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Ata da vigésima primeira sessão ordinária, do período legislativo da Câmara Municipal de 

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

Miranda Gonçalves e secretariado pelos edis Joelson Cunha de Moraes e Sérgio batista 

Barbosa. Composta a mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Malena Gaia 

Batista, Ezequiel Oliveira de Jesus, José Silva Siqueira, Izanides Diniz Pimentel Filho, José 

Paulo Miranda Gonçalves, Sérgio Batista Barbosa, Edson Farias, Franciele Andrade Amaro, 

Priscila Santa Maria e Joelson Cunha de Moraes. Houve a ausência da vereadora Maria 

Nahum, onde a mesma informou que se encontrava na capital e estaria trazendo sua 

justificativa de sua ausência na próxima sessão. Após, as chamadas dos edis e havendo 

quórum regimental o senhor presidente, depois da oração habitual e em nome do povo 

Oeirense declarou aberta a presente sessão ordinária. Após, o senhor Presidente colocou em 

votação, discussão e aprovação das atas das sessões ordinárias anteriores, realizadas 

respectivamente nos dias vinte três e trinta de agosto de dois mil e dezessete. As quais foram 

aprovadas por unanimidade. Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta. A) 

Expedientes Oriundos de Outras Origens: Ofício nº 639/2017, oriundo da Secretaria 

Municipal de Saúde. Ofício nº 126/2017 – FUNPREV. B) Expedientes Oriundos do 

Executivo: Ofício nº 178/2017 – GP – PMOP, de trinta de agosto de dois mil e dezessete, 

o qual encaminha o Projeto de Lei nº 004/2017, que INSTITUI O PLANO 

PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, NO PERÍODO DE DOIS 

MIL E DEZOITO A DOIS MIL E VINTE UM, para análise dessa casa. Projeto de lei nº 

004/2017, que INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO 

PARÁ, NO PERÍODO DE DOIS MIL E DEZOITO A DOIS MIL E VINTE UM. C) 

Expedientes Oriundos do Legislativo: Ofício nº 104/2017 – GP, que encaminha o Projeto 

de Lei nº 004/2017, que INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 

OEIRAS DO PARÁ, NO PERÍODO DE DOIS MIL E DEZOITO A DOIS MIL E 

VINTE UM, para devidas análises e posterior parecer desta Comissão. Logo se passou 

para o pequeno expediente, palavra facultada aos vereadores para breves comunicações ou 

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

Depois, passou-se para o grande expediente, para o qual o senhor presidente facultou a 

palavra aos vereadores para se pronunciarem sobre assuntos de interesse público, pelo prazo 

máximo de vinte minutos cada. Palavra facultada ao vereador Joelson Moraes, iniciou seu 

pronunciamento relatando de suas visitas ao Rio Morujucá, onde foram visitar a Escola, o 
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Posto de Saúde e, viram a forma que a enfermeira estar atendendo aquele povo. E 

perguntaram para as pessoas de lá, como estar funcionando o prédio da escola, o qual não 

estar muito bom, mais daqui com um tempo o Prefeito junto com os vereadores irão lutar para 

que possa construir uma escola nova. E puderam ver a preocupação dos moradores em relação 

com a malária, onde tinha terminado o medicamento, o teste rápido, mais hoje já ia uma 

equipe para lá.Aonde todos vêm que o Secretário de Saúde, junto com o Prefeito tem se 

preocupado muito para combater a questão da malária. E em relação a escola e ao Posto de 

Saúde o mesmo fez um pedido ao Secretário de Educação, juntamente se unir com o 

Secretário de Saúde em relação a energia de lá. E verificarão que o linhão passa a poucos 

metros da escola, então é preciso que se faça alguma coisa. Na sequência, o vereador Sérgio 

Barbosa, pediu a parte no discurso citando que realmente estar passando próximo, mais 

acredita que seja de forma irregular e com certeza irá dá problemas futuros. Em seguida, o 

vereador Joelson Moraes, citou que discorda dessa situação, por que todo mundo tem. E 

também estiveram no Melancial, na reativação do Posto de Saúde. Finalizou agradecendo a 

Deus. Palavra facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, iniciou seu pronunciamento 

parabenizando a Igreja Assembleia de Deus pelo belíssimo Festival Evangélico. Após, relatou 

da ação que estiveram no interior precisamente na Vila do Castanheiro, no último dia dois 

desse mês. Na sequência, parabenizou a Gestão Municipal pela reabertura do Posto do 

Melancial e ao vereador José Siqueira que junto à comunidade fizeram boa parte desse 

trabalho. E fica feliz que o trabalho do Posto do Castanheiro irão começar, o qual já faz um 

bom tempo que estar fechado. Ademais, parabenizou pela a sétima Conferência de Saúde. Em 

seguida, citou que realmente a escola do Morujucá precisa de energia para a melhoria de uma 

prática melhor do trabalho de ensino do professor. E conversou com o Secretário de Educação 

e o mesmo lhe garantiu que até ao final do mês com certeza ele resolve a questão da energia 

na escola. Na sequência, agradeceu ao Secretário de Infraestrutura Tatu, que se dispôs em lhes 

atender em determinadas horas e muito tem lutado pela parte de infraestrutura do Município e 

que continue da forma que estar. Depois, citou que estiveram na ponte que dá acesso ao 

Pruanã e agora estar sendo cuidadada forma legal, para ser refeita e os moradores agradecem. 

