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Ata da décima quinta Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, a ser realizada no dia trinta de maio de dois mil e dezoito 

no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a Presidência do vereador Joelson Cunha de 

Moraes e secretariado pelos edis: Sergio Batista Barbosa o qual assumiu a primeira 

secretaria e a vereadora Maria Nahum assumiu a segunda secretaria. Composta a mesa 

foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Osvaldo Alves, Franciele Amaro, 

Edson Farias, Maria Nahum, Joelson Moraes, Izanides Filho, José Siqueira, Ezequiel de 

Jesus e Sergio Barbosa. Constatou-se a ausência da vereadora Malena Batista, a qual se 

encontra em Belém mais justificou sua ausência. E do senhor Presidente vereador Paulo 

Miranda, o qual também justificou sua ausência. Após, as chamadas dos edis e havendo 

quórum regimental, o senhor Presidente invocando a proteção de Deus e em nome do 

povo Oierense declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Após, o senhor Presidente 

colocou em discussão, votação e aprovação a Ata da Sessão Ordinária anterior. A qual 

foi aprovada por seis votos favorável e houve uma abstenção do vereador Edson Farias. 

Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO EXECUTIVO: NEMHUM. B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DE 

OUTRAS ORIGENS: NENHUM. C) EXPEDIENTES ORIUDOS DO 

LEGISLATIVO: Ofício nº 012/2018 – COLEJURF-CMOP, que encaminha o parecer 

nº 008/2018, sobre o Projeto de Lei Municipal nº 003/2018. Parecer nº 008/2018, sobre o 

Projeto de Lei Municipal nº 003/2018. Em seguida, passou-se para o pequeno expediente, 

no qual o senhor Presidente facultou a palavra aos edis para breves comunicações ou 

comentários pelo prazo máximo de cinco minutos cada. No qual nenhum vereador se 

inscreveu para se pronunciar. Prosseguindo, passou-se para o grande expediente, no qual 

o senhor Presidente facultou a palavra aos edis para se pronunciarem sobre assuntos de 

interesse público, pelo prazo máximo de vinte minutos, cada. Após, a palavra foi facultada 

ao vereador Joelson Moraes, o qual saudou a todos os vereadores presente, saudou as 

pessoas presentes e aos ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

relatando sobre seu primeiro mandato da Gestão do senhor Nabiça, onde todos eram 

unidos e nessa união conseguiram trazer os maquinários que se encontram aí onde a 

Governadora era a Ana Júlia. Continuando disse, que nessa legislatura não é diferente e 

todos também estão se unido, estão correndo atrás e já conseguiram várias coisas para o 

Município. Também ele ficou feliz em saber que o Prefeito Dinaldo Aires conseguiu uma 

emenda de duzentos e sessenta mil para o Município através do Deputado Márcio 

Miranda que é para a área da saúde. Em seguida, ele agradeceu ao Prefeito Dinaldo Aires 

o qual deu o total apoio ao esporte do Município juntamente com várias pessoas. 

Prosseguindo, falou sobre um assunto o qual foi procurado na semana passada em relação 

ao banheiro da escola do Pruanã, o qual está em situação precária e juntamente com o 

vereador Ezequiel de Jesus o qual sempre vem lutando por aquele povo. Na sequência, o 

vereador Ezequiel de Jesus, pediu a parte no discurso para falar que já teve uma conversa 

com o Secretário de Educação senhor Nei Andrade e que assim que chegar o período de 

férias será readequado. Após, o vereador Joelson Moraes, fez um requerimento verbal 

para o Secretário de Educação e ao Prefeito para que possam tomar providencias em 
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relação a essa situação. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao 

vereador Ezequiel de Jesus, o qual saudou a todos os vereadores, as pessoas presentes e 

aos ouvintes das Rádios FM, e aproveitou a oportunidade para agradecer a Deus por lhe 

conceder em poder está mais uma vez usando a tribuna desta casa. Em seguida, iniciou 

seu pronunciamento ressaltando sobre a sua viagem no interior, o qual esteve pela 

primeira vez na comunidade Bonilha, onde o trafego de pessoas e de motos se passa por 

dentro da comunidade e ele pôde conversar com a comunidade e pôde averiguar que a 

escola de tem de uma escola melhor. E chegando aqui, procurou o Secretário de Educação 

pedindo-lhe uma reforma de imediato e ele lhe confirmou que muito breve irá fazer a 

construção dessa escola. Na sequência, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso 

para citar que essa escola ela tem aproximadamente quinze anos que foi construída no 

primeiro ano do Governo do Sr. Dulcídio, a qual nunca teve uma reforma e nem foi 

pintada essa escola e aquela população vive no lugar mais distante de acesso do 

Município, onde fica doze quilômetros longe da estrada e nove quilômetros longe do 

Castanheiro. Disse ainda, que o Prefeito se comprometeu com um prédio para dá 

dignidade aos alunos da comunidade do Bonilha. Em seguida, o vereador Ezequiel de 

Jesus, ressaltou que o mesmo fica muito feliz por isso, e agradeceu a todos que puderam 

estar na reunião junto a povo do Bonilha e o mesmo espera que essa escola seja feita para 

ajudar a comunidade. Ademais, ressaltou sobre o empenho que o Sr. Prefeito Dinaldo 

Aires pelas melhorias de nosso Município, mesmo sabendo das dificuldades que tem 

enfrentado não somente o Município de Oeiras do Pará, mais como todos os Municípios 

do Brasil. E o mesmo tem visto com muita frequência a boa vontade do Prefeito de ir em 

busca de recurso para a melhoria da educação e para a melhoria da saúde, o qual esteve 

em Brasília e conseguiu recurso destinado para a saúde e se Deus lhe permitir irá 

conseguir recursos para a construção de escolas nos interiores. Continuando, parabenizou 

também a todos os vereadores os quais fazem parte desse parlamento e mesmo ver o 

empenho de todos, na aquisição de bens como: Ambulâncias, reformas, materiais para a 

saúde e outras coisas. Ver também nesse parlamento um empenho muito grande em 

viagens ao Estado, onde o Sr. Presidente também esteve em Brasília visitando os 

Ministérios reivindicando melhorias para o nosso Município. E ele sabe que o ano é 

propicio, porque é ano de eleição de esfera federal e espera que muitas coisas boas possam 

está vindo para trazer melhorias para o Município. Após, ressaltou que junto ao vereador 

