi a recusa imediatamente a guarda a baixo 

das armas do secretário quando o Nei Almeida diz da nota de camarão. E quando 

denunciou aqui nessa tribuna e o mesmo está com os documentos e Deus quis que não 

entregasse no Ministério Público, mais vai ser entregue amanhã. Onde vossas excelências 

lembram de sua denúncia do fruto do mar fresco enhes notas e depois que juntou todas as 

documentações comprovando que não foi servido fruto do mar em escola nenhuma no 

Município, eles começaram a comprar camarão como se nosso camarão fosse fruto do 

mar e o nosso camarão é do rio e não do mar. Portanto estava com umas das provas do 

ex-diretor do departamento que fruto do mar só existiu na ficção. E nas notas, as merendas 

realmente são de qualidades e não a merenda que o vereador Serginho viu lá da escola da 

ponta da ilha dois peitos de frango para servir sessenta crianças e isso nem aqui e em nem 

nenhum lugar do mundo é merenda de qualidade. Na sequência, o vereador Sergio 

Barbosa, pediu a parte no discurso para citar que isso não foi o mesmo que disse, apenas 

replicou o que a servente lhe falou e inclusive tem isso em vídeo. Após, o vereador Edson 

Farias, finalizando seu discurso falou que foi dá entrada na Prefeitura de um ofício do seu 

gabinete pedindo ao secretário de Finanças Sr. Ray Alcantara, que lhe mande o 

comprovante do deposito da empresa PRAIME no valor de quatorze mil novecentos e 
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noventa e nove e trinta e sete centavos, referente ao processo licitatório a tomada de preço 

02/2018 – 401 – CPL- PMO edital 026/2018 CPL Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará. 

E o mesmo estará aguardando esse deposito, porque é importante ter o conhecimento 

desse deposito nesse dia, porque salve engano muitas empresas foram desqualificadas 

justamente por causa desse deposito. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada a vereadora Franciele Amaro, a qual inicialmente agradeceu a Deus por mais 

uma oportunidade em que pode estar utilizando a tribuna, onde tratam de assuntos de 

suma importância para o Município. Ademais saudou a todos os seus colegas de trabalho 

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

discurso citando sobre os assuntos que já foram citados aqui, como: saúde e educação do 

nosso Município. E foram assuntos de suma importância pelos seus colegas que se 

antecederam, mais é importante que as pessoas saibam a verdade porque é muito fácil 

vim para uma tribuna criticar, falar da Gestão o qual são oposição, desejar sim que muitas 

vezes dei errado. Continuando, explicou o que foi dito que o Dr. Márcio foi demitido por 

telefone, que o Dr. Márcio é um excelente médico isso é bem verdade ele é um excelente 

médico cirurgião, obstetra que cuida da população do Município de Oeiras e isso não é 

barato. E para quem não sabe o Dr. Marcio recebe quase vinte e seis mil fora os encargos 

e totalizando o Dr. Márcio e o Dr. Raul, o Município gasta quase setenta mil fora os 

encargos, então o Município de Oeiras do Pará conseguiu manter dois médicos cirurgiões. 

E esse mês o Município de Oeiras do Pará como todo os Municípios do Estado do Pará, 

vem sofrendo a questão das dificuldades financeiras, onde foi conversado como Dr. 

Márcio para que o Dr. Raul ficasse esse mês cobrindo e o próximo mês o Dr. Márcio vim 

cobrir, até porque o Dr. Márcio ele é cadastrado em vários Municípios do Estado do Pará 

e fica inviável o Município de Oeiras do Pará poder cadastrar novamente, então entre o 

Dr. Raul o qual não tem cadastro em local nenhum, em Município nenhum e o qual recebe 

cinquenta mil reais para o Município que é AIH que é um dinheiro das internações e é o 

Dr. Raul que assina as internações e o Dr. Márcio não pode assinar as internações no 

Município por questão de ser cadastrado. E se estivesse que escolher entre Raul e Márcio, 

obviamente que iriam ficar com o Dr. Raul porque o Município precisa desses cinquenta 

mil reais que cobre partes dos salários dos dois médicos. Ademais, citou sobre a situação 

da malária, onde foi citado que o Município está omisso, que o Município não usa a 

estratégia necessária para o combate da malária em nosso Município. Isso não é verdade, 

e várias reuniões já foram feitas, o secretário foi chamado aqui e conversou com vários 

vereadores e inclusive os que estavam muito interessados foram embora e não 

participaram da reunião e eles deveria ter ficado até o final, onde a mesma não pôde 

participar da reunião porque tinha outro compromisso, mais conversou depois com o 

secretário e ele lhe explicou o que estava acontecendo. Continuando, a vereadora falou 

que ontem começou o fumacê na cidade e todas as localidades com exceção do rio Arioca 

o qual ainda não estar assistido com o laboratório da malária, mais para que o senhor 

secretário possa providenciar um microscópio para atender a localidade. Na sequência. O 