Finalizou agradecendo pela oportunidade. Palavra facultada ao vereador Edson Farias, iniciou 

seu Pronunciamento citando que foi procurado por duas pessoas que relataram umas situações 

até de certa gravidade e uma é o seu Francisco Leite Barbosa ele é lá do Morujucá sobre a 

questão do transporte escolar, que vem sistematicamente no interior, demonstrando cada vez 
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mais a ineficaz desse trabalho. O transporte escolar tem causado grande transtorno e lhe 

preocupa, se olharem esse ano, os dias letivos serão cumprido talvez seja menos que do ano 

passado. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso citando que 

estiveram lá e não receberam reclamação dos barcos e uma linha que estava faltando lá, mais 

já tinha sido resolvida. Em seguida, o vereador Edson Farias, citou sobre a outra questão o 

qual recebeu a dona Madalena do Rio Anauerá esposa do senhor Gito, a qual veio lhe trazer 

uma situação que ocorreu no dia vinte nove de agosto de dois mil e dezessete por volta das 

treze horas a Raiane, a qual estava com dor para ter neném do seu terceiro filho. E foi 

procurar o posto médico do Uxi, ficou na casa do seu Didi e o senhor Adamor conhecido 

como tapuru ACS, ansionou a ambulância e levaram a Raiane, onde a enfermeira lhe 

perguntou se ela tinha feito o pré-natal lá e como a Raianelá no interior não fez o pré-natal 

simplesmente dobraram as costas para ela, então não vamos lhe atender por que você não fez 

o pré-natal aqui e segundo a dona Madalena não tiveram a consideração de mandar deixar 

pelo menos ela lá na casa do seu Didi. E ficaram no desespero e tiveram que levar a Raiane de 

moto para Cametá e chegando lá ela deu à luz a criançapor volta das dezesseis horas, onde a 

criança já nasceu roxa, defecou dentro da Raiane, tiveram que fazer curetagem na Raiane 

entre outras situações que poderia leva a óbito. Na sequência, o vereador Paulo Miranda pediu 

a parte no discurso citando que se lamenta com uma situação dessa. E se colocou como 

presidente da casa e ir em locos com uma comissão de vereadoresaté o Posto de Saúde do 

Uxi-Estrada, dependente de quem quer que seja funcionário, irá tomar informação lá e tomar 

atitude porque é um ato desumano. Em seguida, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no 

discurso citando se isso aconteceu o mesmo quer ir também, por que o mesmo conhece a 

Raiane fala com ela quase que diariamente e ela não lhe colocou nada dessas situações, e o 

mesmo será mais um vereador que vai lá procurar saber, por que é inadmissível uma situação 

dessa. Depois o vereador Edson Farias, citou que não estar culpando a administração, mais 

como vereadores devem tomar providência para que ato dessa natureza, profissional dessa 

qualidade não deve fazer parte dos quadros da saúde de Oeiras e devem purgar se for verdade. 

Após, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso citando o que lhe estranha que lida 

com a questão da saúde daquele lugar e conhece a família inclusive são seus parentes e é 

louvável a situação do presidente que todos vá até o posto de Saúde e vê se realmente isso 

aconteceu e quem foi que cometeu esse crime e que esse funcionário no mínimo ele seja 

alertado e venha responder pelo o que ele fez. Ademais, o vereador Edson Farias, abordou 
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sobre o atraso de pagamento dos servidores do Município de Oeiras do Pará, em especial ao 

atraso dos profissionais da educação, o qual não consegue entender com todo o mecanismo 

que se tem hoje, com toda a tecnologia ainda funcionários têm que receber no dia treze do 

mês subsequente os seus salários. É uma demonstração cristalina de incompetência da 

administração e administração tem provado que é incompetente e brinca com os profissionais. 

E sob de informação que a folha de frequência só é passada para a secretaria dia vinte e por 

que não começar trabalhar na folha de pagamento e deixar tudo pronto. Depois, abordou sobre 

o que tinham citado na sessão passada da Creche Rosa Maria Cardoso e voltou na escola e viu 

da mesma forma quase do que falou na outra semana, bem conservada, limpa, os 

profissionais, os funcionários da escola fazendo seu papel e foi consertado sim as pias, foram 

colocadas quarenta lâmpadas e se foram colocadas é porque não tinha, bebedouros 

funcionando. Chegou na hora da merenda, onde foi servido café com leite e bolacha para as 

crianças e a diretora lhe mostrou o almoxarifado com pouca merenda mais tinha isso que é 

importante e viu a satisfação dos servidores de ter sido resolvido os problemas e ainda falta os 

dos banheiros que estão insensível sem funcionamento. Em seguida, citou que lhe fizeram 

uma denúncia sobre a ponte da quinze de novembro que o serviço não era de boa qualidade e 

o mesmo foi até lá, verificou visualmente que o trabalho estar sendo de qualidade e o que lhe 

chamou a atenção foi que quem estar executando a obra é o seu Zequinha, o mesmo que fez a 

ponte tão badalada do Pruanã de setenta mil, caríssima e o Zequinha fazendo um excelente 

trabalho de boa qualidade e o mesmo só queria que comunicasse ao senhor Prefeito, pedindo 

que fizesse dois locais mais largos para que a ambulância ou o carro da políciapudesse 

manobrar, porque vai dá para o carro entrar. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada 

