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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia quatorze 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: Malena Batista, Ezequiel de Jesus, José Siqueira, Izanides Filho, 

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

Alves e Joelson Moraes.  Após, as chamadas dos edis e havendo quórum regimental, o 

Sr. Presidente vereador Paulo Miranda, depois da oração habitual, invocando a proteção 

de Deus e em nome do povo Oeirense, declarou aberta a presente sessão ordinária. Na 

sequência, o Sr. Presidente Paulo Miranda, colocou em discursão, votação e aprovação a 

Ata da Sessão Ordinária anterior. A qual foi aprovada por unanimidade. Após, foi 

efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUDOS DO 

EXECUTIVO: Nenhum. B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: 

Ofício nº 001/2018-GVFA, de 12 de novembro de 2018, que encaminha a Proposta de 

Emenda nº 002/2018, de 12 de novembro de 2018, à Lei Orgânica do Município de 

Oeiras do Pará, de autoria da vereadora Franciele Amaro, para análise e posterior 

parecer em regime de urgência especial. Proposta de Emenda nº 002/2018, de 12 de 

novembro de 2018, à Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará, de autoria da 

vereadora Franciele Amaro. Ofício nº 075/2018-GP-CMOP, o qual encaminha as 

Comissões de Leis e Finanças com base no art. 55, inciso I do Regimento Interno desta 

casa a Proposta de Emenda nº 002/2018, de 12 de novembro de 2018, à Lei Orgânica do 

Município de Oeiras do Pará, para análise e posterior parecer conjunto destas 

comissões. 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 o Sr. Presidente facultou a palavra aos 

vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos, cada. Após, a Palavra foi facultada ao 

vereador Joelson Moraes, o qual inicialmente agradeceu a Deus por mais uma vez 

poder estar nesta casa de leis usando a tribuna em defesa do povo, também saudou a 

todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário, saudou as pessoas que os 

ouvem através das rádios. Em seguida, iniciou seu discurso citando sobre as pontes do 

Município e o mesmo sabe do seu papel quanto vereador que é fiscalizar e legislar. 

Onde já tem vários requerimentos, vários ofícios pedindo a reforma, construção ou até 

mesmo o aterramento de algumas pontes da cidade. E o mesmo só não se sente 

envergonhado de andar nessas pontes porque sabe de sua função e sabe do seu papel 

quanto vereador, até porque vereador não constrói nada e os mesmos estão para 

fiscalizar e cobrar da gestão e isso constantemente estar sendo feito, principalmente nas 

sessões da Câmara, mais infelizmente ainda não foram atendidos. Mais espera que a 
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Administração possa tomar conhecimento para que possa melhorar mais para povo a 

condições dessas pontes. Depois, citou para o senhor Presidente vereador Paulo 

Miranda, que fica triste porque os mesmos não estão sendo respeitados quanto vereador 

desta casa em relação a administração, onde seus ofícios que fez já vão fazer dois meses 

e nenhum foi respondido. E o mesmo pediu para a vossa excelência quanto Presidente 

desta casa que possa tomar providências em relação a resposta e todos precisam ser 

respeitados e precisam ter uma resposta. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a 

parte no discurso para contribuir com vossa excelência, onde é triste e além de triste é 

grave uma gestão querer voltar no tempo da ditadura do qual não querer tornar 

transparente a gestão, principalmente para um vereador que representa o povo que tem o 

dever de fiscalizar. E o mesmo pensa que a mesa não pode fazer nada nessa situação e 

sugeriu para vossa excelência que reiterasse seu ofício e desse vinte e quatro horas, e 

não respondendo que entrasse com uma ação no Ministério público, porque isso cabe de 

improbidade administrativa e que possa pedir o afastamento do gestor. Em seguida, o 

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

ofício de vossa excelência, ele foi diretamente ao gestor e não passou via a mesa 

diretora e assim fica impossibilitado de qualquer situação. Após, ao retomar da palavra 

citou que esteve no rio Sacajós, onde recebeu uma denúncia de uma lancha do 

transporte escolar, onde essa lancha está a três semanas na beira do rio sem transportar 

nenhum aluno. E o mesmo foi até ao local onde estava a lancha, bateu foto e os 

moradores lhe confirmaram que fazia três semanas que a lancha estava lá na beira do rio 

por causa de uma bateria e os alunos que estudam na parte da tarde não estavam indo 

estudar por causa da lancha. Mais já procurou informações, onde o Presidente do 

Conselho lhe falou que não sabia disso. Na sequência, o vereador Izanides Filho, pediu 

a parte no discurso parabenizando vossa excelência pelo seu discurso e falou que foi 

informado da situação dessa lancha, onde é uma falta de respeito e o mesmo informou a 

SEMED sobre essa informação e acredita que uma bateria teria como resolver essa 

situação rapidamente, mais infelizmente não foi resolvido. E o mesmo disse que é 

totalmente contra a permanência dessas lanchas no Município, onde uma lancha dessa 

custa uns cinco mil para o Município todo mês e no seu pensamento essas lanchas 

trazem um enorme prejuízo para o Município, porque se não está enganado o Município 

de Oeiras do Pará dispõe de oito lanchas dessas e do jeito que o Município está dizendo 

que estar quebrado isso seria uma ótima alternativa para cortar gasto. Após, o vereador 

Joelson Moraes, falou o que mais lhe impressionou foi ouvir do Presidente do conselho 

que o diretor do transporte falou para ele que hoje que iria chegar uma bateria que eles 

pediram para o Anderson dono da PAIME comprar a bateria. Disse ainda, que procurou 

o Anderson dona da empresa PAIME e ele lhe falou que realmente eles pediram o apoio 

para ele na compra dessa bateria, mais ele disse que só vai poder ajudar a partir de 

sexta-feira e isso significava que mais uma semana os alunos da turma da tarde os quais 

vem do Sacajós para a Santino iriam ficar sem aula. Finalizou agradecendo a todos. 

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

o senhor Presidente vereador Paulo Miranda e a todos os seus nobres edis, saudou 
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também a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário e a todos os 

ouvintes das rádios, agradeceu também a Deus por lhe conceder por mais uma vez estar 

usando a tribuna desta casa de leis para falar em prol do povo Oeirense. Em seguida, 

iniciou seu discurso esclarecendo para aquelas pessoas que as vezes ainda ficam com 

dúvida de fato do papel do vereador, onde os pleitos são trazidos, as demandas são 

trazidas e os mesmos encaminham para quem de fato é responsável, mais não podem 

passar à frente do poder executivo para realizar. Ademais, citou que esteve conversando 

com as pessoas da rua Veiga Cabral e na semana passada esteve visitando as pessoas 

que residem na ponte do macaco. E o mesmo passou para o secretário a situação que 

estar e também procurou o senhor Prefeito para que pudesse ter uma reunião com aquele 

povo, mais não foi possível porque o Prefeito teve que viajar, mais ele prometeu que 

daqui para segunda-feira ele vai encaminhar uma equipe para fazer os devidos reparos 

na ponte. Continuando, ressaltou que tem diversas assinaturas de pessoas da rua Veiga 

Cabral, onde irá passar para o Prefeito e também convidar o mesmo para que possam ir 

em lócus para dialogar com aquela comunidade. Depois, citou sobre suas visitas, onde 

viaja muito basicamente todo final de semana ou no meio da semana para os interiores e 

recentemente esteve visitando uns amigos no furo de Oeiras. E as pessoas do duro de 

Oeiras precisam do ACS, assim como outras localidades que não tem, onde procurou a 

enfermeira Mônica e ela lhe garantiu que até ao final do ano vai ser baixado o edital 

para se fazer a prova dos ACS para estar cobrindo essas áreas que estão descobertas. Em 

seguida, agradeceu a todas as pessoas que lhe ajudaram em sua programação a qual foi 

realizada no rio Pruanã. Após, fez um pedido para a Secretaria de Saúde, para que possa 

agilizar e se planeja e se possível reabra o Posto de Saúde do rio Mocajatuba. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual 

inicialmente saudou o senhor Presidente vereador Paulo Miranda e em nome da 

vereadora Maria Nahum saudou aos demais vereadores presentes, também 

cumprimentou aos funcionários dessa casa de leia, as pessoas que honraram com suas 

presenças e a todos os ouvintes da rádio FM. Em seguida, iniciou seu discurso 

parabenizando à vereadora Franciele pela proposta de emenda à Lei Orgânica do 

Município, lei essa que já deveria ter sido reformulada por muito tempo. Mais fica se 

perguntando, o que os impedem de atualizar as suas Leis e o quê que impede o 

executivo de atualizar o Estatuto do Servidor Público do Município? Nada do que mais, 

do que a preguiça, pelo número enorme de assessores que todas as Administrações têm, 

onde o assessor jurídico tem um escritório caríssimo em Belém, salve engano o Estatuto 

do Servidor Público de Oeiras do Pará é de oitenta e quatro. E como servidor também 

fica triste, mais acabam elegendo Prefeito que não tem a mínima condições e 

discernimento do que é uma lei, tanto é que nos seus duzentos e sessenta anos de Oeiras 

ainda não tem regulamentado o hino e a sua bandeira. Também se queixa das 

Presidências, das mesas diretoras dessa casa ao longo de seus dez anos, onde o 

Regimento Interno ele é extremamente defasado e contraditório. Em seguida, 

parabenizou o vereador Barriga pelo seu discurso de quando vem e coloca algumas 

situações de esclarecimento para a sociedade. Realmente as pontes elas estão 
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intrafegáveis e não tem condições de trafegabilidade e isso é por má gestão, por 

preguiça e incompetência do Gestor Municipal. E muitos acham que vereador não 

fiscaliza, mais o mesmo passa quase que todos os dias pelas pontes intrafegáveis de 