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

Serginho esteve presente na reunião com o secretário e naquela reunião, falou para o 
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secretário que pudesse aproveitar a capacidade que tem o Zecão para auxiliar o Município 

nessa situação da malária. E o Zecão naquele momento falou para o secretário: secretário 

essa determinação ela sua, é proibido o fumacê por uma questão ambiental é, mais a 

determinação ela é sua. Após, a vereadora Franciele Amaro, ressaltou que o fumacê já 

começou, as ações, as estratégias, o combate, o bloqueio das ações relacionadas a malária 

está acontecendo, isso prova que no mês passado tinha dois mil e quinhentos casos de 

malária e esse mês apenas mil e quinhentos casos. Depois, ressaltou que foi citado sobre 

recesso da saúde e salve engano na gestão passada lá no qual seu nobre colega fazia parte 

também houve recesso na saúde e no ano passado nessa gestão também teve recesso e 

não viu ninguém comentar e não viu isso fazer grande revolução, até porque não quer 

dizer que a saúde vai parar e o que para é a questão da atenção básica, que são os Postos 

de Saúde no período de quinze dias e os atendimentos de Urgência e Emergência eles vão 

acontecer normalmente no hospital. Após, citou que é muito fácil as pessoas criticarem, 

falarem e só trazer as coisas negativas para cá, mais as coisas positivas que o governo já 

fez que muitas vezes trás para cá e muitos riem. Disse ainda, que há sim muitas coisas 

para fazer nessa gestão e isso não se pode negar, mais não irá dizer que esse governo é às 

mil maravilhas e não irá tapar o sol com a peneira. Só que muita coisa já foi feita e isso 

só não enxerga quem não quer ver, porque há trabalho e esse governo está trabalhando 

para esse Município com falhas, com dificuldades, embora passando por crise financeira 

terrível que o dinheiro mal dá para pagar a folha de pagamento, mais mesmo assim se vê 

obra no Município e se vê trabalho, e isso ninguém fala e ninguém elogia, só tragam para 

cá as mazelas, as coisas que estão dando erado e aproveitam para crítica e aproveitam 

para fazer show pirotécnico na tribuna desta casa. Prosseguindo, ressaltou que a Passagem 

Alegria já foi contemplada com aterro e agora na Passagem Imperatriz o aterro já está 

chegando lá o qual é o sonho daqueles moradores, e assim será feito nas demais pontes 

as quais estão precisando. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada 

ao vereador Izanides Filho, o qual inicialmente saudou a todos os seus nobres colegas e 

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

discurso citando que foi informado sobre a demissão do Dr. Márcio, o qual foi demitido 

através de telefone e não foi formalizada sua demissão. Disse ainda, que sempre foi um 

defensor do Dr. Márcio aqui no Município, porque sempre acompanhou seu trabalho e o 

Dr. Márcio é um especialista ginecológico, onde já resolveu vários problemas aqui no 

Município. E o mesmo perguntou para os seus nobres colegas se alguém sabia lhe 

informar o salário do Dr. Raul e se tem uma distinção do salário do Dr. Raul para o Dr. 

márcio, sendo que tiraram o Dr. Márcio e o Dr. Raul vai ficar com vinte e cinco dias, 

então qual seria a economia em cima disso? Na sequência, o vereador Sergio Barbosa, 

pediu a parte no discurso para lhe responder que basicamente estar entre dois mil e dois 

mil e duzentos por dia e praticamente não há uma diferença grande. E prova disso o Dr. 

Márcio recebe vinte e poucos mil por dez dias de trabalho, sendo que são dez dias 

intensos. Depois, o vereador Izanides Filho, falou que iria creditar no vereador Serginho, 

até porque não tem conhecimento dessa questão salarial do Dr. Raul para o Dr. Márcio. 

Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para saber qual o salário 
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dos dois médicos? Se não dá para pagar e como se pagava antes o Dr. Charles noventa e 

poucos mil e ele só foi exonerado depois de muita pressão do Conselho e da Câmara. E 

isso lhe assusta, porque se exonera um médico vão exonerar as enfermeiras sempre com 

as velhas táticas, querendo se defender com os erros do passado. E se entrou em recesso 

os outros anos mais não tinha um foco de malária nas suas caras. Após, ao retomar da 

palavra o vereador Izanides Filho, falou que o mesmo é um tipo de político que quando é 

para elogiar ele elogia e quando as coisas estão erradas o mesmo não vai aceitar. Na 

sequência, a vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para reafirmar que o 

Dr. Márcio não foi demitido, ele vai voltar no próximo mês. Disse ainda, que em relação 

ao valor que foi citado que o Dr. Charles recebia noventa mil, onde o Dr. Charles recebia 

dois mil e seiscentos reais por dia e um médico ele ganha aqui no Município por diária e 

um mês o Dr. Márcio recebeu esse valor porque ele ficou sozinho. E o Dr. Márcio tem 

feito um bom serviço para o Município, mais infelizmente o Município não tem dinheiro 

e o Município de Oeiras do Pará estar com dificuldades financeiras. Continuando, a 

vereadora ressaltou sobre a relação de endemias e da malária que não tem nada a ver o 

médico, porque quem trabalha na relação de endemias é a equipe e o médico fica para o 

pronto atendimento e para as consultas. E a equipe do Estado e a equipe do Município 

estão trabalhando no Município em função do bloqueio das ações da malária, então o 

Município não estar sendo omisso, está fazendo aquilo que cabe fazer com o recurso que 

se tem embora estando escasso. Após, o vereador Izanides Filho fez uma pergunta para a 

vereadora Franciele Amaro, se a mesma sabia lhe informar se o Dr. Raul ia ficar com 

vinte e cinco dias. Em seguida, a vereadora Franciele Amaro, falou que não sabia informar 

essa questão, mais disse que iria conversar com o secretário para saber, mais se for essa 

questão, realmente houve uma redução no salário do Dr. Raul. E a mesma convidou vossa 

excelência e demais para irem juntos e tomar conhecimento em relação as situações para 

poderem trazer para a tribuna realmente o que foi abordado entre as partes. Após, o 

vereador Izanides Filho, falou que irá sim junto com a vereadora para conversar e procurar 

saber direito dessa história. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada 

a vereadora Maria Nahum, a qual inicialmente saudou a todos os seus nobres edis e a 

todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário e agradeceu a Deus por lhe 

conceder de mais uma oportunidade de poder estar usando a tribuna desta casa. Em 

seguida, iniciou seu discurso citando que não vem para a tribuna com críticas, mais sim 

com reivindicação, reivindicar um direito que é dos mesmos e que é do povo. Disse ainda, 

que quando o Gestor assume ele não tem que fazer se dá ou porque não dá, mais sim com 

a responsabilidade porque foi ele que foi outorgado para governar e para fazer, mais 

também o que lhe alegra que hoje estar vendo que não é só a oposição que estar 

reivindicando e hoje até quem faz parte da base não está aguentando do jeito que o 

Município estar sofrendo. Onde tem coisas que estar sendo feitas como ruas sendo 

asfaltadas, mais tem situações que tem que se dá prioridades como as pontes as quais são 

um problema muito grande para as pessoas que são cadeirantes, mulheres gravidas, 

crianças e tem pontes que estão sem condições de trafegar. Prosseguindo ressaltou sobre 

a água, onde já falou várias vezes em tribuna mais parece que ninguém da importância, 
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principalmente do sistema do Marituba que cada dia está ficando mais difícil com a falta 

de água. E toda vez que vem falar não é como crítica e sim para ser tomada uma solução 

de ser resolvido, até porque junto com seus demais colegas vereadores os mesmos não 

têm o poder de resolver. Disse ainda que, o vereador Barriga falou da Secretaria de 

Infraestrutura sobre o problema que vem enfrentando, mais se fosse só essa secretaria não 

seria tão ruim, mais são todas as secretarias. E no mês passado esteve visitando a 

Secretaria do Conselho Tutelar e lá se deparou com muitas situações que eles enfrentando, 

onde até o próprio café para eles tomarem os funcionários tem que fazer vaquinha para 

comprar. E nesse dia eles estavam com um problema para irem buscar uma adolescente 

de onze anos gravida e por conta que não tinha combustível atrasou a viagem e a secretaria 

que arrumou o combustível foi a secretaria de educação. E a menina chegou junto com 

sua mãe por volta das onze horas e pode presenciar que antes tinha macarrão, sardinha 

para eles darem para as pessoas que vem do interior e hoje não tem nada na dispensa e 

assim se ver todas as secretarias com situações muito difícil. Prosseguindo, citou que no 

dia da reunião com o Secretário de Saúde, a mesma se fez presente e aproveitou para fazer 