à vereadora Franciele Amaro, iniciou seu pronunciamento relatando sobre a uma viagem que 

fizeram a Vila do Castanheiro e ao Melancial, onde na vila do Castanheiro houve uma ação 

em parceria entre a Câmara de vereadores e a Prefeitura Municipal a frente com o vereador 

Ezequiel de Jesus, uma ação com comando médico que a muito tempo aquela comunidade 

não era assistida. E posteriormente foram até a Vila do Melancial, onde foram muito bem 

recebidos pelas pessoas que lá residem e lá foram reativar o posto que mais de dois anos 

estava parado, dificultando a vida daquelas pessoas que precisavam de atendimento, 

parabenizando a administração que mostra o compromisso com o povo. Após, relatou sobre o 

dia sete de setembro, onde pôde assistir um belíssimo desfile das escolas do Município. 

Depois, citou sobre a malária, onde houve nessa casa legislativa uma reunião convocada pelo 
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presidente da casa e parabenizou pela iniciativa. E como todos sabem, é fato que o Município 

vem sofrendo com o surto de malária e na reunião foi discutido ações e planejamento em 

função das ações que estão sendo desenvolvidas no Município, para poder combater a 

malária. Ademais, relatou sobre a Conferencia Municipal de Saúde, a qual participou da 

abertura e todos sabem como é importante uma Conferencia Municipal, onde foram discutidas 

propostas, eixos temáticos em função da melhoria da saúde pública do Município. Em 

seguida, pediu desculpa em nome da administração pública do Municipal aos servidores 

públicos pelo atraso do vencimento, onde todos sabem que errar é humano e a gente não pode 

julgar ninguém pelas coisas que vem acontecendo e vim na tribuna dizer que a administração 

é irresponsável, que administração fez isso com má intenção e pediu desculpas porque jamais 

essa foi a intenção da administração em prejudicar o funcionário público. E houve um 

problema no sistema sim, infelizmente muitos não entendem. Na sequência, o vereador Edson 

Farias, pediu a parte no discurso, citando que quem falou foi o mesmo e não falou que são 

irresponsáveis, o mesmo falou que são incompetentes, mais caberia também 

irresponsabilidade. Após, o vereador Ezequiel de Jesus, pediu a parte no discurso citando do 

que lhe deixa triste por simplesmente um dia de atraso que podem analisar e chamar de 

incompetente por um dia que foi repassado o atraso devido problemas que teve em 

transferência bancaria. E pensa que incompetência foi ano passado que estiveram dois meses 

sem aulas nas escolas do interior, por falta de pagamento do transporte escolar, isso sim é 

incompetência. Depois, a vereadora Franciele Amaro, citou em relação a escola Rosa Maria 

que muito lhe espanta é que as mazelas da escola só apareceram agora em nove meses de 

mandato, antes não tinha, antes não existia mazelas, mais muito pelo contrário existia sim 

mazelas, mais ninguém falava nada, todos se calavam. E a mesma tinha em mãos um 

documento de dois mil e quinze, protocolado inclusive nessa casa de leis, solicitando 

melhorias para a escola que professores e alunos passaram ali um ano e meio sem central de 

ar, tinham que estudar meio período e pouco se tinha de merenda escolar e ninguém falava 

nada. Então todos tem que encontrar soluções, por que a administração estar com nove meses 

e é fato que o Prefeito não vai resolver todos os problemas que o Município tem. Depois, 

citou que o senhor prefeito recebeu uma ligação da acessória do Deputado Junior Age, 

solicitando que o senhor Prefeito para agilizar uma entrega de mais uma ambulância para o 

Município. Finalizou agradecendo a deus. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, 

iniciou seu pronunciamento relatando de sua visita na escola da Therezinha de Mores 
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Gueiros, junto com seu cunhado e foram bem recebido pela diretora Emília e a mesma lhe 

informou que a escola estar caminhando no rumo certo. E perguntou para a diretora se havia 

algum problema na escola, para que pudesse estar ajudando e ela lhe informou que de 

imediato só a questão de uma área que fica alagada no inverno e queria que a administração 

jogasse um aterro e o mesmo pediu para o Secretário de Infraestrutura, o Tatu dá uma passada 

na escola para providenciar o aterro. E o outro ponto é o prédio escolar que estar precisando 

de uma pintura. Após, parabenizou o professor Pedro Reis, em que fez um questionamento na 

sessão passada sobre a aposentadoria dos professores que ocupam a direção da escola. E o 