Oeiras e só de passar já estar fiscalizando, quando fala aqui já estar agindo, quando 

entra com Requerimento assim como os demais vereadores os mesmos já estão agindo, 

então esse é o papel do vereador. É triste as situações da trafegabilidade das pontes em 

Oeiras do Pará, e ninguém tem nenhum sinal e nenhuma luz no final do túnel, porque já 

se vão dois anos e já vamos entrar para o terceiro ano, e o que ouve é que não tem 

recurso, não tem dinheiro. Disse ainda, que o dinheiro vem para Oeiras do Pará em cima 

de uma estatística, mais quando é desviado já não vai dá mais e acaba faltando, aí vem o 

representante do executivo dizer que o mesmo faz show pirotécnico, mais o que fala é o 

que vive e é a situação que estamos vivendo. Continuando, disse que falou bem seu 

antecessor que o governo não está preparado para receber crítica porque não aceita, e 

alguns tempos atrás se via mesmo com todas as reclamações o Gestor construiu a feira 

coberta com recurso próprio, construiu escola com recurso próprio e outras coisas, e 

nesses dois anos o que já temos de construção com recurso próprio? O que se ver de 

obra são emendas parlamentares e se diz que o Prefeito estar fazendo, não ele estar 

executando o recurso que foi repassado, e pelo que se ouve da gestão, temos que nos 

prepara para o pior. Disse ainda, que a gestão estar parando tudo da saúde e está 

pedindo para que a população não adoeça, não adoeça por questão de recesso e essa é a 

situação que estamos vivendo e ainda é acusado de fazer show pirotécnico, porque tudo 

o que fala aqui é mentira, e agora se criou uma modalidade que só pode falar aquilo que 

viu e como já citou como seria um julgamento que o Juiz não viu o crime, que o 

Promotor não viu o crime, o Advogado não viu o crime e geralmente os jurados não 

viram o crime, aí não vai ter julgamento porque só vale se virem, como se os mesmos 

representantes do povo não tivessem legitimidade e fé pública. Prosseguindo, citou que 

pensa que estamos vivendo uns dos piores dias da educação de Oeiras do Pará, fala isso 

porque o Secretário era quem mais chiava, que mais reclamava e era o primeiro que saia 

batendo panela na rua de braço dado com seu grupo que estar hoje comandando a 

educação, excelente e nota dez para apontar defeito dos outros, mais como Gestor 

estamos vivendo uns dos piores dias da educação. É corriqueira as reclamações, que um 

trecho do rio Anauerá que quando não tem aula no Ensino Médio, não tem transporte 

escolar para ensino fundamental e segundo uma mãe que lhe ligou esse transporte tem 

mais de vinte faltas e mais de vinte faltas quer dizer um mês letivo. E para quem é o 

prejuízo? É para os filhos do secretário de educação que estudam nuns dos melhores 

colégios em Belém? Não, o prejuízo é para os nossos alunos, pobres coitados que não 

tem condições, não tem emprego e não tiveram a oportunidade de estudar para pegar um 

bom emprego para levar seus filhos para estudar no colégio Santa Rosa. Depois 

ressaltou que na escola Mário Arcanjo, o ex-prefeito Ely Batista deixou tudo pronto 

para funcionar a climatização e até hoje talvez não esteja, mais talvez seja pelo auto 

custo que eles dizem que é gasto, mais entende que seja investimento. Portanto, 

enquanto tivermos gestores despreparado para achar que educação, saúde é gasto iremos 
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viver nessa mazela em Oeiras do Pará. Ademais, citou que o vereador Barriga falou e o 

mesmo também estar aguardando resposta e seja qual for a gestão, ela é obrigada pela 

lei maior que é a Constituição Federal a da transparência a seus atos. Na sequência, o 

vereador Barriga pediu a parte no discurso para citar que o Conselheiro do FUNDEB 

postou no status dele umas fotos de uma visita que eles fizeram na estrada e se forem 

ver essas fotos, elas são de entristecer mesmo sobre o que os alunos estão passando. E 

comentou no status dele: que situação os alunos estão passando. Ele respondeu: ‘me 

desculpe novamente pela minha expressão, o senhor se assusta com essa situação o 

senhor precisa ir ver a situação da escola do Bonilha que é muito mais precária ainda’. E 

o vereador falou que fica triste porque se preocupa com os alunos do nosso Município, 

até porque tem a obrigação de fiscalizar e cobrar da administração melhorias para o 

Município. Após, o vereador Edson Farias citou que é por isso que estamos vivendo uns 

dos piores dias da educação, aí vem os representantes do governo falar que ele não tem 

varinha de condão para resolver e se não estava preparado pra qué se meteu, alguém 

colocou uma arma na sua cabeça ou uma faca no seu pescoço dizendo que tinha que se 

candidatar? Portanto essa de dizer que não tem varinha de condão, que a situação está 

difícil todos sabem, mais se não tem competência tem que desistir. E como já falou 

antes que quer estar muito errado e pede a Deus que esteja, que o atual Prefeito não 

venha se lamentar, porque pela gestão que ele estar fazendo, a melhor coisa era ele 

renunciar enquanto há tempo, porque todos estão e tem dados que pagamentos e 

pagamentos absurdos e a tendência é só se complicar. Mais espera muito que Deus livre, 

porque hoje quem sofre somos nós e amanhã quem vai sofrer é ele e sua família. Falou 

ainda que o senhor Prefeito possa tomar atento, que preste atenção, que tire tempo para 

estar Prefeito e que possa fiscalizar também. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada à vereadora Franciele Amaro, a qual inicialmente agradeceu a 

Deus por mais essa oportunidade que lhe concedeu em poder está usando a tribuna desta 

casa para tratar de assuntos de interesse público. Pois ainda, saudou a todos aos seus 

colegas de trabalho, saudou a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário 

e a todos os senhores e as senhoras que os ouvem através da rádio FM. Em seguida, 

iniciou seu discurso citando que foi apresentado uma Emenda de nº 002/2018 em 

relação a Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará, onde essa é uma proposta de 

emenda que vai ser encaminhada aos seus nobres pares e para as Comissões. E essa 

proposta ela trata de uma alteração no inciso vinte e um do artigo cento e três da Lei 

Orgânica do Município de Oeiras do Pará, no qual prever que o Prefeito deve colocar a 

disposição da Câmara até o dia vinte de cada mês a parcela que corresponde do décimo 

de sua dotação orçamentaria. E essa dotação orçamentaria não estava incluso na relação 

da questão da iluminação do Município e para que ela seja inclusa seria necessária uma 

alteração na Lei Orgânica. E essa modificação faz-se necessário para incluir do décimo 

da taxa da CIP (contribuição da iluminação pública) e COZIP (contribuição de custeio 

de contribuição de iluminação pública) repassado pelo Poder Executivo ao Poder 

Legislativo. E ela foi encaminhada em caráter de urgência uma vez que tem outras 

coisas importantes para ser aprovada neste parlamento. Ademais, citou que gostaria de 
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falar sobre algumas situações que aconteceram nesta casa legislativa, onde várias vezes 

a gestão ela é criticada por várias situações e todos sabem que ninguém e nem os 

gestores que passaram e os que ainda vão vir vai fazer uma gestão que resolva cem por 

cento os problemas do Município. Mais as críticas que o governo recebe muitas delas 

são absorvidas sim, aquela que são construtivas, aquelas que os seus nobres pares 

colocam aqui na tribuna que se podem se absorver e aquilo que se pode absorver o 

governo trás para si, porque quem seria um governo sem uma oposição e como seria um 

governo em que todos falassem a mesma língua e só aplaudisse até mesmo os erros, 

então os mesmos absorvem e melhora no que tem que melhorar na aquilo que é possível 

fazer. E como já falou na sessão passada e voltou a falar nesta sessão da situação 

financeira que o Município está passando, porque muitos que criticam deveriam se 

candidatar a Prefeito, porque talvez assim os que criticam eles pudessem resolver todos 

os problemas do Município e é muito fácil vim para cá e falar em relação aos defeitos, 

fala em relação aos gastos e se preocupa se achando ser amigo do Prefeito, preocupado 

com a família e tudo mais. Acredita que não adianta os mesmos enquanto parlamentares 

virem para a tribuna para jogar praga, para falar coisas que ofendem porque é melhor se 

conversar e tudo é melhor na base do diálogo para se resolver as coisas. Disse ainda, 

que não tem problema nenhum, aceita críticas e defende sim o governo pelo qual faz 

parte porque sabe que o governo também ele está acertando, onde existe erros, existe 

falhas e quem vai julgar as prestações de contas do Prefeito é o TCM, e se o TCM achar 

que as prestações de conta do Prefeito não está correta ele vai encaminhar para cá como 

muitos já estão aqui, então não adianta se preocupar porque quem vai jugar é o TCM. 