algumas perguntas para o secretário, onde já faz dois meses que não tem remédio 

controlado na secretaria e no dia seguinte perguntou para o secretário o porquê do atraso 

de medicamento e ele lhe falou que na outra semana iria chegar, onde já procurou saber 

mais até na semana passada não tinha chego. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, 

pediu a parte no discurso para citar que o mesmo esteve presente na reunião até o 

momento em deu para ficar, até porque reunião ninguém é obrigado ficar até no final, 

onde fez suas cobranças em relação a questão da malária e colocou tudo aquilo que ouvem 

da população. E a resposta que sentiu do chefe de endemias foi que percebeu que eles 

estão realmente perdidos na questão do combate da malária, e naquele momento falou 

para eles que iria esperar a resposta do ofício que fez o qual já vai fazer um mês e ainda 

não foi respondido, mais já reiterou seu ofício e irá esperar os quinze dias e caso contrário 

irá entrar com outras ações. Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no 

discurso para contribuir na questão da saúde e em defesa deste parlamento, porque o que 

deu para sentir é que se cria uma nova doutrina ou querem criar uma nova doutrina do 

direito. E como é que fica um julgamento onde as testemunhas, os jurados, o Juiz, 

Promotor, defensor, não estavam presentes na sena, e se crítica do vereador que não ficou 

presente na reunião mais quem fez a crítica também não estava, quer dizer que só é bom 

para apontar o dedo para vossa excelência sem esquecer de si. E a situação da malária, o 

que ver é a equipe salve engano é a mesma que lutou em dois mil e dez com algumas 

exceções, mais o que estar faltando hoje é gerenciamento, planejamento, pulso e 

sensibilidade que essa administração não tem. Não tem sensibilidade de quando reúnem 

em plena crise da malária, reúnem os enfermeiros, técnicos e anuncia que vai entrar de 

recesso e que vai exonera-los. Após, ao retomar da palavra a vereadora Maria Nahum, 

citou que durante a campanha esteve andando bastante, e teve dois lugares como a estrada 

da cidade e no Proanazinho, onde essas comunidades durante esse mandato e nesse 

governo eles nunca foram assistidos por nenhum ACS e já trouxe essa reivindicação para 

o secretário de saúde e perguntou para ele qual era o ACS daquela comunidade, porque 
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os moradores falaram que no outro mandato era o cidadão qual citou o nome e quando 

terminou não sabe quem levou destorcido para esse cidadão que a mesma tinha pedido 

para o secretário tirar ele. E a mesma foi informada que esse cidadão não estava 

trabalhando porque estava de atestado sendo que já vai fazer dois anos e naquele momento 

perguntou já que se estar trabalhando na prevenção, no combate então esse povo está 

descoberto, porque não tem nenhum ACS para assistir a comunidade. E aproveitou para 

agradecer ao Sr. Presidente, porque vieram perguntar para ele se a mesma tinha falo e o 

Sr. Presidente falou o que tinha acontecido. Em seguida, o Sr. Presidente vereador Paulo 

Miranda, pediu a parte no discurso para citar que o próprio cidadão lhe falou que tinham 

passado para ele e que essa conversa chegou para ele que a mesma tinha pedido a cabeça 

dele, mais o mesmo explicou para ele qual tinha sido a conversa, onde a vereadora apenas 

se informou se o mesmo estava de licença e quem estaria lhe substituindo. E ele informou 

para o vereador que essa situação já foi resolvida e que ele irá cobrir toda a área dele. 

Após, a vereadora Maria Nahum, citou que fica feliz por isso, porque quando reivindica 

é o povo que ganha com isso. Ademais, a vereadora reivindicou de quando é falo aqui 

que só tem duas máquinas para jogar aterros e as poucas que tem elas não são usadas para 

os devidos trabalhos, porque acredita que nesse verão todo tivesse sido usada para aterrar 

já tinha aterrado várias ruas. E inclusive a mesma tem um vídeo em seu celular, onde fica 

triste e indignada quando meia dúzia de pessoa é beneficiado porque faz parte do governo 

e um cidadão lá da estrada que realmente precisa porque ele não tem condições de pagar 

uma diária ele não é atendido e muito menos beneficiado. E a mesma sabe de um cidadão 

que construiu uma casa recentemente na estrada e em menos de um mês ele já estar com 

o poço preparado para a criação de peixe, porque uma das máquinas foram cedidas para 

fazer isso e enquanto o outro cidadão que mora um tempão na estrada ainda não conseguiu 

fazer seu poço. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador 

Paulo Miranda, o qual inicialmente saudou o Sr. Presidente em exercício Joelson Moraes 