Pedro Reis, já encaminhou para esta casa a sumula do FGTS, que garante para a 

aposentadoria. Na sequência, citou sobre a reunião da questão da malária, o qual participou e 

agradeceu ao presidente da Câmara vereador Paulo Miranda, que convocou a reunião e foi 

uma reunião lucrativa, onde foi discutida as metas ao combate da malária. Em seguida, se 

reportou para várias comunidades do interior como o Rio Urubuena, Rio Aracaerú, Sacajós, 

Carcunda, Cararí essas áreas estão um pouco descobertas em relação ao combate à malária e o 

mesmo já procurou o Secretário de Saúde parainformar e ele lhe garantiu que a partir de 

amanhãestar chegando uma equipe no Município e ele vai destacar para essas áreas. Ademais, 

citou sobre o resgate de doentes do interior e deixou sua sugestão para a administração, o qual 

já fez um pedido para o Deputado Eduardo Costa de uma lancha de alumínio com seis metros 

e o motor vinte que é justamente para fazer o resgate dessas pessoas que ficam doentes no 

interior. E deixou essa sugestão para a administração que tentem fazer essa situação. Na 

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

outras administração, que se vê é a questão da vaidade querer comprar coisas faraônicas e 

acaba não dando certo e geralmente quando se resgata é uma ou duas pessoas só, evidente que 

precisamos com uma certa rapidez, mais quando não for tão grave a lancha que vossa 

excelência estar propondo é excelente e quando se tratar das costas época de inverno usa a 

Ambulancha. Depois, o vereador Izanides Filho, relatou que já vão começar a reconstrução 

das pontes e que suas solicitações estão sendo atendidas parabenizando o senhor Prefeito e ao 

Secretário de Infraestrutura que já estar agilizando essa situação das pontes. Finalizou 

agradecendo. Palavra facultada ao vereador José Siqueira, iniciou seu pronunciamento 

relando de sua viagem a Belém do Pará em reunião com seu Deputado Arnaldo Jordy também 

para responder umas perguntas que o Deputado Thiago Araújo do PPS, sobre a educação do 

Ensino Médio de Oeiras do Pará, o qual é o Presidente da Comissão de Educação do Estado. 
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E o vereador pautou aquilo que venhamos todos nós a anos e ele lhe encaminhou a Secretária 

de Educação da SEDUC e, uma das coisas agravante e com muita tristeza que mesmo passa 

essa informação é sobre os tramites do Ensino Médio das doze salas, porque o Estado estar 

fazendo empenho em várias escolas de não ir para o processo judicial, chamando as pessoas, 

os empresários que abandonaram essas obras tentando ver se eles retornam ou fazer um 

destrato amigavelmente para que não venham entrar na justiça. E o primeiro empenho do 

Estado é que as empresas retornem, depois a escola daqui é uma das grandes preocupação de 

todos e os alunos estão estudando em um melhor lugar que poderiam estar nesse momento, 

mais infelizmente não é o suficiente, existe algumas salas muito fechadas que não foi feita 

para isso, mais percebe-se a boa vontade do dono daquele empreendimento. E perguntou para 

o representante que cuida dessas construções que também foram chamados para conversar e 

ele disse que estar liberado a construção, a recuperação da escola do Ensino Médio e na 

próxima semana é a previsão da empresa chegar e se instalar para dá continuidade e fazer a 

reforma. E o vereador quer mesmo que aconteça, mais com responsabilidade para que os 

alunos não venham sofrer mais do que já estão sofrendo. Na sequência, o vereador Paulo 

Miranda, pediu a parte no discurso citando que a questão do Ensino Médio de Oeiras, a 

construção e fez sua palavra do vereador Edson quando ele disse para o Governador, se nós 

não conseguirmos com o senhor, sabe lá quando o governador vai pisar no nosso Município 

como Governador e naquele dia ele lhes receberam como Governador e não como Vice-

governador e tiveram a garantia da escola do Ensino Médio, e já foram lá na construção e a 

mesma estar voltando para o meio do serrado e se isso não resolver não sabe o que tem que 

fazer. Após, o vereador José Siqueira, citou que entregou em mãos do Deputado Arnaldo 

Jordy o qual já tinha se comprometido atrás, emendas parlamentar para construir pelo menos 

três quadras poli esportivas no interior do Município. Ademais, agradeceu aos vereadores que 

mencionaram seu nome sobre o posto do Melancial e o mesmo sabe das suas representações, 

nas suas comunidades todos tem sido presente também. E que a escola, o Posto do Melancial, 

com parceria da Secretaria, do prefeito e de todos que foram lá e de parabéns mesmo estar a 

comunidade, porque fez um papel que não era dela, mais sentiu que era importante para a 

comunidade e hoje o Posto estar aberto, estar funcionando com remédios. Depois relatou 

sobre a moça que o vereador Edson colocou e o mesmo conhece a moça, ela é sua parenta e 