Osvaldo Alves os mesmo tem uma luta pelo Posto do Mocajatuba desde o ano passado 

em que assumiram esse mandato e eles sabem que essa reabertura ainda não foi feita por 

falta de recurso, mais se Deus permitir até o dia dez de junho será reaberto esse Posto do 

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

Edson Farias, o qual saudou a todos os nobres edis que estavam presentes, saudou os 

funcionários dessa casa de leis, também saudou o povo que estava presente e aos ouvintes 

das Rádios. Disse ainda, que ele é muito grato a direção da mesa dessa casa, que colocou 

as Sessões nas rádios porque proporciona o povo a escutar. Ele falou ainda, que através 

disso, ouvi notícias de grupos que se reuni e ficam comentando sobre a reunião e se não 

fosse isso a população não teria conhecimento do que se passa. Continuando falou que, 
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através dessa transmissão o mesmo recebe ajuda das pessoas e uma das coisas, a qual já 

é a segunda quarta-feira que vem falando para tentar esclarecer aquilo que se tenta 

destorcer do que falou, o qual foi escutar o seu discurso e ele não disse que a escola estava 

suja como a vereadora Franciele vem sistematicamente querendo distorcer o que fala. E 

o mesmo foi na escola Jeronimo Milhomem Tavares, foi na escola do Primeiro grau na 

quarta-feira e as duas escolas estavam limpas e ele disse que os funcionários estavam 

fazendo as partes deles, e quem não está fazendo é a Gestão, ou seja, não é a Gestão e sim 

o marido da vereadora e o irmão da vereadora, os quais não estão fazendo suas partes que 

diariamente o mesmo recebe denuncia de tudo quanto é tipo. E ele pediu para a vereadora 

que no seu discurso explicasse que o Prefeito é empresário de que? Prosseguindo, citou 

que ainda persiste a situação da merenda escolar, que só falta o Governo vim dizer que a 

culpa é da greve dos caminhoneiros. Na sequência, falou que presenciou a Ambulância 

corretamente fazendo a manobra quase em frente o Márcio Ferragens e quando o 

motorista dobrou na mão dele a Ambulância engasgou, porque tinha moto de um lado e 

outro, até que apareceu alguém que afastou a moto para da condição para a Ambulância 

seguir viagem. Ele, falou que trouxe essa situação da Ambulância, porque aqui foi votado 

pelos seus nobres pares no seu requerimento pedindo que retirasse aquele canteiro que 

deixasse só em torno das arvores e entre uma arvore e outra se estacionaria as motos, 

bicicletas e deixasse o estreito para fluir o tráfico e ele não fez e nem vai fazer porque não 

tem a mínima condição de administrar o Município de Oeiras do Pará e por não tem 

conhecimento. Também, ele falou que fez um outro requerimento falando sobre o transito 

onde seus colegas também votaram e foi aprovado e todas as suas indicações sobre o 

transito ele até hoje não tomou nenhuma iniciativa sobre o transito, mais talvez ele viva 

na inércia dele surfando. Continuando, falou que vê uma administração triste, diferente 

do que a base vem falar aqui e parabeniza que está tudo a mil maravilha, e aí o mesmo 

vai na ponte Veiga Cabral, onde é uma tristeza, vai na ponte Quinze de Novembro 

Liberdade também uma tristeza e quase todas as pontes, exceto a do Marituba Quinze de 

Novembro. Falou ainda, que não aguenta mais receber pessoas lhe pedindo para comprar 

remédios, para pagar exames, merenda escolar onde sua neta chegou e falou: “pai a 

diretora não quer me dá merenda” e ele lhe respondeu: “filha ela não quer dá, é porque 

não tem. Disse ainda, que vê corrupção todo dia lhe chegando, de gente ganhando que 

não trabalha, é funcionário que nem o Secretário sabe e por educação não quis mostrar 

para ele que tem como comprovar, até mesmo porque não trabalha, é funcionário sentido 

de uma secretaria para outra para não fazer nada, entre outras coisas. E usa o seu 

requerimento, o qual não é mais seu e sim desse Poder, onde só não vai dá aumento por 

causa do seu requerimento, e o quer que o seu requerimento tem a ver com a boa vontade 

se ele tivesse de dá aumento ou revisão salarial ao servidor. O seu requerimento não 

trancou a pauta, porque os seus nobres colegas votaram por unanimidade e o seu 

requerimento não tem poder, até mesmo porque é um pedido de reajuste. E tem servidor 

acreditando e está brabo com o mesmo, porque não vai ter o aumento por causa do seu 

requerimento. Continuando, ele falou que ver o quadro de servidores muito bem 

qualificado e ainda tem uma minoria que acaba acreditando, mais ao contrario o seu 
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requerimento que trouxe e que os seus nobres pares votaram, tem a intenção de falar para 

o Prefeito para ele olhar os servidores que estão muitos anos sem receber com aumento, 

o qual está defasado. Prosseguindo, falou que na semana passada pessoas de dentro da 

Secretaria de Infraestrutura lhe falou que um carro parou por causa de quatros parafusos 

que custa dez reais cada um. Disse ainda, que parte do Governo conversa com o mesmo, 

preocupados e lhe falaram até nomes de pessoas da base do Prefeito que vai dizer para 

ele tentando alertar, e ele respondeu que não vai dizer nada, quem vai responder são os 

Secretários. Continuando, falou que descobriu e que não sabia, que onde tem o poder de 

gerir o recurso que é desmembrada cem por cento da saúde, onde lhe falaram que o 

Prefeito é o tesoureiro, e irá procurar saber sobre isso, e se ele for o tesoureiro ou mesmo 

ele não sendo, ele irá responder, porque ele é solidário. Finalizando, ele falou que não é 

santo, mais foi base do Governo e sempre é criticado nessa tribuna, e ele desafia se ele 

pedir para colocar algum servidor para só ganhar e se provarem renunciará seu mandato. 

Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada a vereadora Franciele 

Amaro, a qual inicialmente agradeceu a Deus, pela parte que lhe concedeu de mais uma 

vez está aqui juntamente com seus demais pares, usando a tribuna dessa casa legislativa 

onde tratam de assuntos de suma importância para o Município. Em seguida, iniciou seu 

pronunciamento ressaltando que iria se posicionar ao contrário do que tem feito na tribuna 

desta casa, onde pensa que esta tribuna não tens que medir forças, que A ou B está certo 

ou está errado e o seu posicionamento é pelo bem de Oeiras do Pará. E diz isso, porque a 

oposição insiste em atacar as pessoas, as famílias e não vê necessidades de trazer para a 

tribuna desta casa esses assuntos, e os assuntos que estão aqui, são assuntos de interesse 

público, sim do Secretário e sim do Prefeito deste Município, e não do Nei Andrade e não 

do Dinaldo Aires. E se posiciona ao contrário de que sabe e todo mundo sabe que todos 

os Governos eles encontram dificuldades e sempre vão encontrar, e ninguém aqui diz que 

o Governo está a mil maravilhas. Continuando, lembrou que já teve colegas seu, que já 

tiveram outros mandatos e foram base de Governo que defenderam até o final e muitas 

coisas estavam erradas, mais diziam que estava correta, mais cada um faz do seu mandato 

o que quer. Após, relatou que ontem teve a oportunidade de acompanhar o Sr. Prefeito 

em um evento no Hangar, no qual ele foi para uma assinatura de um convenio do estado 

com a participação da filha do Governador Isabela Jatene em relação aos Municípios 

sustentados. E dos centos e quarenta e quatro Municípios no Estado do Pará. E ela falou 

que Oeiras do Pará fez essa adesão lá atrás no passado e ontem esteve neste evento o 

Prefeito, para o Município ser agraciado com uma emenda direto do estado via Município 

no valor de duzentos e sessenta mil, referentes a compras de equipamentos tanto na área 

da saúde que será de grande importância. Na sequência, o vereador Ezequiel de Jesus, 

pediu a parte no discurso citando que vê na atual Gestão a boa vontade, o empenho e a 

busca da melhoria. Continuando, ressaltou sobre o que vossa excelência falou no início 

de sua fala, que hoje, nos dias atuais não podem esquecer o passado, porque o passado 

está presente diariamente na vida das pessoas do Município de Oeiras do Pará, e 

principalmente das pessoas dos interiores. E população sabe que a administração atual 

está pagando um preço elevado por incompetência o qual acha que seja da administração 
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passada, porque as pontes que a atual administração recebeu estão todas quebradas e se a 

administração passada estivesse entregue o Município e essa administração em perfeito 

estado, o Prefeito não estaria pagando esse preço altíssimo e mais de um milhão em 

dividas parceladas mensalmente  e por isso que falta na saúde porque está pagando conta 

da administração passada. E sobre a questão da saúde, já conseguiram reabrir seis postos 

de saúde nos interiores, e será que é incompetência dessa administração atual ou da 

administração que passou? Após, a vereadora Franciele Amaro, citou que muitos recursos 

já vieram para o Município através de emendas parlamentares conseguidas grandes partes 

delas pelo Prefeito, alguns por vereadores os quais também vão em buscas de soluções 

para o Município, o qual são seus papeis de poder está ajudando o Prefeito e não só com 

críticas e todos precisam estar junto com o Prefeito no sentido de ajudar, e não é porque 

é da oposição que vai participar de uma inauguração de uma obra, não é porque é da 

oposição que não vai com o Prefeito participar de um evento e acredita que tudo isso 

quando termina uma eleição, que se desmancha os palanques e todo mundo tem que dá 

as mãos dependente de partido ou não, e uma coisa é certa a bandeira da união a bandeira 

do Município. Ela agradece ao Prefeito, porque ele vai atrás, vai em buscas de alternativas 

de soluções para este povo, e todos sabem que ainda falta muita coisa, sabem que é 

necessário construir pontes, sabem que é necessário aterrar ruas, sabem que precisam de 

uma atenção especial em vários setores e vários segmentos da sociedade do Município de 

Oeiras e isso é fato, mais tem que admitir que muito já foi feito e muito há de se fazer. 

Continuando, ela falou que o Governo tem um ano e cinco meses e ele está fazendo sua 

parte na medida do possível, porque todos sabem da situação que esse Município se 

encontrou de quando recebeu em situação difícil. E ela lembrou de que o vereador José 

Siqueira sempre fala nessa tribuna que, “quem casa com a viúva herda os filhos” e foi 

isso que ele herdou, herdou heranças de dividas que enrolam e dificultam os trabalhos do 

Município. Recurso que sai do FPM no valor de duzentos e cinquenta para pagar 

iluminação pública que poderia resolver a situação da rua de cada um que estava aqui. E 

são situações que o Município enfrenta e a população precisa saber que não é simples e 

que não é só vim para a tribuna falar mal do Prefeito, que o Prefeito é incompetente, que 

o Prefeito não faz porque não quer, e na verdade não é nada disso, onde existe no Governo 

muitas burocracias e muitas coisas não se pode fazer, porque tudo tem que ser através de 

processo licitatório. Prosseguindo, falou que tivemos um inverno pesado e muitas ruas 

ficaram intrafegáveis, as pontes em situações difíceis principalmente para as pessoas que 

moram e no Município são muitas pontes que existe e o Prefeito não vai conseguir fazer 

todas, não tem condições de fazer todas, porque não tem recurso para isso, mais aquelas 