e a todos os demais vereadores presentes, saudou a todas as pessoas que se faziam 

presentes no salão plenário e assim agradeceu a Deus pela oportunidade que lhe concedeu 

em poder usar por mais uma vez a tribuna desta casa de leis. Em seguida, iniciou seu 

discurso citando que todos quanto legisladores tem uma nobre função que lhes é 

outorgado de legislar em favor do povo e fiscalizar as ações do executivo. Continuando, 

ressaltou que conversou com a direção das rádios e ouviu eles, e um dos diretores das 

rádios lhe falou que tem gente pensando que o mesmo junto com outras pessoas do 

governo foram quem pediram para tirar a sessão das rádios. Mais o que parou a dúvida 

foi do fato de ter chegado até ao Ministério Público e eles querem tirar a dúvida disso e 

esse é o fator principal da questão da não transmissão das rádios, mais o mesmo acredita 

que as rádios irão voltar a transmitir as sessões. Ademais, falou do cidadão Dilsinho 

Cerdeira o qual mora em frente a sua residência, onde pode ver esse cidadão que não 

votou no Prefeito Dinaldo, não votou em si para vereador. E a partir que começaram a 

jogar o asfalto o qual já passou em frente sua casa, esse cidadão ele tem o trabalho de 

interditar a rua e não deixa ninguém passar porque são os mesmos que sabem o que 

passaram no inverno, então são os mesmos que tem que zelar. Ademais, falou para a 
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vereadora Maria Nahum que já pagou caro por uma situação que vossa excelência colocou 

aqui, mais voltou a repetir, que enquanto não se cobrar aquilo que é justo o fornecimento 

de água nesse Município todos nós temos que se preparar para ficarmos sem água na 

torneira, porque esse Município não irá da conta de pagar cento e poucos mil de despesas 

dos abastecimentos. E não existe em lugar nenhum no mundo que a água potável seja de 

graça e nós temos uma água de extrema qualidade, mais podemos está perdendo esse 

liquido precioso por irresponsabilidade de muitos usuários. Disse ainda, que já conversou 

com o Prefeito Dinaldo para que possa se organizar para que se recarde a parte da água 

no nosso Município, para que posamos cobrar da administração. Prosseguindo, citou que 

tomou conhecimento de uma ação do MP (Ministério Público) sobre a situação do então 

chamado Dr. Márcio o qual já prestou grandes serviços à população. Mais o Ministério 

Público se manifestou sobre o contrato do Dr. Márcio, onde ele foi contratado por um 

período de quatro meses com o salário de cento e cinquenta mil e se diz que o salário é 

mensal e ele presta serviço em Ananindeua. E o Ministério Público quer saber como ele 

faz essa situação e o valor que está existente. E o mesmo até estranhou na parte em que 

vossa excelência vereador Serginho pediu, onde disse que o médico Dr. Raul não é 

cirurgião e se o Dr. Raul não é cirurgião, e se o Dr. Raul não é cirurgião então o mesmo 

traz isso como uma denúncia a esse legislativo para que possam averiguar, até porque 

pessoas de sua família já foram operadas por ele. Em seguida, o vereador Sergio Barbosa, 

pediu a parte no discurso para contribuir com vossa excelência na questão do contrato, 

onde lhe causa até preocupação porque quem fez o contrato e confeccionou o contrato foi 

a Assessoria Jurídica da administração, foi feito um processo na CPL e o controle interno 

está lá para ajudar o Prefeito isso e quem fez o contrato sabia que o Dr. Márcio não 

passaria trinta dias no Município e desde o início ficou acordado que seria dez dias no 

Município. E como é que contratam uma pessoa por dez dias e faz o contrato de trinta 

dias e realmente o Ministério Público tem que apurar esse fato. Na sequência, o vereador 

Edson Farias, pediu a parte no discurso falou que não é a primeira vez que se aborda esse 

assunto de médico fazendo da população de Oeiras do Pará de cobaia, onde o Dr. Charles 

até quando ele saiu da cidade de Oeiras ele não era médico cirurgião e ele operou inúmeras 

pessoas em Oeiras do Pará, onde foi atrás pediu a documentação e a secretaria de saúde 

de Oeiras do Pará lhe forneceu documentação e tinha pleno conhecimento de que ele não 

era cirurgião e deixam ele operar, e agora vem mais essa, não dá para aguentar. Após, ao 

retomar da palavra o vereador Paulo Miranda, falou que lhe cria uma estranheza e uma 

preocupação muito grande, porque são inúmeras as cirurgias que tem sido feita pelo Dr. 