Depois, citou que foi dito sobre a questão das pontes do Município, onde não se pode 

negar que as pontes do Município de Oeiras do Pará em suas grandes partes estão 

realmente sem condições. E a mesma convidou os seus nobres pares para irem 

conversar com o Gestor para colocar as situações em que o Município se encontra hoje. 

Disse ainda, que o recurso que vem para o Município mal dá para pagar a folha de 

pagamento, então acredita muito na conversa, no diálogo para os mesmos quanto 

representantes do povo. É bem verdade que já se passaram dois anos, mais o Prefeito 

não conseguir resolver todos os problemas do Município e aquilo que é possível fazer 

com toda certeza ele fará e com toda certeza irá fazer porque ele quer o melhor para o 

povo. Ele se propôs a se candidatar e foi eleito com uma votação expressiva, mais 

poderia estar trabalhando, poderia estar vivendo como vivia sua vida antes sem precisar 

está ouvindo críticas, sem precisar estar sendo jugado, sendo chamado de ladrão, sem 

necessidade, mais se envolveu na política com intenção de ajudar e muitos não ver por 

esse lado e muitos acham que vem para a política por vida boa, vem para política 

porque quer roubar o dinheiro público. E essas pessoas que pensam dessa forma é 

porque não conhecem o caráter da pessoa que hoje estar à frente do Município e talvez 

queriam está no lugar dele, porque muitos que criticam realmente muitas das vezes 

querem estar no lugar. Prosseguindo, citou que já foi colocada a Veiga Cabral no 

conograma de aterro, também foi colocado a ponte da Africana mais infelizmente o 

Município disponibilizar hoje apenas de duas caçambas então fica difícil para aterrar, 
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mais espera que tudo dei certo que o Prefeito consiga terminar a gestão dele fazendo o 

melhor para o Município e fazendo melhor para a população. Continuando, citou que 

viu uma reportagem de uma denúncia do Ministério Público em relação ao Município 

de Cametá, e uns dos comentários é que tem escola lá que a quase dois anos não se tem 

merenda escolar. E a mesma disse: graças a Deus não é o nosso caso, hoje temos 

merenda escolar. Disse ainda, que novamente foi no Departamento Escolar verificar a 

situação como já estar no processo de finalização do ano letivo para ver se a merenda 

vai dar até o termino das aulas. E aproveitou para parabenizar a gestão que não estar 

fazendo nada mais do que sua obrigação, está fazendo aquilo que manda a lei e aquilo 

que é para fazer, aplicando o recurso da alimentação escolar de fato na merenda escolar 

dos nossos alunos. Em seguida, falou que já tinha sido citado sobre o transporte escolar, 

onde também conversou com o diretor do Conselho a qual perguntou sobre a situação 

da lancha e ele lhe informou que faz uma semana que realmente essa lancha está com 

defeito. E a mesma disse ainda que não é fácil para se comprar uma bateria, até porque 

tudo precisa de um tramite e o tramite é solicitar para o setor de compras, então isso foi 

feito e já estão no aguardo. Ademais, citou em relação a Secretaria de Educação, onde 

ver que muito se crítica que o secretário é uma má secretário, que o secretário estar 

fazendo uma péssima gestão. Mais as vezes as pessoas não se colocam no lugar porque 

acham que estão de fora que tudo vai se resolver fácil, e já se chateou muitas vezes aqui 

e já disse para seu colega de trabalho se tem algum problema pessoal com a sua família, 

pelo seu irmão pelo qual hoje assume a Secretaria Municipal de Saúde que isso possa se 

resolver fora daqui. E já fazem praticamente umas cinco ou seis vezes sessões em que 

venham para cá que é citado os seus sobrinhos porque moram em Belém, porque 

estudam em Belém, porque o secretário manda seus filhos para Belém para estudar 

porque aqui em Oeiras é uma péssima educação. Pelo contrário, aqui em Oeiras não é 

uma péssima educação, tem professores qualificados, professores formados, tem 

professores que tem mestrado e se tem um quadro maravilhoso de profissionais. E a 

questão de o filho do secretário estuda para Belém e se seu filho for estudar para Belém 

não concorda que venham para a tribuna desta casa para falar esses tipos de assunto, o 

que interessa para todos são seus trabalhos nesse poder legislativo, porque não interessa 

para ninguém se o filho do secretário estuda em Belém, tem que se trazer propostas, se 

trazer emendas porque é esses seus trabalhos e é essas suas funções de ir até a 

população e levar os anseios da população para o Poder Executivo, e esses são seus 

trabalhos e não vim até aqui e chamar a atenção, denegrir a imagem das pessoas citando 

o nome de filhos, falando da família alheia. Pois assim, mais uma vez deixou seu 

repudio em relação a esse fato porque é inadmissível e é inadmissível porque nunca 

falou do filho de ninguém nesse parlamento. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Izanides Filho, o qual inicialmente saudou a 

vereadora Malena Batista e em seu nome cumprimentou aos demais nobres edis, 

também saudou a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário e a todos 

os ouvintes da rádio FM. Em seguida, iniciou seu discurso citando sobre a situação da 

lancha escolar, e o que quis dizer sobre essa lancha é que o governo está querendo 
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cortar gasto e por isso propôs que tirasse essas lanchas amarela não porque quer e 

frequentemente acompanha os alunos da escola Santino e ver a felicidade estampada no 

rosto de cada criança que embarca na lancha no porto do Sacajós. E se não estar 

enganado o Município dispõe de oito lanchas dessas e cada lancha dessa para o 

Município custa em torno de cinco a seis mil por mês e o salário do barco do transporte 

normal fica em torno de mil e seiscentos a mil setecentos e já que o governo está 

quebrado porque que não começa por aí a fazer economia. Na sequência, o vereador 

Edson Farias, pediu a parte no discurso para contribuir na questão da lancha que estar 

parada, onde ver a pobre indefesa da representante do governo aqui em querer achar ou 

estuprar as suas inteligências achando que está faltando uma bateria e que não se pode 

comprar uma bateria de oitocentos reais porque precisa passar pelos tramites legal. E a 

sua tristeza vem, onde o Secretário de Educação para comprar uma bateria precisa de 

todos os tramites legais, certíssimo, se ele não estivesse jogado fora duzentos e vinte e 

um mil para comprar livros da editora SAMUUMA sem licitação e para comprar 

duzentos e vinte e um mil não precisa de licitação e para comprar uma bateria para 

resolver o problema da lancha de oito centos reais ele precisa de toda a burocracia 

existente. Em seguida, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso para citar 

que felizmente que a rádio estar funcionando e ouviu aqui da vereadora Franciele a qual 

ouviu do diretor do transporte que o povo do Sacajós está mentindo em relação as três 

semanas que os alunos estão sem aula e a três semanas que a lancha estar parada. E 

também ficou triste com ela e também preocupado, porque quando se passa uma 

informação errada cabe ao vereador sofrer penalidade porque estar mentindo na tribuna. 