que o recurso der elas serão feitas. Prosseguindo, falou que diante de tudo isso o Prefeito 

já foi várias vezes em Brasília em busca de recursos como já citou anteriormente, e 

participou no dia vinte e vinte quatro do mês em curso da Marcha em Defesa dos 

Municípios, o qual é um evento político que acontece em Brasília e esse evento ele tem o 

intuito de dá suporte aos Municípios e grandes partes desses Municípios que se 

encontravam na marcha, a realidade é parecida com a nossa. Ruas sem estruturas, escolas 

em situações complicadas e a mesma espera que as coisas possam melhorar e a todos 
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sabem que a Gestão não tem varinha de condoem para fazer os problemas sumirem, para 

fazer os problemas desaparecerem. Os problemas eles vão surgir e eles surgem a cada 

dia, mais é necessário acima de tudo que se tenha sabedoria, sabedoria para enfrentar as 

dificuldades porque ela é tremenda e não é fácil. E ela fala isso porque vivencia na pele a 

situação do Município. Ela, aproveitou o momento para agradecer em público ao 

Deputado Priante que já enviou para o nosso Município, mais de um milhão em emendas 

parlamentares para: construção de quadra, para a área da saúde e no dia vinte nove enviou 

para o Prefeito, que já está empenhado uma emenda parlamentar no valor de trezentos 

mil para a compra de uma caçamba para o nosso Município. Também agradeceu 

primeiramente a Deus por esse feito em prol da população de Oeiras do Pará, ao Prefeito 

por não desistir de ir em busca de melhorias de emendas parlamentar para o Município 

de Oeiras. Finalizando, falou em relação a situação em que o país está vivendo que é a 

situação da greve dos caminhoneiros, onde foi citado aqui pela oposição que a Gestão 

pode colocar a culpa das coisas que possa acontecer aqui no Município nos 

caminhoneiros. E até onde sabe, isso não irá acontecer, mais é notório que o jornal mostra 

a realidade de muitos Municípios que estão vivenciando a falta de alimentos, a falta de 

verduras e conversando com o Sr. Avelino e perguntou-lhe quanto estava custando o quilo 

da verdura aqui no Município, e ele lhe disse que não tem. Então Oeiras vivencia sim a 

crise, a paralização que é pra lá e está afetando aqui no Município. Finalizou agradecendo 

a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Izanides Filho, saudou a todos os seus 

nobres colegas, as pessoas que se faziam presentes e aos ouvintes das Rádios FM. Em 

seguida, iniciou seu pronunciamento falando sobre o tema o qual foi discutido pela 

Comissão da COLEJURF, o qual é Presidente da Comissão juntamente com o vereador 

Osvaldo Alves e a vereadora Franciele Amaro, onde se reuniram para estar discutindo um 

Projeto de Lei Municipal. Disse ainda, que esse Projeto foi criado no Governo do Sr. 

Dulcídio Pinheiro e hoje está na mão do Prefeito Dinaldo Aires, o qual é o Plano de 

Desenvolvimento Rural Sustentável. Ele, falou que esse Projeto vem viabilizar o 

desenvolvimento do meio rural e o que irá faltar nesse Projeto é a capitação de recurso, e 

pediu para o Prefeito que olhe encarecidamente com outros olhos por esse Projeto e que 

ele possa desenvolver. Ademais, falou do convite que recebeu da Comissão Parlamentar 

de resíduos sólidos da ALEPA, onde o Deputado Eduardo Costa é o Presidente dessa 

Comissão e o mesmo fez a leitura do convite. E ele falou que esse seminário vai ser muito 

importante para o Município, porque vai tratar especificamente na capitação de recursos, 

para o tratamento de resíduo sólidos, o qual vem preocupando muito a população do 

Município, principalmente a população que usa a estrada, e ele pediu para todos os 

vereadores ao Prefeito que se poderem que possam se fazer presentes, porque vai ser de 

suma importância para o Município. Na sequência, o vereador Sergio Barbosa, pediu a 

parte no discurso para contribuir sobre essa questão, o qual realmente será muito 

importante se todos estejam presentes, devido o diretor do MDS estará presente, para 

apresentação de linhas de créditos para essas questões de resíduos sólidos, e ele também 

pediu o apoio do Prefeito para lhes ajudar a está lá e que o e executivo possa está presente 

também porque é de fundamental importância para o Município. Ao retomar da palavra 
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o vereador Izanides Filho, falou que irá fazer o possível para estar presente nesse evento. 

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

o qual saudou a todos os nobres vereadores, aos ouvintes das rádios e as pessoas que se 

faziam presentes no salão plenário. Em seguida, iniciou seu pronunciamento retratando 

dos eventos que passou durante essa semana, o qual esteve no sábado em uma escola da 

Nova América em um café especial para as mães, onde foi um evento muito bem 

organizado pelo diretor e pelos professores. Ele esteve também na Vila do Castanheiro, 

junto com o vereador Ezequiel de Jesus, no evento festivo da comunidade do Castanheiro 

e sempre onde vão sempre surge as demandas, as pessoas lhes cobrando e lhes sugerindo 

algumas sugestões, para que possam fazer ou cobrar da Gestão. Também ele esteve na 

comunidade do Bonilha e parabenizou o Prefeito por ter recebido a comunidade do 

Bonilha, a qual é uma das comunidades mais distantes da sede do Município. E o Prefeito 

se sensibilizou pela comunidade e fez um compromisso de construir uma nova escola 

para a comunidade do Bonilha, para que os alunos tenham o direito de estudar com 

dignidade em um prédio descente. Ademais, falou da greve dos caminhoneiros, os quais 

pararam e afetaram toda a nação Brasileira, onde muitos criticam, muitos elogiam, outros 

ficam observando, mais de fato o combustível é a mola principal do preço de uma 

mercadoria e nenhuma mercadoria chega em Oeiras do Pará se não for por transporte de 

combustível, seja aquático, ou seja, terrestre tem que ter combustível. Depois, 

parabenizou o vereador Izanides Filho pela sua Comissão, pelo Projeto, pela entrega e 

pela dedicação para que pudesse estar em votação. Na sequência, falou que a agricultura 

é o ponto inicial do Município e um Município com a agricultura forte e organizada, com 

apoio de máquinas, com apoio de credito, com apoio de assistência técnica o Município 

se torna forte, porque a agricultura ela abastece, mais uma agricultura que venha exportar 

a nossa produção para fora do Município, para que mais recurso venha para o nosso 

Município, para que possa gerar empregos no campo, para que possa trazer mais 

qualidade de vida para as pessoas do interior. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada a vereadora Maria Nahum, a qual primeiramente agradece a Deus, 

por estar mais uma vez usando a tribuna desta casa de leis, também saudou a todos os 

nobres edis, saudou as pessoas que se faziam presentes e aos ouvintes das Rádios FM. 