Raul, e quanto Presidente desta casa estará solicitando documentações que comprovam a 

veracidade de que ele é ou não cirurgião. Na sequência, a vereadora Franciele Amaro, 

pediu a parte no discurso parabenizando vossa excelência pelo seu discurso e citou que 

vossa excelência trazia um assunto de suma importância e preocupante, porque o Dr. Raul 

já trabalha no Município desde a gestão passada e como é que só agora essa situação vem 

à tona. E com toda certeza para fazer o contrato de um médico exige documentos como 

foi exigido do Dr. Charles que comprovava que era médico, mais se há essa suspeita e 

essa informação do disse me disse, vossa excelência já tem seu aval para irem investigar. 



 

13 
 

Após, o vereador Paulo Miranda citou que com certeza não é o Prefeito Dinaldo que irá 

resolver todos os problemas do Município, mais de quem tem que ser cobrado é dele. E 

quem for candidato que vier assumir esse Município, se prepare para também arcar com 

as consequências por que não tem outra situação, porque o Município que nem o nosso 

ele vai sobreviver sempre com que o governo o manda, porque o nosso Município 

dificilmente terá uma geração de emprego e renda porque acabamos vivendo no 

Município que não consegue sair do extrativismo e não se vê uma empresa com interesse 

a não ser os comerciantes em está ao Município, então o Município depende 

exclusivamente oriundo da receita de transferência do Governo Federal e o pequeno 

ICMS do Estado. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso 

para citar sobre a questão do médico, onde o mesmo entende que foi eleito para fiscalizar 

esse governo e não pode ficar querendo comparar com o governo passado, tem que 

fiscalizar o governo atual. E se o governo passado fez coisa errada, que ele pague pelo 

erro dele e as responsabilidades de fiscalizar as ações do governo são de todos os 

vereadores e não podem ficar todo tempo citando exemplo do governo passado e todos 

têm que ter a consciência e a responsabilidade que é dever dos mesmos de fiscalizar o 

governo atual. Após, o vereador Paulo Miranda, citou que não estar para defender nenhum 

vereador, mais o Dr. Raul está em Oeiras do Pará desde o governo do Nabiça e se isso for 

verdade não irá fugir de sua responsabilidade, porque carregou um grande pecado na costa 

de não ter verificado lá atrás, porque era responsabilidade sua quanto vereador e no 

governo do Nabiça teve essa possibilidade porque era base do governo. E se hoje isso for 

configurado fato, o mesmo irá voltar a estar tribuna e irá levar o nome do vereador 

Serginho sem nenhum problema. Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no 

discurso para citar que acha aplausivo atender o pedido da vereadora da base para 

apurarem essa situação e a situação do Charles, porque foi muita gente operado e 

responsabilizar quem autorizou ele fazer as cirurgias no povo de Oeiras sem ser 

qualificado. Na sequência, a vereadora Franciele Amaro, reiteradamente pediu a parte no 

discurso para reiterar sobre a questão do pedido, onde o fato é que enquanto 

representantes do povo precisam sim de uma resposta para uma situação que realmente é 

grave e ninguém pode se esconder ou fugir de tal situação. E ninguém pode fugir do 

passado e os erros que foram admitidos no passado temos que se admitir que erramos. 

Após, o vereador Paulo Miranda fez um pedido a vereadora Maria Nahum, que a mesma 

possa oficializar de seu gabinete para que se analise e se coloque antes do recesso a 

prestação de conta do senhor ex-prefeito Dulcídio Pinheiro em votação nesta casa. 

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

o qual saudou a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário e a toda a mesa 

constituída. Em seguida, iniciou seu discurso citando sobre a saúde, a qual foi muita 

discutida pelos seus demais edis e com um certo teor de tristeza referente no que ouviu 

da vereadora Franciele do jeito em que ela se pronuncia, praticamente lhes chamou de 

mentirosos e isso não corresponde com a verdade, até porque não é papagaio para está 

replicando aquilo que ouve na rua e procura averiguar. Disse ainda, que conversou 

primeiro com o Dr. Márcio para poder se pronunciar aqui e foi ele mesmo que lhe disse 
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que foi demitido por telefone e isso vem falando aqui nesta casa que ele estar sendo 

perseguido pelo secretário de saúde há tempos. E teve conversando uns dias atrás com 

setores de uns departamentos da administração pública, onde pessoas também lhe 

relataram: “eu não sei o que é que esse secretário tem contra o Dr. Márcio”. Inclusive a 

Luana presidenta da CPL foi uma pessoa que se dirigiu e lhe falou ‘eu não sei o que esse 

secretário de saúde tem contra o Dr. Marcio que ele vive dificultando a vida do Dr. 