E quando ela fala que já foi solicitado há dias a compra dessa bateria e o mesmo tem em 

seu celular onde o dono da empresa lhe confirmou que foi ontem que fizeram esse 

pedido através dessa cobrança que fez para voltar a funcionar esse transporte. E a 

vereadora Franciele afirma que são apenas uma semana e eles confirmam que são três 

semanas que as crianças não estavam estudando pela parte da tarde, ou seja, mais com 

essa semana já serão quatro semanas que eles não vão estudar. Após, ao retomar da 

palavra o vereador Izanides Filho citou que já tinha conhecimento dessa situação, mais 

como base do governo resolveu não vim trazer para a sessão, mais foi comunicar 

diretamente na SEMED e infelizmente não foi resolvido. Depois, citou que todos os 

Municípios têm um problema nos Postos Médicos, onde os enfermeiros ficam de 

segunda à sexta-feira e parece que é uma coisa inviável porque é no sábado e domingo 

que acontece os imprevistos, que acontece os acidentes, que as pessoas adoecem lá no 

meio do mato e quando chega não tem assistência médica. E uma das suas promessas de 

campanha era lutar para que a administração achasse uma forma de resolver esse 

problema para que mudasse o contrato do enfermeiro para que ele pudesse permanecer 

pelo menos quinze dias direto no Posto Médico para passar o fim de semana e depois 

revessar, mais até hoje não sabe o que foi que aconteceu e como já disse que não vai 

assumir culpa nenhuma pela administração. Continuando, falou que comprou uma 

lancha de um amigo seu e colocou à disposição da comunidade que era para cobrir 

justamente o sábado e domingo. E o mesmo deixou em claro para esse povo que reside 
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no rio Urubuena, Sacajós, Carcunda e Cararí que essa lancha não foi o Dinaldo Aires 

que lhe deu, não foi a Assistência Social que lhe deu, não a Secretaria de Saúde, não foi 

nenhum deputado que lhe deu essa lancha. Essa lancha comprou e estar pagando hoje 

para ajudar as pessoas que necessitam e já teve pessoas que vieram lhe denunciar por 

conta dessa lancha porque não quis ir buscar, mais tem vezes que não estar lá no interior 

e o mesmo ainda não tem condições de pagar alguém para ficar nela. Ademais, citou 

que foi visitar a escola Santino e chagando lá pode ver que os alunos não têm um local 

adequado para fazer a educação física. E foi aí que teve a ideia de realizar um evento 

onde doou mil e quinhentos reais, os funcionários da Santino doaram mil reais e 

formaram um bingo, onde conseguiram levantar mais de dez mil em dinheiro com esse 

evento que é para terminar a construção de uma arena da escola Santino. Na sequência, 

o vereador Ezequiel de Jesus, pediu a parte no discurso para parabenizar vossa 

excelência pela atitude de promover o evento junto com os funcionários para recada 

recurso para a construção do espaço físico. Após, o vereador Izanides Filho, agradeceu a 

todos os funcionários da Santino que se empenharam em ajudar no evento. Finalizou 

agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual 

inicialmente saudou a todos e em nome do senhor Presidente desta casa cumprimentou a 

todos os nobres pares, saudou também a todas as pessoas que se faziam presentes na 

Câmara Municipal, aos funcionários dessa casa de leis e a todos os ouvintes da rádio 

FM. Também agradeceu a Deus por lhe conceder mais uma oportunidade em poder está 

usando a tribuna desta casa para tratar assuntos de interesses da população. Em seguida, 

iniciou seu discurso citando sobre a questão das rádios, onde sabe que milhares de 

pessoas do Município estão ouvindo a sessão das rádios. Pois sabe que já tiveram aqui 

discursões e citou para a população que não foi do Presidente e que não foi dos 

vereadores a intenção de tirar as sessões das rádios. A rádio talvez por cautela tentou se 

proteger, mais todos sabem que as rádios elas têm um serviço importante de informar a 

população das suas cidades. Pois o mesmo leu um documento sobre uma lei de nº 

9.612/98, que diz: ‘tem que ser afirmado que a administração pública somente poderá 

celebrar convênio com a rádio comunitária se ela for declarada de interesse de utilidade 

pública’. Prosseguindo, o mesmo falou que a sessão da Câmara ela tem muito caráter de 

interesse de utilidade pública, porque se tivesse aqui só as falas de quem fosse 

parabenizar o governo, aí sim não era trabalho de utilidade pública. Mais aqui saem 

todos os discursos de quem os parabeniza, de quem criticam saem na integra para que a 

sociedade possa entender qual é o posicionamento dos vereadores. E nessa resolução diz 

que: ‘o artigo três e quatro deixa claro que as rádios comunitárias de utilidade pública 

do contrário, ou seja, uma vez que não atendido os objetivos habitacionais são as suas 

autorizações de funcionamento deve ser revogado’. E quando ela se furta de transmitir, 

quando ela se furta de comunicar a sociedade aquilo que é de interesse e relevância de 

todos ela passa ater o direito através de denúncias de ser revogado ao seu registro, a sua 

autorização para continuar funcionando. Continuando, falou que as sessões da Câmara é 

algo que mexe com a estrutura do Município, onde tem falas que acontece aqui que 

pelas rádios tem um feito muito forte que as vezes leva o Poder Executivo a tomar as 
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providencias e resolver certas situações que estar prejudicando o povo de Oeiras do 

Pará. Pois o mesmo disse para o senhor Presidente desta casa e aos diretores da 

associação das rádios que a sua fala nesta tribuna o mesmo se responsabiliza pelo o que 

falar e quando alguém procurar as rádios e dizer que quer processar o Presidente ou o 

diretor da rádio pela sua fala, pode mostrar essa gravação e dizer que o mesmo estar se 

responsabilizando pela sua fala, mais não admiti que sua fala seja cortada porque pode 

estar falando algo para atingir alguém e não será leviano com ninguém, o seu interesse 

aqui é sempre pela sua fala, seja para parabenizar ou para criticar, mais com um 

objetivo de defender o interesse da população de Oeiras do Pará. Em seguida, o senhor 

Presidente vereador Paulo Miranda, pediu a parte no discurso para informar que 

conversou com a direção das rádios, que a colocação em questão das rádios deles 

cortarem alguns momentos é em função do que eles conversaram. E deixou claro que os 

mesmos quanto vereador regimentalmente não é permitido que as pessoas venham se 

defender aqui e a colocação da rádio é que a rádio não pode negar o direito de resposta 

para as pessoas lá, e é nesse sentido que eles colocaram. Após, o vereador José Siqueira, 

falou que respeita a opinião de vossa excelência, mais as rádios não é nada mais que um 

canal de transmissão e ela não tem poder nenhum de transmitir algo que não falam e ela 

só produz aquilo que falam e os verdadeiros responsáveis são os que falam aqui e pensa 

que o cidadão que fizer uma denúncia contra as rádios é muito ser ignorante, até porque 

as rádios só estão produzindo suas falas e não editando, ela está produzindo na integra 

suas falas. Prosseguindo, citou que viu várias falas nos discursos, onde a vereadora 

Franciele Amaro líder do governo pedindo para terem um diálogo e o mesmo é 

testemunha que tenteou várias vezes fazer uma parceria no diálogo, já sentou com o 

Prefeito e com uma comunidade muito distante do Bonilha para falar sobre a escola do 

Bonilha e a promessa que em julho o qual já passou seria construído uma escola lá e até 

hoje a comunidade ainda espera. Disse ainda, que já ligou para o Prefeito Municipal de 

sua casa com os representantes de comunidades para que pudessem debater e nunca foi 

atendido as últimas ligações e até já desistiu de ligar. E só existe dois secretários que 

ainda lhe atendem que é o Ray e o Dinho, e como é que vai fazer um governo com 

diálogo se os mesmos não são atendidos e não dá para ter diálogo se os compromissos 

com os representantes das comunidades também não são atendidos. E todos sabem que 

o nosso país estar passando por ima grande crise e Oeiras do Pará não é diferente, 

quanto custa uma bateria de setenta e cinco amperes? Não dá mil reais. Qual é o 

prejuízo de quinze dias de aulas? É incalculável. Quanto é que custa a ponte da escola 

do rio de Oeiras, do São Sebastião? Quanto custaram aqueles livros que foram 

comprados para nenhuma serventia para a educação do Município de Oeiras do Pará? 

Custaram duzentos mil reais. Quanto é que custa uma bateria? Não chega a mil reais. 

Quanto é que custa aquela ponte? Não chega a vinte mil reais. E agora dia vinte e cinco 

de outubro foi assinado mais um contrato com uma empresa para a contratação de 

passagem no valor de cento e oito mil reais e o que lhe assusta que é para esse período 

do dia vinte e cinco até o dia trinta e um de dezembro, contrato de nº 20180553 pregão 

de nº 09/2018-00015. Cento e oito mil reais, qual a excussão que a secretaria de 
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educação vai fazer? Quais são as quantidades de funcionários que vão sair do município 

para um congresso? Disse ainda, que são duas secretarias que podem sim dá passagem 

em questão de assistência social, que são: a Secretaria de Assistência Social e a 