essa moça chegou no posto e foi sim atendida pela enfermeira, o médico estava lá, o motorista 

do carro que levou ficou aguardando na frente do Posto e os exames que foram feitos ela não 
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estava em processo de parto. O que acontece é que o Posto tem um carro que presta serviço 

em caráter de emergência e ela não estava com dor, não estava em trabalho de parto, 

simplesmente ela queria ir para Cametá, tanto é que ela não teve filho aquele dia. Em seguida, 

leu um esclarecimento do DNPM (departamento nacional de Produção Mineral). Relatou 

ainda que o Estado já deu uma declaração, já concedeu para o Pedro que quer fazer uma 

extração de minérios de seixos no Rio Caracurú, à Secretaria de Meio Ambiente esteve lá 

representado pelo seu engenheiro em uma audiência em qual a comunidade, onde estava 

presente os vereadores Joelson, Sérgio e Ezequiel e por unanimidade decidiram em uma 

parceria que o seu Pedro fez um compromisso de tanque de peixe, mais até hoje o Secretário 

de Meio Ambiente não concede a licença ambiental para o seu Pedro, mais para a CMM ele 

concedeu uma licença sem fazer o laudo técnico e o que foi pior, é que essa licença ele teve a 

disposição de levar até Brasília. E várias pessoas se reuniram esses dias, fizeram um abaixo 

assinado com mais de duzentas assinaturas e entregaram denúncias gravíssimas nas mãos do 

Prefeito do Secretário do Meio Ambiente e o mesmo espera que tenham tomado as devidas 

providencias, porque na qualidade de fiscal do Município irão fiscalizar e responsabilizar. E 

vária pessoas disseram nessas denúncias que o Secretário de Meio Ambiente, tem pedido 

vantagens pessoal indevida para que eles consigam algumas licenças que precisam. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Malena Batista, iniciou seu 

pronunciamento parabenizando a todos que estiveram na organização do Festival Evangélico 

da Assembleia de Deus. Após, citou que ficou feliz em saber que vão tomar providências na 

ponte do Pruanã. Ficou feliz também quando escutou nessa casa de lei do seu Zequinha estar 

construindo a ponte, que foi ele que construiu a ponte do Pruanã e agradeceu pela 

oportunidade que estão dando a ele pela competência que ele tem. Após, citou que ficou um 

pouco triste em saber que tiraram a Educação Física do primeiro, segundo e terceiro ano nas 

escolas da zona rural, não sabe qual o motivo de tirarem, mais pediu para o Secretário de 

Educação que olhasse com carinho, para que retorne a Educação Física para o interior. Na 

sequência, relatou que conversou com um professor da escola Milhomem Tavares e ele lhe 

repassou algumas coisas como a falta de material didático, então o professor para dar uma boa 

aula ele precisa de todos os aparatos. Em seguida, citou que recebeu uma queixa de um pai de 

aluno sobre o transporte escolar e particularmente a mesma não foi para saber de como estar o 

transporte escolar e pediu para a pessoa que cuida desse lado, que olhe com carinho porque é 

uma dificuldade no interior. Ademais, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso 
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citando que na verdade a questão do transporte escolar teve todo um problema na questão da 

empresa e hoje se vê o Camarão que é responsável, juntamente com o Nei, a preocupação 

deles em resolver problemas que lá atrás as empresas cometeram. Depois, a vereadora Malena 

Batista citou que o que mais se vê nas redes sociais, são os comentários dos salários atrasado 

e o salário tem que se olhar de uma maneira diferente, porque cada um tem seus 

compromissos. E ouviu algumas reclamações de temporários que foram tirado algumas 

coisas, um rapaz chegou com a mesma mostrando que tinha recebido quinhentos reais e 

queria até entregar seu emprego. E a vereadora Franciele, usou uma frase que a mesma usou 

na tribuna quando ouvia tantos aperreios e usava a frase, ninguém tem varinha de condom, 

usou várias vezes estar frase praticamente seu mandato todo. Em seguida, o vereador Edson 

Farias, pediu a parte no discurso dizendo a vossa excelência, que ouviu muito a mesma falar 

sobre essa frase, não temos varinha de condom, mais se todos falassem isso na campanha será 

que estariam aqui, se elegeram com as promessas de resolver todos os problemas, os outros 

Prefeitos perderam as eleições porque o povo não concordava com o modelo de gestão que 

estava e por isso perderam e agora se iguala por baixo e se diz que não tem varinha de 

condão. Depois, a vereadora Malena Batista, cita que pede a Deus que tudo venha a se 

encaixar, porque aqui também tem sua família. Finalizou deixando uma mensagem. Palavra 

facultada à vereadora Priscila Santa Maria, iniciou seu pronunciamento parabenizando o 

grande evento que aconteceu no Município de Oeiras do Pará, que para si é um marco na 

história de Oeiras o Festival Evangélico da assembleia de Deus, onde são dezesseis anos 

resgatando e abençoando vidas é o lema do festival. Parabenizou ao seu grande amigo e 