Márcio’. E o vereador disse ainda, que lembra de quando foi feito o contrato do Dr. 

Charles e o Dr. Márcio chegou posteriormente, onde as dificuldades já existiam naquele 

momento e pagava-se o Dr. Charles com facilidade, mais o Dr. Márcio não recebia. E foi 

preciso morrer pessoas nessa cidade para que o Dr. Charles fosse daqui, e vinha falando 

até porque não tinha nada contra ninguém, mais o seu papel é acompanhar a 

Administração Pública nas suas ações, nas suas contas e o mesmo precisa que a vereadora 

Franciele entenda isso, queria chegar toda quarta-feira e parabenizar o governo, mais 

infelizmente tem coisas que precisam ser mudadas. Continuando, falou que a situação dos 

dois peitos de frangos na escola ninguém lhe falou na rua, o mesmo foi lá junto com o 

vereador Joelson e o vereador Osvaldo e tem isso em vídeo e fala com propriedade. Onde 

é preciso ouvir as críticas e trazer soluções já que faz parte do governo mais do que os 

mesmos porque está lá no dia a dia com o Prefeito no mesmo quarto, então tem que saber 

absorver e levar para procurar resolver. Até porque todos vieram para resolver e aqui não 

é uma casa de citações, aqui é um parlamento onde se discute preposições e ninguém está 

aqui atirando pedras, se alguém se colocou de uma forma que tem ofendido alguém que 

converse particular e não é sua atribuição vim difamar alguém e sim em busca de 

soluções. E todos já estão cansados de apresentar problemas para o Prefeito e soluções 

também, mostrando o caminho que ele deve seguir, mais infelizmente não segue e aí 

chega um momento que não tem outra direção e outra atitude a tomar a não ser se 

pronunciar aqui nessa tribuna que é onde os mesmos tem voz, porque se não procurariam 

outro caminho que é o Ministério Público, e como sempre diz que antes de tomarem uma 

decisão mais drástica existe o diálogo, mais os mesmos não estão sendo ouvidos nessa 

administração. Prosseguindo, ressaltou que esteve na Secretaria de Infraestrutura e lhe 

causou outra tristeza, onde o subsecretário estava lá e o vereador procurando informações 

sobre a empresa PRAIME que foi contemplada com o contrato de um milhão e meio para 

fazer o serviço de colocar o bloquete na rua e o mesmo está recebendo várias denúncias 

para verificar, porque essa empresa recebeu x e o trabalho não acompanha o repasse. E 

chegando lá, encontrou outras informações que a empresa PRAIME a prefeitura está 

arcando com a terra planagem da obra do bloquete e do asfalto e isso causa indignação 

para Município. E a empresa quando ela se coloca à disposição ela disse que tinha todo o 

aparato para executar a obra e como é que agora ela se utiliza das caçambas, do 

combustível tanto a empresa do asfalto quanto a empresa do bloquete e isso é falta de 

gestão, é falta de chamar o secretário e cobrar.  E é por isso que lá na frente está faltando 

para pagar os médicos e não foi só um mês não, foi um quadrimestre inteiro, onde foi 

pago quase meio milhão de reais para o Dr. Charles. Depois, citou que mandou um ofício 

para o secretário solicitando informações a respeito de uma aquisição de um objeto e ele 
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lhe perguntou se o mesmo era situação ou se era oposição, como se situação para ele fosse 

compactuar com coisas irregulares. E como já falou que são questionados como base do 

governo e base do governo é para aprovar ou desaprovar as preposições das matérias, dos 

projetos que vem para cá e não para passar a mão na cabeça de gente que estar fazendo 

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

parabenizando vossa excelência pelo seu discurso e que poucos tem a coragem que vossa 

excelência tem de expor a verdade. Disse ainda, que esse governo é triste e eles querem 

impor goela abaixo da população e dizer que o rei estar com a roupa mais linda e é dessa 

forma que estão fazendo com a PRAIME, bancando praticamente todo o serviço enquanto 

ela pega um milhão e meio para fazer o serviço que era para ela executar. E é uma má 

gestão em todos os sentidos, também ver que o governo não é preparado para receber 

críticas e todos têm que ouvir a vereadora Franciele e criar uma Comissão para apurar 

essa situação do Charles e do Dr. Raul, para esclarecer a população. Em seguida, a 

vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para citar na questão em que vossa 

excelência coloca em relação de críticas no governo a qual não entende sobre a situação. 