Em seguida, iniciou seu pronunciamento ressaltando que esteve na Assembleia 

Legislativa falando com o Deputado, o qual tem ajudado muito algumas pessoas na área 

da saúde como: consultas, internações e exames. E a mesma se sente feliz porque estar 

no seu segundo mandato o qual não é fácil para conseguir emendas e conseguir algumas 

coisas, e ela já tinha falo nessa tribuna que só ia trabalhar para Deputado que fizesse 

alguma coisa para o seu Município. E com a graça de Deus tem mais dois requerimentos 

seu lá onde eram três, mais um foi atendido com um trator, o qual na próxima semana 

estará chegando e estarão agraciando o Município com esse trator para ajudar a vida dos 

agricultores. Disse ainda que foi também até a SEDAPE e conseguiu alguns filhos de 

peixes levianos e também vai estar vindo algumas sementes de frutas para os agricultores. 

Continuando, citou que também falou com o Secretário da Pesca e ele lhe falou que na 

primeira quinzena de junho estará resolvido a situação do Seguro Defeso. Depois, citou 
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que chegou de viagem e fez algumas visitas, esteve fiscalizando as ruas e ficou 

preocupada, porque na Veiga Cabral onde no primeiro momento ficou até feliz quando 

viu a rua interditada e estavam fazendo um reparo nessa rua da Veiga Cabral, mais a 

informação que teve, é que a Prefeitura estar ajudando o empresário Carlito Peixoto, onde 

os maquinários e os funcionários são da Prefeitura e o material é o empresário Carlito que 

estar fazendo. E ela parabenizou o empresário Carlito Peixoto, porque ele tem para fazer, 

e aqui já foi falado nessa tribuna que é para aconselhar, mais todos sabem que no Brasil 

todo, aconselhar hoje nem filhos praticamente a maioria não obedece nem os pais e 

imagine a mesma que é oposição aconselhar o Prefeito, será que ele vai lhe obedecer, 

porque quanto os que são da base vivem falando nus discursos que chamando a atenção 

e não acontece. E sua preocupação é que o empresário Carlito Peixoto tem condições de 

restaurar, de reformar a rua, e as outras ruas? Na sequência, o vereador Edson Farias, 

pediu a parte no discurso citando que vossa excelência traz uma questão social que é 

preocupante, onde vossa excelência já parabenizou o empresário que busca dá o melhor 

atendimento e conforto para seus clientes. Mais será que isso é fazer a sua parte? Quanto 

a empresa Peixoto paga de impostos, mais para ter tem que pagar e quem não tem? E o 

pobre da Raimundo Vieira e das demais ruas, vão está condenado a andar nas condições 

que tem, porque não tem dinheiro para refazer. Disse ainda, que existe uma lei que impede 

que isso aconteça, se o empresário ajudar ele tem que depositar o dinheiro na conta da 

prefeitura, para a prefeitura ir lá fazer, mais nem pode, porque só quem pode fazer é o 

executivo e   se Deus abençoa como tem abençoado a empresa Peixoto, você pode usufruir 

de trafegabilidade e m Oeiras, mais se você não tem, você está condenado a andar por 

cima de uma tabua podre. Ao retomar a palavra a vereadora Maria Nahum, falou que 

quando viu, a mesma ia fazer uma crítica construtiva, porque não tem dificuldades de 

elogiar, e se no momento sentir a vontade de elogiar e parabenizar não terá nenhuma 

dificuldade. E ela falou que gostaria que o Prefeito andasse nas ruas e pudesse ver a 

situação que estar e como falou na outra Sessão, a rua da feira onde os feirantes já foram 

malsatisfeitos para lá do jeito que a feira é, e como não bastasse a rua da feira e lá está 

intrafegável, não te m como a pessoa ter acesso e não só essa rua, as demais também estão 

intrafegáveis. Na sequência, o vereador Sergio Barbosa, pediu a parte no discurso para 

contribuir sobre a questão de aconselhar, onde foi o mesmo que mencionou essa questão 

devido alguns vereadores vim fazer citações de problemas que todos nós moradores de 

Oeiras do Pará, tanto da cidade, tanto do Município em geral sabem que eles existem, e a 

mesma mencionou que foi até o seu Deputado que conseguiu até um trator e alguns filhos 

de peixes, mais para a mesma conseguir teve que estar lá correndo atrás e é nessa maneira 

que coloca para todos, para que consigam alcançar seus objetivos como vereadores, 

representantes do povo não basta virem somente para a tribuna e citar problemas, todos 

tem que estar perante o Prefeito, Secretários cobrando realmente e foi nesse sentido que 

colocou. Após, a vereadora Maria Nahum, falou que o seu Deputado até através de 

mensagens ele tem lhe atendido, como: exames, consultas tudo ele tem lhe atendido. 