Secretaria de Saúde. E cento e oito mil reais para dois meses isso é alarmante, duzentos 

mil para livros que não serviram para nada e hoje estar fazendo falta para o Município 

de Oeiras do Pará. Estar fazendo falta para a bateria, faz falta para a ponte, faz falta para 

as cadeiras do interior e tudo isso o secretário sabe porque já comunicaram ele. E o 

reflexo dessa irresponsabilidade foi o que aconteceu com o IDEB do nosso município, 

onde somos a décima segunda pior IDEB do Estado Pará. E o mesmo parabenizou as 

escolas que alcançaram a meta, que foram: as escolas Guimaraes Rosa, Jeronimo 

Milhomem Tavares, Raimundo da Crus Ribeiro, Zubir dos Palmares e José Ribeiro da 

Costa, e as escolas que alcançaram as metas, estão todas com sinal de alerta, porque 

nenhuma chegou ao ponto máximo. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a 

parte no discurso parabenizando o vereador pelo seu discurso coerente e com a riqueza 

de detalhes. Continuando, disse que não é à toa que estamos vivendo os piores dias da 

educação de Oeiras do Pará e o que mais lhe entristece é que o atual gestor secretário de 

educação era o maior crítico no passado, era o qual puxava as passeatas na rua batendo 

panela entre outras coisas e agora o vereador José Siqueira com as suas colocações 

também vai ter problema pessoal, porque quem fala do primeiro ministro da educação 

tem problema pessoa, e para quem vive no município de Oeiras que anda pelos 

interiores sabem o que é isso. E se a educação de Oeiras do Pará estar tão boa, porque 

que ele não traz seus filhos para compartilha da educação que ele está oferecendo para 

os filhos de Oeiras do Pará? Ele não traz porque estamos vivendo umas das piores 

educações desse município. Após, o vereador José Siqueira, falou que na inauguração 

do muro do colégio e na entrega da ambulância o mesmo fez pedidos ao Prefeito e ao 

secretário que não deixasse faltar duas coisas: o remédio no Posto do Uxi estrada e 

combustível no tanque da ambulância, mais já comprou pelo desespero de falias três 

vezes combustível para a ambulância e fora as viagens dela estar viajando que o seu 

carro já deu. Prosseguindo, ressaltou que algumas coisas o município de Oeiras do Pará 

estar andando, onde a merenda escolar de Oeiras perto dos outros municípios estar 

muito distante e está muito melhor, só que não podemos se embriagar porque o nosso 

vizinho também se embriaga, tem que seguir avante, porque não dá para ficar 

despreocupado e dizer que o TCM vai jugar as contas do Prefeito, porque o TCM vai 

julgar as contas do sofrimento que o povo de Oeiras está passando e tem que se 

preocupar em acertar agora e o diálogo é sim o melhor caminho mais quando se dá 

ouvido. Mais espera em Deus dias melhores para o município de Oeiras, mais tem que 

se preparar porque as previsões não são boas e quem gastou muito vai faltar agora. 

Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada à vereadora Malena 

Batista, a qual inicialmente em nome do seu colega vereador Edson Farias saudou a 

mesa constituída e agradeceu a Deus por mais uma sessão. Em seguida, iniciou seu 

discurso citando que quando se fala em saúde é uma questão fina, é uma questão a se 

pensar no que está sendo feito. Disse ainda, que entende o que o seu nobre colega 
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Izanides Filho fala que o desejo dele é que os enfermeiros pudessem atender até aos 

sábado e domingo. Sendo que na sede do município na zona urbana já estar trabalhando 

somente um horário porque dispensaram os funcionários e acredita que o sonho de seu 

nobre colega estar distante. Além do mais não tem nem injetáveis nos Postos de Saúde 

dos interiores e se aqui na sede não se encontra medicamentos, agora imagine como 

estar a nossa zona rural. E se forem falar do que vem tanto para comprar medicamento e 

como se fala muito em gestão passada onde sempre estão jogando querendo se esconder 

como Saul se escondia, onde foram denunciados porque não aplicaram os quinze por 

cento que a lei determina e o TCM verificou junto ao Ministério Público que os mesmos 

não aplicavam os quinze por cento mais sim vinte e um ponto quarenta além dos quinze 

por cento e os mesmos não tinham varinha de condão, mais havia-se um planejamento 

para que não faltasse. Ademais, citou que se preocupa sobre a água, onde várias pessoas 

se reclamam da água que não dá em suas torneiras e onde estar as bombas e tinham três 

poços funcionando onde tinha uma bomba que se uma deixasse de funcionar tinha outra 

para ser colocada. E assim continua dizendo que isso é falta de planejamento, porque 

sempre tem que ter subselência e assim deixou seu pedido de socorro para o povo de 

Oeiras do Pará, porque muitos não têm condições de comprar uma bomba e fezes são 

aqueles que tem um poço artesiano. Depois, ressaltou que esteve na ponte do macaco e 

pode ver a situação que ela estar. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte 

no discurso para citar sobre o poço de Jacó, onde foi uns dos maiores clamores do povo 

do bairro do Marapira e é inadmissível ver a situação que hoje se encontra. E a 

representante do governo acha que é culpa dos mesmos porque os mesmos não 

procuram a gestão para aconselhar. E como é que fariam se ele não dá atenção nem para 

a base, se ele não atende uma ligação nem do vereador da base que é aliada e como é 

que ele ia atender a oposição e é triste ver a defesa de quando se fala que a culpa é dos 

mesmos porque não estão aconselhando, que a situação estar difícil e que não tem a 

varinha de condão para resolver a situação de Oeiras do Pará. Continuando, disse que a 

ponte da Antônio Costa Magalhães assim como as demais pontes, é uma representação 

desse atual governo fracassado, incapaz e não tem a mínima condição de administrar. E 

o gestor ele conduzido, ele é administrado e é triste a situação desse senhor amigo, 

gente boa para futuro e ainda se vem com desculpas esfarrapadas para querer justificar o 

fracasso. Pois disse, que não se compra uma bateria de seiscentos reais por causa dos 

tramites legais, mais para jogar fora duzentos e um vinte mil do livro que não serve para 

nada, aí não precisa de burocracia e não precisa de controle interno não precisa nada e 

se vai e joga fora. E em lugar nenhum do mundo uma administração séria a qual não é 

está, não se pode pensar em gasto na educação e no bem-estar da sociedade, mais sim 

investir. E fala como um administrador e ver com tristeza a nossa cidade que até há 

pouco tempo eram elogiados com uma cidade limpa, trafegável e se via a destruição das 

pontes mais para aterros e ver com tristeza que não há nenhuma esperança de melhoras. 

Após, à vereadora Malena Batista citou que as suas contas de dois mil e quatorze foram 

aprovadas por unanimidade que o Ministério Público e o TCM chegaram à conclusão de 

que ultrapassaram os quinze por cento que é legal. Prosseguindo, citou sobre a 
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educação, onde realmente os ar condicionados foram deixados na Mário Arcanjo e tem 

tido notícias que até o dia de hoje ainda não foram colocados. Em seguida, citou sobre 

as lanchas onde elas são a diesel e o preço é mais baixo do que a gasolina e essas 

lanchas elas dão conforto para as crianças e tem que se ver se os problemas dessas 

lanchas são as baterias, tem que se ver se essas baterias não estão na garantia. Na 

sequência, o vereador Izanides Filho, pediu a parte no discurso para citar que o mesmo 

não pediu para tirar as lanchas, apenas falou que o governo já que ele queria economizar 

seria uma boa opção investir nessas lanchas. Após, à vereadora Malena Batista disse 

que entendeu a colocação do nobre vereador e queria que o seu nobre vereador 

entendesse a sua também. Prosseguindo, ressaltou que o vereador Edson citou em 

relação a feira que foi construída com recurso próprio e a mesma acredita que chegou o 

momento de fazerem uma fiscalização no tributo e acredita que diretor que estar lá está 

deixando a desejar, porque também teve uma denúncia do que vão lá faz a medição, dão 

o valor mais eles dizem me dão tanto e deixa isso para lá e quem perde é o município. 

Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso reiteradamente para 

citar que é grave essa questão do tributo, mais também não é de se assustar de uma 

administração que está contaminada pela corrupção e para onde se olha é indício e é 

sinal de corrupção e aí não vai dá o dinheiro mesmo o que devia pensa o que seria 

investimento. Em seguida, o vereador Sergio Batista, pediu a parte no discurso para 

contribuir com vossa excelência, onde no primeiro ano foi o mesmo que esteve lá como 

diretor no mandato do Ely Batista, onde não conseguiram atingir um milhão de reais 

porque não foram atuar na região da estrada. E também já teve conhecimento do que 

acontece no setor de tributos uma arrecadação bife e quem é penalizado na verdade é o 

próprio município. Depois, o senhor Presidente vereador Paulo Miranda, pediu a parte 

no discurso para citar que esteve na prefeitura e viu um empresário protocolando e 

inclusive vai ser averiguado, mais as centrais que estão na Mário Arcanjo até hoje não 

são instaladas porque o empresário que forneceu o Gerson Santos ele alega não ter 

recebido e hoje mesmo ele protocolou documentos na prefeitura que a prefeitura ou 

entregue ou efetue o pagamento para ele e a prefeitura vai fazer um levantamento se foi 

ou não pago. Após, à vereadora Malena Batista, citou que sabe que foi isso, onde foi em 

agosto quando saíram e deixaram todas as documentações lá, tudo empenhado para ser 

feito o pagamento e foi isso que aconteceu e é por isso que as centrais estão lá. Inclusive 

já fizeram uma reunião com esse empresário que foi na época em que saíram e pediram 

para a dona Lindalva na época prefeita que estava para fazer o pagamento e ela não fez 

mais ficou os empenhos. Na sequência, o vereador Edson Farias, reiteradamente pediu a 

parte no discurso para citar o que lhe assusta que já se passou dois anos e elas não 

funcionam por falta de pagamento e existe algum documento desse empresário 

impedindo que funcionasse as centrais? E o mesmo pensa que é uma desculpa 

esfarrapada e pensa que não colocaram para funcionar por incompetência mesmo. Após, 