E a vereadora disse para vossa excelência que desde quando assumiu quanto vereadora 

sempre aceitou as críticas e aceita as críticas de qualquer pessoa que venha em relação ao 

governo, até porque muitas dessas críticas elas servem para a gestão ver que não é para 

esse caminho e sim no outro caminho. Mais acha importantes as questões das críticas, por 

exemplo de quando vossa excelência coloca a questão do frango e talvez quando vossa 

excelência tinha ido lá talvez fosse sobra de merenda e são essas situações que se precisa 

analisar. E a mesma desafiou vossa excelência para ir no departamento de merenda, pegar 

a guia de alimentação escolar assinada pelo diretor ou pelo coordenador escolar e verificar 

se nesta guia ele assinou dois frangos para levar para escola, porque todos sabem que 

muitas falhas o governo tem, mais embora estão corrigindo e irão corrigir e não é só 

criticando, vindo para a tribuna falar criticar sobre isso e não trazer solução. Após, o 

vereador Sergio Barbosa, ressaltou que quando fala para vossa excelência, se vossa 

excelência vai no departamento de merenda escolar e o mesmo foi nas escolas e isso é 

diferente e é muito diferente onde já tiveram reuniões com o Secretário de educação 

referente a merenda que é servido na cidade e a merenda que é servido no interior. 

Continuando, citou que quando fala do Dr. Raul a sua esposa foi vítima do Dr. Raul, onde 

ela precisou passar por uma cesariana e com a graça de Deus ocorreu tudo bem, mais ela 

ficou com um dedo de espessura a cicatriz. O seu primo Mário Mourão foi vítima do Dr. 

Raul, onde ele chegou com um problema sério e o Dr. Raul diagnosticou o Mário de 

cardiomegalia, que é chamado coração grande e isso é irresponsabilidade e isso é brincar 

com a vida humana. Outra foi a esposa do vereador Barriga que quase ele mata ela 

prescrevendo medicamento que não era o ideal para ela e o mesmo acha que ele é um 

médico pajé, ele quer adivinhar o que a pessoa tem. E quando colocou em cheque aqui a 

questão do Dr. Raul, não foi o fato dele não ser médico e o que estar em cheque é o fato 

dele ser cirurgião, porque daqui para frente ele vai ficar com uma responsabilidade imensa 

de fazer cirurgias. Aí tira-se um cirurgião e põe um não cirurgião, isso é uma grande 

irresponsabilidade. Na sequência, o senhor Presidente vereador Paulo Miranda, pediu a 
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parte no discurso e a permissão a vossa excelência para lembrar onde o vereador Edson 

falou em seu discurso sobre a doação de terreno da prefeitura e aproveitou para 

parabenizar o vereador pelo esclarecimento, até porque o Prefeito Dinaldo não tem o 

poder de dá para ninguém. E é feito um projeto do levantamento da área e depois do 

prefeito o analisar se baixa o edital, estoura os trinta dias ninguém questionou e se manda 

para cá que são as áreas oito por trinta que tem que passar por aprovação legislativa para 

conceder o uso de concessão da área. E foi muito infeliz a pessoa que postou, sem ter uma 

certa noção do conhecimento do fato realmente. Após, o vereador Sergio Barbosa, citou 

que nenhum dos mesmos estão em defesa do Dr. Márcio como pessoa, mais sim do 

profissional. Ademais, citou sobre a saúde, onde o secretário não serve para ser secretário 

de saúde, onde os Postos de Saúde estão sendo fechado uma hora da trade e não se abre 

mais, então chegou no momento crítico e foi preciso tirar os serviços essenciais para poder 

equilibrar as contas e isso é falta de planejamento. Prosseguindo, falou sobre a malária, 

onde já vem falando por diversas sessões anteriores e estiveram na reunião como ficou 

explícito para todos e o diretor do hospital questionando o chefe da endemia municipal, 

onde ele perguntou: “Nelton, como é que está a busca ativa e a passiva, a busca ativa estar 

maior ou menor da passiva”? E o Nelton respondeu que estar menor. E o diretor falou 

para ele que ele estava ficando é doido, porque isso não é combate à malária. E vereador 

falou que a passiva é aquela que a pessoa vai procurar o Posto e a busca ativa é quando o 

agente vai atrás do doente e não está havendo isso, estar deixando a pessoa adoecer e 

esperar no Posto de saúde para dá o remédio e isso não é combater à malária. Finalizou 

agradecendo a todos.  Após, 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 sete de novembro de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na integra, 

encontra-se no arquivo dessa casa.  

 

                                                                                                                                           

                                                                                     