Ademais, falou que não estar para defender Governo passado, mais acredita que nenhum 

Governo desde quando começou, teve a honra de receber o Município sem nenhuma 
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dívida, porque quando o ex-prefeito Ely Batista recebeu esse Município tinha dezoitos 

pendencias que era o Sr. Edvaldo Nabiça e Dinaldo Aires e porque vive trocando de 

Prefeito? É porque o povo cansa de um e muda para ver se muda alguma coisa. Na 

sequência o vereador Edson Farias, novamente pediu a parte no discurso citando que 

vossa excelência aborda um tema que a base tenta maquiar, é só olhar lá atrás de quando 

estavam em seus primeiros mandatos como o Ely recebeu do Dinaldo com o Nabiça, será 

que estava a mil maravilha e o Nabiça com o Dinaldo foram eleitos para resolver os 

problemas. E quando o Ely assumiu sem defesa nenhuma, não tinha água, não tinha 

pendencia, o Governo do Nabiça com o Dinaldo Aires tinha deixado de repassar quase 

seis milhões e parte era do patronal e parte foi descontado dos servidores entres outras 

coisas e agora quer se esconder, e porque não viram antes de tomar posse? Porque Oeiras 

estava lindo e maravilhoso quando se candidataram? Será que ninguém viu, ou se 

candidataram cegos? Em seguida, a vereadora Maria Nahum, parabenizou o vereador 

Osvaldo Alves pela passagem de seu aniversário. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual saudou o senhor Presidente 

Joelson Moraes e em nome do senhor presidente saudou a todos os seus nobres colegas, 

saudou as pessoas que se faziam presentes no salão plenário e aos ouvintes das Rádios 

FM. Em seguida, iniciou seu pronunciamento falando sobre algumas visitas que tem feito 

e umas de suas visitas foi na escola Jeronimo Milhomem Tavares e pôde ver algumas 

situações lá, mais não iria falar das situações concretas, porque ainda não sentou com o 

Secretário de Educação Nei Andrade, mais na próxima semana estará se posicionando. 

Prosseguindo, também falou que foi procurado por alguns universitários da Universidade 

Federal do Pará de nosso Município, que a turma da UFPA vem sofrendo desde dois mil 

e onze com a falta de um prédio próprio em Oeiras do Pará, onde já se passaram duas 

Gestões e por elas a promessa de se construir um prédio e até hoje ainda não foi feito. Ele 

sabe que o Município tem cumprido com a Universidade, mais não é só cedendo um 

espaço escolar que vai resolver o problema. Disse ainda, que a Universidade tem um 

calendário a ser cumprido e todo o semestre as turmas tem de sair do espaço que foi 

cedido pelo Município que é o primeiro grau e são espalhados por causa do período letivo. 

Ele fala ainda do risco da Universidade sair do Município e ir pra outros Municípios que 

já tem seus prédios e ele pediu carinhosamente ao Prefeito Dinaldo Aires e o vice João 

Monteiro que possam pensar com carinho para esses alunos, os quais são a maioria do 

nosso Município. Na sequência o vereador Ezequiel de Jesus, pediu a parte no discurso 

ressaltando do compromisso do Gestor Municipal e da Secretaria de Educação através do 

Sr. Nei Andrade estão tendo um apoio com o que foi referido do acordo da Universidade 

Federal do Município com a parte da alimentação, moradia para os professores que vem. 

E a questão física para a Universidade se necessita e muito, mais o Sr. prefeito estar dando 

o apoio necessário a essa Universidade do Município. Em seguida, o vereador Osvaldo 

Alves, falou que eles lhe procuraram e falaram do apoio que o Prefeito estar dando para 

a Universidade, mais o que eles querem é um polo, para que o ensino ele possa se 

desenvolver de uma forma melhor. Em seguida, o vereador José Siqueira, pediu a parte 

no discurso para citar que, é muito importante todos como representantes do povo de 
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Oeiras do Pará, possam chamar o reitor da Universidade de Cametá e ouvir quais dele 

quais são os caminhos que devem voltar, para que possam ter um polo, ter um prédio 

digno construído pelo Governo Federal que é competência do Governo Federal fazer. 

Depois, o vereador Osvaldo Alves, falou que através de conversa com o reitor da 

Universidade, Prefeito Dinaldo Aires com certeza dará todo o apoio. Ademais, ele falou 

do seu Projeto que vem falando quase todas sessões, o qual estar desenvolvendo um 

trabalho que é ajudar os jovens e as famílias de Oeiras do Pará voltado para a prevenção 

do uso de drogas, para que mais jovens não venham usar ou experimentar drogas e na 

licita como álcool e cigarros ou ilícita como maconha, cocaína, craque e etc. E ele falou 

que com o apoio do Prefeito Dinaldo Aires e João Monteiro estar sendo desenvolvido o 

trabalho de prevenção e o trabalho vem sendo desenvolvido com palestras nas escolas e 

comunidades do Município. Também são feitos atendimentos residencial, intervenções 

com usuários de drogas com as famílias, buscando concilia-la e ajuda-la da melhor 

maneira e se caso também buscando internamento do indivíduo. Na sequência, o vereador 

Sergio Barbosa, pediu a parte no discurso pedindo que vossa excelência deixasse claro 

para a população explicando com mais detalhes a questão desse Projeto como é que 

funciona, se tem algum custo, qual é a contrapartida da família. Após, o vereador Osvaldo 

Alves falou que Dr. Valdinei ele foi contratado para dá as palestras nas comunidades, 

escolas e outros lugares e o trabalho de internamento até a Belém, ainda não chegaram 

em um acordo. E todas as pessoas que estiverem interessadas é só procurar qualquer um 

dos vereadores. Depois, parabenizou o Sr. Prefeito Dinaldo Aires que em conversa com 

o Secretário de Saúde do Estado conseguiu uma emenda de duzentos e sessenta mil reais 

para compras de equipamentos da área de saúde. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Sergio Barbosa, o qual saudou a todos os vereadores 

dessa casa de leis, saudou os funcionários dessa casa e as pessoas que se faziam presentes. 