à vereadora Malena Batista, citou que escutou o discurso de vossa excelência vereadora 

Franciele falando que queria ficar na sua casa cuidando de seus filhos. E a mesma falou 

para vossa excelência vereadora Franciele Amaro que a partir do momento em que 
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colocam seus nomes a ser jugado a um cargo público lá se vai a privacidade de suas 

vidas e suas famílias. Mais em algum momento vossa excelência tem que dá uma de 

diplomata, onde prendeu com senhor Gerson Peres que tem que se engolir sapo na sala 

e vomita perereca. E quando não queremos que nossos nomes saem em boca em boca 

temos que ficar quietas em nossas casas, mais quando colocamos temos que enfrentar as 

batalhas, enfrentar as lutas. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada 

à vereadora Maria Nahum, a qual inicialmente em nome do vereador Edson Farias 

saudou a todos os seus nobres edis, saudou também as pessoas que se faziam presentes 

e todos os ouvintes das rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso citando que as 

vezes se sentia triste porque as vezes eram taxados como oposição e hoje ver que todos 

estão indignados até a própria base não está aguentando mais e não está suportando 

viver o descaso em todas as áreas praticamente. Disse ainda, que esteve andando no 

Proanã zinho e na estrada de Oeiras, onde veio com o pedido dessas comunidades que 

há dois anos essas comunidades não são assistidas por ACS. E já tiveram uma reunião 

com o secretário de saúde falando sobre isso, onde pediu para secretário e procurou 

saber quem era o agente de saúde e lá a informação que eles tinham onde não estavam 

sendo visitados porque o senhor que trabalha nessas comunidades estava de atestado. E 

a mesma deixou claro que em nenhum momento pediu para esse senhor sair, mais sim 

com uma preocupação com o povo, mais ficou feliz porque soube que ele já estar a 

trabalho para lá. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para 

pedir a permissão para vossa excelência para fazer uma referência a um doutor que 

estava na plenária. O qual o vereador saudou o Dr. Júnior, o qual é professor, médico 

odontólogo cirurgião, o qual já vive em Oeiras por bastante tempo, eleitor de Oeiras e 

que deveria ser olhado por essa gestão. Após, à vereadora Maria Nahum, citou que na 

quarta-feira passada falou da falta de medicamento, onde o remédio controlado vai fazer 

três meses que não tem no município e isso acaba sobrando para os mesmos porque são 

inúmeras pessoas lhe procurando e resolvem de um mais não dá para resolver de todos, 

até porque não é sua obrigação de fazer isso. E se o repasse mesmo sendo pouco mais se 

fosse aplicado nos medicamentos não ficaria três meses sem, porque, por mais que seja 

pouco estar sendo feito o repasse. Em seguida, o senhor Presidente vereador Paulo 

Miranda, pediu a parte no discurso para contribuir com vossa excelência no quesito do 

ACS, o qual conversou com ele e ele não tem nenhuma dúvida em que a mesma pediu 

para tirar ele e ele tinha um problema de saúde, mais ele tinha a consciência que ele 

tinha que fazer o trabalho dele e estar cobrindo a área dele normal. Após, a vereadora 

Maria Nahum, citou que estiveram uma reunião aqui com a Juíza, Promotor, Delegado, 

dois representantes da segurança pública. Onde não tem nada pessoal contra o secretário 

de educação e tem um respeito muito grande por ele, mais foi com muita tristeza a qual 

solicitou para ele o ônibus ele falou que não estava cedendo porque estava no período 

eleitoral, porque o conselho podia denunciar ele. E se passando mais uns dias 

novamente precisou do ônibus para uma igreja, onde o senhor presidente Paulo Miranda 

foi quem lhe ajudou e foi atendida. E no dia da reunião ele falou que ele estava como 

secretário de educação e estava ajudando na questão da segurança e quando o Promotor 
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se pronunciou ele falou que não via se ele estava fazendo alguma coisa realmente na 

questão da educação, na questão de sala de aula dos alunos. Disse ainda, que geralmente 

o gurupão é cedido para as igrejas quando tem algum evento para servir de alojamento, 

e a mesma ficou muito triste, onde tem uma igreja aí que foi pedir para ele se ele podia 

ceder e ele falou que só podia ceder com uma condição em que fizesse algumas 

reformas em uns pequenos reparos como: na iluminação, lâmpadas, forros, banheiros e 

como a igreja não tinha como correr a igreja fez isso onde custou mais de mil reais. E 

dessa forma a mesma ver que ele não estar ajudando, porque cada igreja que faz um 

evento dependente de ser católica ou evangélica estar tirando aquele adolescente, estar 

tirando aquele jovem para não ir furtar, para não ir usar droga e se ele quisesse ajudar 

ele iria ajudar nessa situação da segurança. Na sequência, o vereador Edson Farias, 

pediu a parte no discurso citou que é triste o que estamos vivendo na educação e se 

forem falar é porque tem algo pessoal contra ele, mais fala pela situação que estamos 

vivendo e fala pelo que ele pregava lá atrás, como ele agia e por muito menos saia na 

rua com sua equipe batendo panela. E segundo informações não oficial ele é o gestor do 

recurso da educação, um desatino do atual gestor e se isso for verdade não sabe onde o 

atual Prefeito está com a cabeça de entregar sem a legalidade todo o recurso da 

educação. E o mesmo não tem nada contra ele, tem contra a educação que ele estar 

oferecendo para o município de Oeiras e não tem nada contra dele colocar os filhos dele 

para estudar para Belém, mais se ele não fosse o secretário de educação e é grave o 

secretário não querer dá a educação que ele diz que é de qualidade para seus filhos e se 

é de qualidade porque que ele não traz. Após, a vereadora Maria Nahum, falou que 

acredita no vereador Joelson e também acredita nos pais de alunos lá do Sacajós e a 

mesma já tinha sido procurada por pais de alunos e segundo as informações que teve é 

já vai fazer três semanas que estar tendo aula por conta da lancha que estar com defeito. 

Em seguida, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso para citar que o 

mesmo foi lá, bateu fotos e pode constatar e conversar com os pais de alunos da 

irresponsabilidade de estar três semanas sem os alunos da parte da tarde os quais vem 

do Sacajós para a Santino estarem sem aulas. E o que lhe deixa triste é virem aqui 

defender o indefensável. Após, à vereadora Maria Nahum, citou sobre as pontes, onde 

desde o começo desse mandato vem falando sobre as pontes, até porque anda e ver que 

são todas as pontes que estão em péssimas condições. E a desculpa era que estava no 

primeiro ano e não dava para fazer e já estar terminando o segundo ano e até agora 

nada. Prosseguindo, ressaltou sobre a situação da água a qual já estar preocupante 

principalmente para o bairro do Marituba, onde quase todos os dias os moradores ficam 

sem água. Disse ainda, que veio para cá um Projeto para ser aprovado, onde a mesma se 

obteve da votação e deixou bem claro para a população que se obteve da aprovação, 

porque como é que vai ser cobrado de uma água se nem água temos e foi por esse 

motivo que se absteve da votação. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual saudou a todas as pessoas que se faziam 

presentes e em nome do vereador Ezequiel saudou a todos os seus nobres colegas 

vereadores. Em seguida, iniciou seu discurso citando que ainda faz parte do governo, 
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mais não pode se fingir de cego do que estar acontecendo sobre algumas coisas no 

município e o mesmo pediu carinhosamente a gestão pública prioridade em algumas 

situações no município. Prioridade ao ônibus escolar o qual o Junior trabalha que até 

hoje não foi resolvido, prioridade para a ponte que está caindo e as vicinais que 

precisam ser recuperadas. Continuando, ressaltou que estar diariamente na ponte do 

macaco e em outras pontes do município e o mesmo ligou para o Prefeito para ver o que 

tinha de solução para a ponte do macaco e ligou onze vezes e ele não lhe atendeu e o 

mesmo queria que pelo menos desse uma recuperada naquela ponte que está 

intrafegável. Também a ponte da quinze de novembro os moradores já não acreditam 

mais no prefeito e eles falaram que eles mesmo vão fazer um bingão para arrecadar 

dinheiro para fazer aquela ponte. Na sequência, à vereadora Franciele Amaro, pediu a 

parte no discurso para citar que se vossa excelência constrói uma ponte com quinze mil 

reais então dá para o senhor construir, porque se sabe que uma ponte no teor desse que 

sabe que é maior que da ponte quinze de novembro custou cento e poucos mil por 

trezentos e trinta metros e com certeza essa ponte ela é nesse patamar. E muitos já 

vieram aqui já criticaram, já falaram, já disseram que a gestão estar roubando e já 

falaram que estão tristes com a gestão, mais as coisas não são tão simples como venham 

colocar aqui, como o senhor ligou para o prefeito e o prefeito não lhe atendeu, mais não 

é má vontade, é que não tem dinheiro para construir todas as pontes do município mais 

o que possível fazer vai ser feito, onde já foi feita aquela ponte de trezentos e trinta 

metros, já foram aterradas ruas só que ninguém observa isso e só tragam para a tribuna 

desta casa as falhas, as coisas querendo que as pessoas interprete que a gestão estar 

roubando dinheiro público e é isso que as pessoas precisam entender. E a mesma pediu 

para que deem uma olhada no portal da transparência onde qualquer cidadão pode ter 

acesso e verificar que o dinheiro que tem mal dá para pagar a folha de pagamento. 