Pastor Jeferson Galvão, ao Pastor Pompeu presidente, em honrar aos Pastores Raelson 

Fagundes, ao Pastor Arnoldo, ao Pastor Benedito Alves e ao Pastor Nei Pinto, onde é uma 

honrar para todos tê-los como representantes da igreja. Após, relatou que estava presente em 

mais uma sessão dessa casa e talvez na próxima não esteja como já foi publicado nas redes 

sociais disposto pelo desembargador a volta do vereador Osvaldo Alves, talvez na próxima 

sessão o Juiz de Direito da Comarca de Oeiras do Pará,já tenha notificado essa casa. E estava 

se despedindo nessa sessão e não sabe se o senhor Deus se ainda irá voltar para cá, cabe a ele 

e não a si. E seu discurso foi em agradecimento ao senhor Presidente da casa, senhor Paulo 

por ter lhe recebido, aos nobres edis que lhe deram boas vindas e aqueles que lhe saldavam, 

lhe respeitaram durante estar nessa casa de leis como vereadora, estar suplente e não irá 

deixar de ser irá continuar e talvez em dois mil e vinte pode estar voltando para essa casa de 
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leis e isso o futuro ao nosso Deus pertence. E para si foi uma honra ter passado esse período 

com seus nobres edis. A Bíblia diz, bem aventurado o homem que não anda segundo o 

conselhos dos impe-os e nem se detêm nos caminhos dos pecadores e nem se assenta nas 

rodas dos escarnecedores, mais antes, bem antes tem seu prazer na lei do senhor e, nela 

medita dia e noite, pois ela será como arvore plantada junto a ribeiro de arvore que no seu 

devido tempo dará seu fruto e todo aquele que não faz por merecer ele é desaprovado diante 

de Deus. Manteve-se reclusa nesses últimos dias e se recusou a responder, seja por meio de 

redes sociais e outras, ascalunias que foram lhe dirigida por meio de internet e também a 

muito tempo atrás partiu dessa tribuna, da boca de pessoas se gloriava-se pesando que estava 

chutando cachorro morto como reza o dito popular, o sábio age na hora certa e não se 

propõem em mexer com os burburinhos desnecessários.  Foi citada nominalmente alguns 

meses atrás pelo então vereador Osvaldo Alves, a qual tem um respeito muito grande para 

quem não sabe, a qual disse que a mesma queria lhe tomar-lhe o mandato, ele lhe chamou de 

mau caráter, praticamente de burra por impetrar o requerimentoo qual protocolou diante do 

Presidente. Na visão de alguns renomados respeitadíssimos, por ser notável saber jurídico era 

totalmente improcedente constitucional. Senhoras e senhores anossa constituição federal é a 

lei máxima da nossa nação, garante que ninguém pode tomar o mandato de ninguém, isso é lei 

e é garantido, nem tanto senhoras e senhores alguém eleito democraticamente como foi o 

vereador e a si por estar suplente, porém não deixou de ser votada pela população pode sim 

perder o mandato se cometer um crime. O senhor Osvaldo como é de conhecimento de alguns 

ou de muitos foi preso, depois foi acusado por dispensa irregular de licitação, desvio de 

recurso da merenda escolar, o qual ainda que fique bem claro não foi julgado, ainda estar 

ocorrendo o processo, como alguém falou que estava acusando o vereador e o processo ainda 

não tinha terminado, o processo realmente estar em andamento. Como é do conhecimento de 

alguns senhoras e senhores se falando em termos jurídicos parece uma coisa simples, mais é o 

desvio desse recurso de merenda escolar, é grave, isso fez faltar merenda nas escolas de 

muitas crianças que chegaram a desmaiar de fome, como a mesma viu no primeiro grau, 

conviveu como vereadora visitou e viu. Crianças, senhoras e senhores que vem do interioras 

vezes sem tomar nada porque ganham, porque pegam barco cinco horas da manhã até antes 

para poder vim estudar e chegar de volta as vezes uma hora da tarde em suas residências. E se 

alguém pode lhe dizer para si que esteve no governo, fez parte do governo e não olhou isso, 

mais a mesma olhou sim e tem alguns edis como testemunha, disso não podem lhe acusar. 
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Esso sim não faz parte de seu caráter, como disse o senhor e já conhecia o caráter que tem e, 

deixou bem claro que não tomou o mandato do senhor Osvaldo, foi a justiça na pessoa do Juiz 