Em seguida, iniciou seu pronunciamento ressaltando que não se fez presente na sessão 

anterior, porque se encontrava em Belém onde estava fazendo um curso da ABRACAM 

de Praticas Legislativas, para se capacitar cada dia mais e também no dia quatro e oito de 

junho na próxima semana estará fazendo o curso do TCM (Tribunal de Contas do 

Município) seminário de capacitação das contas públicas. Depois, ele falou que fez uma 

visita ao poço de Jacó devido algumas solicitações de moradores que estão se sentindo 

prejudicados, onde a água não está chegando em algumas casas e outras casas está 

chegando com uma força bem pequena. E lá esteve conversando com o Sr. Silvestre de 

Sá e ele lhe colocou que a situação que se encontra hoje, é devido três bombas estarem 

queimadas, mais já foi encaminhado para a empresa responsável em fazer esse reparo, e 

também ele lhe falou que cabe a CPL dá andamento nesse processo de licitação, para que 

haja liberação do recurso para pagamento desses reparos. Ademais, citou sobre as vias 

públicas, a qual todas as semanas é relatado aqui de ruas esburacadas, asfalto que não 

funcionou e isso tudo é verdade, mais como já falou que seus papeis não é só fazer 

divulgação, tem que correr atrás e procurar no mínimo amenizar o problema. Ele disse 

ainda, que procurou o Prefeito que é a pessoa responsável pelo Município e ele lhe falou 

que a partir do momento chuvoso irá chegar algumas máquinas na cidade e se for 
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necessário irá alugar outras, para que faça esse trabalho de recuperação das ruas e também 

algumas pontes irão deixar de existir, porque vão aterra-las. Prosseguindo, falou que 

esteve em audiência com o Secretário de Saúde do nosso Município, onde encaminhou 

ofício solicitando a reparação da Ambulância que se encontra em Belém já a bastante 

tempo. E ele lhe relatou que já foi feito o processo de pagar esse reparo e também já tem 

recurso para comprar uma nova e o mesmo deixou claro para ele que estará 

acompanhando todo esse processo. Disse ainda, que aproveitou o momento da reunião 

com o Secretário de Saúde, para tratar de como estar o andamento de construção da UBS 

flutuante que fomos contemplados e ele lhe esclareceu que está feito o processo e já houve 

uma empresa vencedora e já está apenas na questão burocrática para iniciar e o mesmo 

disse que também estará acompanhando. Após, falou que foi citado aqui sobre a base do 

Governo e o mesmo se sente no direito de resposta porque faz parte da base, mais sempre 

deixou claro que isso não lhe faz cego e nem irresponsável com povo que lhe colocou 

aqui. E ele falou ao vereador Edson Farias o qual mencionou aqui que todos como base 

do Governo tentam maquiar, e isso não é seu propósito, não é seu papel e nunca deixou 

aqui fazer entender as coisas que está perfeito e todos sabem que não está perfeito, não 

está bom, não está a maravilha, mais o que tenta deixar claro e no curso que fez de práticas 

legislativas com o Dr. Vagner o qual é especialista em direito administrativo onde ele 

deixou claro que seus propósitos aqui, é que o Município ele prospere. Disse ainda, que 

se posicionou aqui, que devem chegar primeiramente como Prefeito e colocar a situação 

e se ele não der soluções, aí sim cabe tomarem outras providencias e sempre deixou claro 

que respeita a colocação de todos, mais também tem o direito de divergir e como base do 

Governo nunca tentou maquiar nada. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a 

parte no discurso para citar que quando fala ‘a base’, onde essa pessoa que ministrou o 

curso fala que o papel do vereador é fazer o Município prosperar, mais de que forma? E 

a Constituição o que diz do papel do vereador? E ele perguntou para vossa excelência, 

onde fez um requerimento e vossa excelência votou favorável sobre a questão do transito, 

e o Prefeito atendeu? Não, e como é que quer, que seu Município prospere se ele não 

atende. Fez também outro requerimento pedindo que retirasse aquele meio fio e ele não 

atendeu, como é que pode pensar em prosperar e conversar com um Prefeito desse que 

não tem a mínima condição e que já provou que não sabe de nada, vai fazer o Município 

prosperar e de que forma o vereador pode fazer o Município prosperar se não é atendido 

no seu requerimento. Depois, o vereador Sergio Barbosa, falou que todos têm que ajudar 

o Município a prosperar, ou seja, aquilo que diz na Constituição que os poderes são 

harmônicos entre si, então quando se refere nessa situação, é porque como sempre fala 

que todos devem em primeiro lugar ir atrás das outras providencias. Disse ainda, sobre o 

que a vereadora Maria Nahum colocou da situação em frente ao supermercado Fortaleza, 

e como ela mesma falou que ela não tem as informações para afirmar e nesse ponto que 

fala, que tem que procurar o Secretário de Infraestrutura encha-se de informações, aí sim 

chagar aqui e dizer com firmeza que está errado da forma que está sendo feito. Na 

sequência a vereadora Maria Nahum, pediu a parte no discurso citando que a mesma ligou 

para o Secretário e a informação que teve dele foi essa, a qual falou no seu discurso e se 
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alguém estiver mentindo, então é ele, onde ele falou que os maquinários e os funcionários 

são da prefeitura e o material da construção que está sendo usado foi o Carlito Peixoto 

que deu. Após, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso para parabenizar essa 

questão do papel do vereador e o que lhe deixa perplexo, é que o mesmo discurso da 

oposição eles fizeram no mandato passado e não viu se quer eles cobrando depois aqui 

que não foram atendidos. E se forem pegar a Ata desta casa, tem o mesmo requerimento 

sobre a questão da adaptação do transito do nosso Município e que é louvável, porque 

sabe que no momento certo o Prefeito vai fazer. E o que estar acontecendo, é que entraram 

com o requerimento que não estar fazendo três meses e já querem a resposta hoje no 

Município quebrado do jeito que deixaram. Disse ainda, que no Governo o Nabiça que 

foi dito aqui que deixou com várias pendencias, mais deixou muito melhor do que o 