Após, o vereador Osvaldo Alves citou que não falou que o prefeito estar roubando e só 

falou para a gestão pública olhar carinhosamente para a situação do povo lá da ponte do 

macaco, e falou em priorizar, priorizar com médico no hospital, remédios isso é 

prioridade. Prosseguindo, citou que nos Bairros da Estrada e Santa Maria não tem água 

e o povo estar aclamando pedindo pelo amor de Deus para os mesmos. Continuando, 

citou que uma coisa boa que o Prefeito Dinaldo fez foi contratar o Valdinei, para a 

prevenção de dependente químico para o nosso município e muitas famílias agradece e 

isso é uma das prioridades. Ademais, falou que o povo do Mocajatuba, eles merecem 

um técnico de enfermagem o qual estar só na promessa. Disse ainda, que foi diretor do 

PINATE durante três anos do mandato passado e nunca aconteceu de uma lancha parar 

por causa de uma bateria, mais entende que não é culpa do camarão porque sabe que 

muitas coisas não dependem dele. Continuando, ressaltou sobre o que a vereadora 

Franciele falou porque não conversar e dialogar, mais o mesmo já sentou várias vezes 

com ele mais ele não ouve e ele acha que os mesmos são inimigos dele, mais o mesmo 

não é inimigo da vereadora Franciele e nem do dele, apenas quer o bem para o 

município, mais infelizmente nenhum vereador da base é respeitado e talvez um dia 

vossa excelência venha lhe pedir desculpas. Depois, parabenizou o vereador Izanides 
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Filho, pela sua ação a comunidade do Araqueiru. Também parabenizou a vereadora 

Franciele Amaro pela sua proposta de emenda da Lei Orgânica de nosso município. 

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

Miranda, o qual inicialmente saudou o senhor presidente vereador Joelson Moraes que 

ora presidia a sessão e em seu nome cumprimentou aos seus demais nobres colegas 

vereadores e agradeceu a Deus por lhe oportunizar por mais uma vez de tantas outras 

em poder usar a tribuna desta casa para falar em nome de mais trinta mil habitantes que 

tem o Município. Em seguida, iniciou seu discurso citando que a não transmissão das 

rádios, não existe intervenção do governo, era uma precaução das rádios para verificar 

uma serie de situação em função de possíveis problemas com eles. Então não existe 

nenhuma intervenção do governo e nem sua quanto presidente desta casa e isso foi uma 

decisão das rádios e voltaram a decisão de voltar a transmissão a partir de hoje. 

Ademais, fez a leitura de um convite da Secretaria de Assistência Social do Município. 

Após, deu ciente aos vereadores de um convite no qual estará recebendo a certificação 

de gestão transparente ano dois mil e dezoito do selo dourado que acontecerá no dia 

vinte de novembro de dois mil e dezoito as dezesseis horas, no Centro de Convenção da 

Amazônia Hangar em Belém do Pará. Pois assim o mesmo agradeceu a resumida equipe 

de trabalho que tem nesta casa e em especial ao Assessor Jurídico. Em seguida, 

parabenizou à vereadora Franciele Amaro, por ter tido a coragem de pôr uma emenda à 

Lei Orgânica, em busca de recurso que poderão ser repassados a esse Poder. Na 

sequência, citou que há cinco dias atrás entregaram vinte carteiras de habilitação das 

quarenta e oito dos alunos que fizeram a autoescola esses receberam a carteira e o 

mesmo aproveitou para agradecer ao senhor prefeito, ao senhor Delson Aires pelo apoio 

que deram. Ademais, citou para o Prefeito Dinaldo Aires, onde se propôs a ser base do 

governo e as vezes quanto presidente da casa que estar se torna um mediador, mais sabe 

do dia quinze de dezembro se continuará um mediador, onde pode ser que a partir do 

dia quinze de dezembro o seu discurso tenha uma mudança porque pode está não como 

mediador mais com o discurso que deve. Prosseguindo, citou que sua prestação de conta 

ela está à disposição de todos os vereadores na secretaria geral desta casa e no portal da 

transparência e a prova disso é que vai receber um selo em que atingiram cem por cento 

de publicação no portal da transparência. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, 

pediu a parte no discurso citando que quando crítica o governo sempre critica a 

administração, sabendo que a pessoa do Dinaldo ele é um homem bom, mais 

infelizmente algumas pessoas e alguns secretários estão deixando essa prerrogativa dos 

mesmos criticarem o governo mesmo sendo da base do governo. Após, o vereador 

Paulo Miranda, citou que segundo a uma fonte muito verdadeira, um colega vereador 

disse que a única pessoa que podia se posicionar com discurso acirrado era o mesmo em 

questão a defesa do governo. Mais disse que na sua vida aprendeu a ter defesa para tudo 

e as suas contas vão estar à disposição para ser julgada e se alguém pensa nisso vai estar 

muito enganado, porque quando fala em tribuna como todos os colegas os seus atos é 

responsável e tem a consciência que estar gerenciador do recurso desta casa e não tem 

vergonha de dizer que suas contas estão à disposição. Mais as vezes acham que tudo que 
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fizeram no passado morreu achando que não tem culpa mais de nada, mais o passado ele 

reflete o presente e nunca será esquecido o que se faz de bom e o que se faz de mal. O 

prefeito Dinaldo tem atos administrativos muito bom nesse Município e todos têm que 

enxergar e o governo hoje através de convenio estar conseguindo jogar asfalto nas ruas, 

está conseguindo pavimentar as ruas, o BANPARÁ o qual é convenio mais está no 

município, a construção do ensino médio, a escola da Santa Maria e tantas outras 

escolas é convenio mais é com a capacidade do governo que conseguiu para trazer. 

Disse ainda, que a Administração pública ela é pautada por inúmeras situações, onde 

vivemos no Município que depende exclusivamente de arrecadação do Governo Federal 

Estadual e para se ter uma base está casa trabalha com cento e trinta e três mil reais e só 

em despesa chegam na margem de cento e vinte e seis mil reais e o fica tem que se 

trabalhar para que funcione a casa, porque o município não tem nenhuma arrecadação 

que gere emprego e vivemos na dependência de repasse do governo. Continuando, 

ressaltou que quando se propôs em ajudar a eleger o prefeito Dinaldo Aires assim como 

muitos vereadores foram para rua ajudar elegê-lo e essa mesma oportunidade a 

população terá que jugar daqui com menos de dois anos. Disse ainda, que confia no 

governo do Dinaldo Aires e acredita que há as bênçãos de Deus em cima dele e o 

prefeito Dinaldo tem ajudado algumas igrejas e isso é bom porque estar ajudando na 

obra. E citou para todos, que mandato ele é transitório, onde vai passar o mandato do 

senhor Dinaldo, vai passar os dos mesmos que são vereadores e Oeiras do Pará 

continua, mais ninguém consegue apagar o passado e isso é impossível. Finalizando seu 

discurso ciou que muito se critica a política, mais a política ela é única possibilidade 

que tem de realizar a felicidade das pessoas, porque é só através da política que pode se 

construir uma escola, se pode construir um hospital, se pode manter escolas, se pode 

manter hospital, se pode manter Posto de Saúde, se pode manter o transporte escolar só 

através da política e não tem outro caminho o caminho só é esse. Finalizou agradecendo 

a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Sergio Barbosa, o qual inicialmente 

saudou a todas as pessoas que se faziam presentes na sessão plenária, saudou a mesa 

constituída e a todas as pessoas que os ouvem através das rádios. Em seguida, iniciou 