Andrei Magalhães que assinou o afastamento imediato dele, por ele obstruir naquele momento 

a justiça, neste momento ele não estar mais obstruindo ele vai voltar porque foi mudado a 

sentença, agora não mais, mais ele vai continuar no processo. E ressaltou que mesmo vivendo 

na crise política desonrosa do nosso país, pela imensa grade de corrupção que passamos 

pessoas investigadas por desvio de recurso volta a fazer parte desse parlamento. É grata ao 

senhor Deus pelo período que esteve aqui, apesar dos ataques pessoas, os planejamentos para 

que não assumir-se quando alguns da casa procuraram a suplente do PMN e isso foi relatado 

por ela deixou bem claro, para entrar com documento nessa casa com a única intenção de não 

ser empossada e posteriormente procuraram novamente, onde já havia uma decisão judicial, 

onde deixava bem claroque quem era suplente da coligação. Foi nítida notória a falta de 

muitos vereadores no dia em que poderia ter ocorrido, claro que alguns com justificativa, pela 

posse pela primeira vez, onde inconformados ligaram alguns para não estarem presente na 

referida sessão. Muito bem senhoras e senhores infelizmente a justiça no Brasil é lenta e pôde 

perceber nesses dias que tinha havido um boicote silencioso contra sua pessoa, mais estava 

humildemente reconhecendo que os homes não traçam planos, mais as respostas certas vem 

do senhor por isso ele vai estar de volta, ele faz o que lhe atrás e não se mistura com sujeira 

Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele, ele dá liberdade para o 

homem escolher com quem lhe represente no parlamento. E vê que muito se usa o nome de 

Deus nas redes sociais, cuidado, Deus,ele é Deus do justo e não de quem se planeja maldade. 

Senhoras e senhores a o que se necessita melhores de esclarecimento, não ficou aqui por esse 

tempo sem ter motivo algum, sabia o Juiz o que estava fazendo no momento em que afastou o 

vereador e deixou bem claro para alguns intelectuais que ainda não entenderam que não foi a 

mesma que afastou o vereador Osvaldo, mais o doutor Andrei, o Juiz de Direito da Comarca 

de Oeiras do Pará, o qual estar jugando o caso. Caso esse que estar sendo investigado em 

segredo de justiça pela Policia Federal e ele deve ter seus méritos nesse afastamento. E sabia 

que ao terminar seu discurso teria sua vida atacada por alguns edis, que defendem esses tipos 

de práticas delituosas, talvez até perseguição política ou até mesmo contra sua família quando 

ocorreu, quando saiu em buscas dos seus direitos e por falar em direitos, a mesma gostaria de 

perguntar se estar errada em procurar seus direitos, a errada aqui é a mesma por procurar seus 

direitos. É imperioso nobres pares velarmos pelo idenoidade desta casa, essa casa precisa de 
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pessoas idôneas que lute pelo Município, sabe que aqui existe esses tipos de pessoas não pode 

generalizar. Mais o que falar se no tribunal de contas, já protocolou pedido de prestações de 

contas do Município da Câmara, onde tem vereadores que recebe seus respectivos salários de 

funcionários públicos e diárias de vereadores no mesmo dia e pessoas se achando Deus que 

podem estarem em dois lugares ao mesmo tempo, mais já vai chegar o conhecimento do 

Ministério Público. Agradece a Deus o autor e consumador de todas as coisas, agradece aos 

seus companheiros de lutas que fora incansáveis, a sua família que esteve lado a lado lhe 

apoiando em todos os momentos. A aqueles que pediram que fosse comprado um gerador 

novo, que a luz estava indo em bora, fica grata pois sabe que lhe vê como uma pessoa do bem, 

que é uma luz. Viu que causou desconforto em muitos, mais não tem problemas porque quem 

tem cristo tem tudo, onde chega ilumina o ambiente e a Bíblia diz que somos o sol da terra e a 

luz do mundo. E agradeceu ao senhor Presidente pele recepção, o qual é uma pessoa que 

merece o seu respeito,porque lhe tratou com respeito no momento que veio conversar pela 

primeira vez o senhor foi justo e continua sendo justo porque estar aqui, muito obrigado 

senhor Presidente e muito obrigado aos nobres edis. É feliz e grata ao senhor por que sua vida 

ela é permissão de Deus, se alguém pensa que estar se abatendo quando falaram que queria 

poder, jamais, a mesma quer trabalhar pelo Município porque gosta de fazer o bem e, faz o 

bem não é de hoje não, desde quando era criança dava cesta básica, porque isso para si é fazer 

o melhor. Porque enquanto poderia estar no conforto de sua casa tinha muitos passando fome. 

E se alguém acha que a mesma criou briga, polemica com o vereador Osvaldo estar muito 

enganado, pelo contrário, ora e pede ao senhor que tenha misericórdia por essa situação, 

porque o que não quer para si não quer para o outro. Porque é difícil você vê quem você ama 

passando problemas causado até mesmo sem pensar, talvez no impulso, numa ação, a mesma 

não sabe qual foi o motivo, não sabe qual foi a razão. Mais se alguém acha que estar lhe 

atropelando porque foi a mesma que fez, estar muito enganado, mais na mão do senhor e 

Deus altíssimo tem entregue todos os dias. Se alguém pensa que não orava por essa situação, 

orava vereadora Franciele, dobrava seus joelhos e dizia, senhor faz a tua vontade e não faça a 

da mesma. Agradeceu ao advogado da casa, muito obrigado excelência, e a mesma sabe que o 

senhor é um homem de caráter, um homem do bem e fez valer a carteirinha que o senhor 

carrega de advogado,parabéns e muito obrigada. Finalizou agradecendo a todos. Palavra 

facultada ao vereador Paulo Miranda, iniciou seu pronunciamento citando que a Comissão de 