Prefeito que estar hoje recebeu, e o Governo do Nabiça o vereador Edson também 

defendia no ano que passou e hoje ele frisa como se o Dinaldo também tivesse culpa, 

mais ele defendia o Governo e foi um Governo bom, porque começou na oposição e 

terminou no Governo, então era um sinal que estava dando certo. Depois, ao retomar da 

palavra o vereador Sergio Barbosa, falou que vossa excelência tem razão, e o mesmo 

disse para o vereador Edson, já obteve a resposta negativa o mesmo não sabe, mais ele 

deve saber, mais se coloca à disposição como parceiro de casa para que façam um outro 

já em conjunto, porque o objetivo de todos onde faz ser base ou faz ser oposição 

dependente de lado é ajudar o Município. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu 

a parte no discurso citando que a sua reivindicação sempre foi em prol da população e 

nenhum vereador principalmente Presidente usou essa tribuna para dizer que tinha ido lá 

com o Prefeito pedir absurdo e não ter sido atendido e depois vim aqui na tribuna falar 

mal do Prefeito ou procurar a oposição para dizer: vamos tirar ele. Continuando, disse 

que nunca fez isso e não vai fazer, porque tem personalidade, mais o que lhe irrita é o 

santo, que são os santos de pau ôco e nenhum diz que tem funcionário que só recebe e o 

mesmo tem como provar. Continuando, falou que nunca procurou o Prefeito para pedir 

coisas absurdas, nunca vendeu coisas que não era seu, nunca ninguém veio na porta dessa 

Câmara lhe cobrar dinheiro porque isso quebra o decoro parlamentar, nunca lhe viram no 

rio comprando óleo diesel, nunca viram sua moto e sua lancha com material roubado entre 

outras coisas. Disse ainda, que na próxima quarta-feira terá seu tempo aqui e o mesmo 

não foge da briga, porque não é santo e o que lhe irrita é os santos quererem falar. Em 

seguida, o vereador José Siqueira pediu por questões de ordem ao Sr. Presidente, para que 

fique atento, porque a parte que o vereador pedir tem que ser pertinente a fala dele. Após, 

o vereador Sergio Barbosa parabenizou a todos os jovens que se faziam presentes no 

plenário, os quais vem tentando resgatar uma parte da nossa cultura que é a quadra junina, 

onde também o Secretário tem lutado muito para resgatar essa parte da cultura não só do 

Município de Oeiras do Pará, mais como de todo o Brasil. Depois, deixou claro que tudo 

que estar chegando no Município e que estar sendo resgatado como a escola de música a 

qual é um objetivo de todos de reabrir essa escola de música. Então não é fácil, tudo 

requer questão financeira que infelizmente a Prefeitura encontra-se com o recurso 

apertado, mais todos estão batalhando o máximo para reabrir essa escola e resgatar a 
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cultura do Município. Finalizou agradecendo a todos. Após, os pronunciamentos 

passaram-se para a seguinte ordem do dia: Votação do Parecer nº 008/2018, sobre o 

Projeto de Lei Municipal nº 003/2018. O qual foi aprovado por sete votos favoráveis e 

houve uma abstenção do vereador Edson Farias. Votação do Projeto de Lei nº 003/2018, 

que “Dispõe sobre a Reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CMDRS – de Oeiras do Pará – PA e dá outras providências”. O qual foi 

aprovado por sete votos favoráveis e houve uma abstenção do vereador Edson Farias, o 

qual se justificou que por entender da grandeza desse Projeto de Lei que é a 

Reestruturação do Conselho Municipal de desenvolvimento Rural e Sustentável, por não 

ter conhecimento e que já estar virando de Prates da mesa diretora a qual tem seu respeito, 

distribuir a matéria só para Comissão que vai elaborar os pareceres e analisar, e os demais 

vereadores ficam só na base da confiança. E deixou seu apelo que as próximas matérias 

que possam dá ciência aos demais vereadores. Na sequência, o senhor Presidente 

concedeu a palavra a vereadora Franciele Amaro, para sua declaração de voto. A qual 

citou que vota sim no Projeto a qual foi relatora e por entender da importância desse 

Projeto para este Município, uma vez que o Conselho ele já existia e por isso se trata de 

uma Reestruturação deste Conselho, onde foram apenas feitas algumas modificações. 

Disse ainda, que o Parecer da Comissão no qual a mesma faz parte enquanto relatora 

acredita que essa reestruturação é de muita importância para a questão da agricultura deste 

Município e é através desse Conselho uma vez criado, o Município terá oportunidade de 

conseguir Projetos que serão de grandes valias para este Município. Ainda falou que todos 

os Projetos trazidos para esta casa, eles são do conhecimento de todos, porque ele fica na 

secretaria e cada vereador fica à vontade para analisar os Projetos e todas as coisas que 

vem para esta casa de Lei. Depois, o senhor Presidente citou sobre a questão da viagem 

em que irá ter o Seminário em Belém no dia seis, onde a maioria dos vereadores já lhe 

procurou para falar que irão participar. E por isso vossa excelência pediu a opinião dos 

seus nobres colegas vereadores se são favoráveis ou não de ter a Sessão na próxima 

quarta-feira. E todos decidiram pela suspensão da sessão. Após, o vereador José Siqueira 

pediu por questão de ordem, que é pertinente que vossa excelência levante, para saber 

qual é o vereador que tem funcionário fantasma na prefeitura, porque ficou pensando na 

palavra do vereador Edson que ficou jogado no ar e também não tem conhecimento que 

nem nesse mandato e nem nus outros mandatos que vereador contrata algum funcionário 

e quem contata é o Poder Executivo, e que vossa excelência possa pedir explicações ao 

Poder Executivo sobre a questão dos funcionários que supostamente o vereador Edson 

citou. Depois, o senhor Presidente falou que, em relação ao que o vereador falou, vossa 

excelência tem razão, mais para si quanto vereador isso não condiz e não lhe serve essa 

carapuça. 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 trinta 

de maio de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na integra, encontra-se no 

arquivo dessa casa.  
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Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________ 

Vereador (a): ___________________________________________________________                            

 

                                                    