seu discurso dando esclarecimento referente a sessão anterior onde se referiu em 

questão dos médicos que estão atuando no nosso município. E deixou claro que em 

nenhum momento aqui o mesmo ou qualquer outro vereador pediu a demissão de algum 

médico, também em nenhum momento nenhum vereador muito menos o mesmo disse 

que o Dr. Raul não é médico e isso não foi colocado em cheque, simplesmente o que foi 

colocado em cheque foi a questão de ser cirurgião ou ter a habilitação para atuar como 

cirurgião no Brasil. E como já falou na sessão anterior que aqui é um parlamento que se 

discuti preposições, então não pode ser apedrejado por se posicionar de forma contrária 

ou de qualquer forma que seja, também não saiu em defesa do Dr. Márcio como pessoa 

e também não ganha nada com a contratação do Dr. Márcio e a única coisa que recebe é 

a satisfação dele estar atendendo o povo de Oeiras do Pará, mais se sente feliz e 

parabenizou o prefeito por ter acatado essa decisão de contratado um ginecologista onde 

veio ajudar muitas mulheres. Mais não saiu em defesa do Dr. Márcio e sim do 
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especialista, porque a especialidade dele tem ajudado o Município e não viram porque 

não foram consultados e muito menos houve uma reunião para discutir esse assunto 

com o secretário de saúde o que vinha acontecendo com a questão do IH receber por 

esse médico Dr. Raul já que não consegue receber com o Dr. Márcio. Na sequência, o 

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

quando essa casa se manifestou em nome da presidência solicitando as informações da 

legalidade do médico nesse quesito e foi solicitou dos dois médicos onde já foi lhe 

passado algumas informações e há credenciamento dos dois, só falta chegar pelo 

conselho nacional de medicina, mais já estar só esperando a decisão final para poder 

tirarem as dúvidas. Após, o vereador Sergio Barbosa, falou que acredita assim como 

todos os vereadores dessa casa, que eles estão em discussão para o melhor para a 

população de Oeiras do Pará e não em benefício próprio. Em seguida, o vereador José 

Siqueira, pediu a parte no discurso para citar que tem certeza que se tiver que fazer uma 

mudança que faça para melhor e fazer para melhor conhecendo o Dr. Márcio é difícil, o 

qual é um médico simples, com muita capacidade, que tem a aprovação do povo de 

Oeiras principalmente das mulheres que já foram a tendida por ele, é um cidadão que já 

foi lá na estrada para fazer ultrassom. E como sempre diz que o lucro de uma gestão de 

tudo que ela recebe, o único pagamento que ela tem que dá é o social e ela não devolve 

um centavo para o governo federal estadual, mais sim o social, mais esperam que o 

governo repense. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para 

contribuir com vossa excelência de quando alguém deve ter lhe acusado ou lhe criticado 

por ter levantado uma questão quanto se o médico é ou não é cirurgião. E que vossa 

excelência possa perguntar para essas pessoas qual é a função princípio do vereador que 

é de investigar, e qual é a do policial, que também é de investigar. Aqui não se pode 

levantar mais nenhum questionamento porque já é questão pessoal, onde é triste e é 

pobre esse tipo de defesa e que não pode atacar principalmente a família real, a família 

que só para eles que não chegou a crise. Após, ao retomar da palavra o vereador Sergio 

Barbosa, falou que qualquer um desses que ficam se escondendo por traz do whatsApp 

a virem aqui e questionar sobre seu trabalho. Depois, citou que esteve visitando o ramal 

do caba, onde ali se encontra treze a quinze famílias e todas estão com malária e pelos 

relatos que pôde obter é que o foco se encontra nos poços de boca aberta que são os 

poços cavados com enxadas porque eles não tem água encanada e o mesmo se propôs 

em ajuda-los e colocou a situação para eles que isso compete ao poder executivo, mais 

também compete ao vereador ir até lá ouvir a comunidade e interceder por eles perante 

ao poder executivo. E o mesmo estará dando entrada a um requerimento e irá ficar 

acompanhando essa comunidade. Na sequência, à vereadora Maria Nahum, pediu a 

parte no discurso para citar que também já falou pessoalmente no ano passado com o 

prefeito sobre essa situação desses moradores e ele falou que ia estar pedindo para o 

senhor Silvestre para fazer o orçamento para resolver a situação do ramal do caba, mais 

até agora não foi resolvido. Após, o vereador Sergio Barbosa, falou que fica feliz 

porque todos estão atuando para o melhor da população de Oeiras do Pará. Na 

sequência, a vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para citar que esteve 
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lá no ano passado e a solicitação era as lâmpadas que estavam queimadas, onde foram 

compradas essas lâmpadas e também foram questionados sobre os portes que são de 

madeira e foram informados pelo rapaz que trabalha na Celpa que esses postes quem 

fornece é a rede Celpa e foi informado para a Rede Celpa solicitando esses postes. E em 

relação a água, realmente eles precisam e não é só lá como também a Nova Oeiras que 

antes não tinha energia elétrica e hoje tem mais estar com deficiência em questão da 

água, mais há uma emenda parlamentar do Deputado Priante em relação ao 

abastecimento de água e estar nos transmites legais para tentar amenizar a situação. 

Disse ainda, que esteve conversando com o senhor Silvestre onde ele lhe informou que 

o poço da rua do Tarquito há a falta de água porque eles têm que desligar a bomba 

várias vezes porque o poço praticamente estar seco e a prefeitura pagar um valor 

exorbitante em relação a energia elétrica e nós não pagamos por isso e nunca pagamos 

por uma água de qualidade um bora termos uma água de qualidade e futuramente vai ser 

necessário cobrar porque um município pobre como o nosso não tem condições de 

arcar, até porque a cidade cresceu bastante. Após, o senhor Presidente Paulo Miranda, 

pediu a parte no discurso para fazer uma colocação em defesa desta casa, porque 

quando alguém tem a coragem de postar chamando de ratos para vereadores estar 

generalizando e o mesmo irá tomar atitude contra isso. E o mesmo aproveitou para 

mandar o recado para a pessoa o qual estava escutando a rádio. Onde o senhor Ely 

Batista ao ser prefeito de Oeiras ele nomeou uma pessoa para ser Presidente do Instituto 

de Previdência desse município e o Ely Batista até pagou um preço por 

irresponsabilidade da pessoa que ele nomeou. E o mesmo deixou claro que irá tomar 

atitude e irá mexer com todo esse processo que estar lá e que fique claro que não é em 

questão do Ely Batista e sim da pessoa que era presidente do instituto para que pessoas 

atrelado a ele que estar postando, aprenda que quem deve satisfação para esse município 

e que sumiu dezesseis milhões de reais dos cofres públicos é o marido dela que era o 

presidente do Instituto. Após, dando continuidade o vereador Sergio Batista, chamou a 

atenção do secretário de infraestrutura sobre o muro do cemitério o qual desabou e vai 

chegar o período de chuva e a água vai toda para a casa do senhor come massa e isso é 

um caso que tem que se tomar uma providência de imediata. Ademais, parabenizou o 

vereador Izanides Filho pelo seu evento realizado no rio Araqueirú. Também 

parabenizou o vereador Ezequiel de Jesus pelo seu aniversário o qual fez uma 

programação para povo do rio Proanã. Parabenizou também o secretário de 

Infraestrutura que através do Prefeito atendeu o pedido das pessoas do ramal do 

Duquinha. Finalizou agradecendo a Deus. Após, os discursos dos nobres vereadores o 

senhor Presidente passou para a seguinte ordem do dia: Deliberação sobre o regime de 

urgência especial, para apreciação da Proposta de Emenda nº 002/2018, de 12 de 

novembro de 2018, à Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará. A qual o senhor 

Presidente colocou em discursão. No qual o vereador Edson Farias, pediu pela 

discursão, onde falou que estão nesse mandato a quase dois anos e o mesmo gostaria de 

saber o qual o motivo da urgência e é totalmente contra desde o início que qualquer 

matéria seja apreciada no regime de urgência e no seu entendimento é querer 
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ultrapassar, correr ou esconder algo que não tem, e porque tem que ser urgente? Após, o 

senhor Presidente vereador Paulo Miranda, citou que é por isso que iria colocar em 

deliberação se o plenário aprova ou não e entende que ao colocar cabe ao Poder 

conforme o artigo setenta e três. E uma das situações é que vão estar aprovando o 

Orçamento e é com base nisso que precisam, porque se forem passar para o ano que 

vem mesmo tendo direito a Câmara não irá tomar parte nesse recurso que é de direito da 

Câmara. Após, o senhor Presidente Paulo Miranda, colocou em votação a deliberação 

sobre o regimento de urgência especial. O qual foi aprovado por dez votos favoráveis e 

um contra do vereador Edson Farias. E a proposta de deliberação seguirá para a 

comissão, para a apreciação e posterior parecer. 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 quatorze de novembro de dois mil e dezoito, 

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

 

  

                                                               

                                                                           