Finanças estar recebendo encaminhado pela presidência da casa recebido em tempo hábil do 
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executivo o PPA (Plano Plurianual), plano esse que irá nortear para elabora os orçamentos 

para quatro anos, ou seja, três anos do mandato do Prefeito Dinaldo Aires e mais um ano de 

quem virá sucedere que será a lei que vai nortear o que o Prefeito vai ter que locar no 

orçamento e o mesmo espera muito que através da casa irão ouvir a população e através da 

administração pública para que possam ter um Plano Plurianual de acordo com a necessidade 

e com as prioridades da população. Após, relatou da reunião que houve nessa casa, 

parabenizando o governo que atendeu os seus chamados, porque quanto vereadores tem a 

responsabilidades de fiscalizar e legislar em favor do povo e parabenizou o Governo porque 

foi colocado em pratica o que foi discutido, onde a Secretaria de Saúde, junto com seus 

profissionais espalhado em todos os rios ao combate à malária. E enquanto vereadores a 

população, o povo não adianta querer vim aqui achar que vão querer enrolar a população 

porque não enrola mais, acabou o tempo que o vereador conseguia enrolar a população e o 

povo tem consciência do que é o verdadeiro papel do vereador não adianta ele vim querer só 

cobrar, ele tem também que mostrar alternativas e o mesmo chamou o Prefeito Dinaldo Aires 

junto ao Secretário de Infraestrutura e mostrou alternativas que é possível resolver os 

problemas das pontes e fazer uma espécie de planejamento para se aterra, para não deixar os 

quintais das casas no fundo. E quando se tocou na ponte que o senhor Zequinha estar fazendo, 

o mesmo ainda não viu ninguém aqui desabonar a imagem do Zequinha, que fique claro que 

ela foi muito bem construída, estar se tratando da madeira que foi colocada e não estar falando 

do Zequinha quanto pessoa profissional e disse que hoje o Zequinha deixando claro que ele 

foi contratado pela empresa que ganhou a licitação. Depois, parabenizou o secretário de 

Educação na pessoa do Secretário junto com as escolas, com os pais de alunos pelo dia sete de 

setembro. Na sequência, falou aos senhores vereadores que foi fazendo umas economias e 

oitenta por cento dos materiais para resolver os anexos da Câmara estar todo pago. Disse 

ainda, que não sabe se vai da conta até ao final de seu mandato quanto presidente dessa casa, 

mais deixará ou cem por cento concluído, ou no mínimo oitenta por cento um auditório na 

parte de cima desse plenário, para caber quatro sentas pessoas e acabar com esse problema 

que não tem a onde a população de Oeiras se reunir e fará no decorre de seu mandato quanto 

Presidente da casa com a mesa que tem junto com o primeiro e segundo secretários. Em 

seguida, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso para citar voltando o assunto da 

malária, para parabenizá-lo por ter pedido que a Comissão, a Secretaria de Saúde viesse aqui, 

a qual foi uma reunião muito produtiva. E hoje se entende os direitos e deveres para que 
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sejam cabíveis, anda nos interiores e vê uma voadeira pequena fazendo esses suportes e hoje 

devem acompanhar principalmente na conscientização das pessoas que foram afetadas. E foi 

muito bom ter colocado o ponto do Zequinha, porque as pessoas podem levar para ele que a 

Câmara falou dele e todos sabem do grande profissional que ele é. Ademais, o vereador Paulo 

Miranda, parabenizou o Tatu pela vontade e pela disposição que ele tem de querer fazer e 

querer resolver. E parabenizou também o grande evento que foi o Festival Evangélico da 

Assembleia de Deus. Após, citou sobre o que foi tocado em questão ao Secretário do meio 

Ambiente e tem alguma preocupação naquilo que falam e o mesmo não tem coragem de falar 

que fulano recebeu vantagens do fulano, porque quem acusa tem que ter provas e isso lhe 

preocupa. Particularmente não sabe disso, ele trouxe documentações que comprovam o que 

determina as questões ambiental, então tens que estar seguro no que irão falar. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Sérgio Barbosa, iniciou seu 

pronunciamento parabenizando a administração senhor Dinaldo Aires e João monteiro pela 

contratação do doutor Márcio Alcântara que já estar trabalhando no Município. Após, relatou 

sobre sua viagem a Vila do Melancial para dá um apoio na ação médica, onde levaram 

médicoe através de consultas médicas levaram medicamentos necessário. Na sequência, 

relatou que ainda não procurou saber com a assessoria jurídica da casa, mais ainda irá que 

existe dois funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviço para a rede CELPA, 

ou seja, esses dois funcionários vem implantando terror na cidade, onde não respeitam as 

pessoas e aconteceu um incidente a uns dez dias atrás que houve na Biblioteca Municipal, 

onde foram e simplesmente desligaram a energia e até hoje estar desligada prejudicando as 

pessoas que ali trabalham porque o calor é insuportável e aos alunos que necessitam 

frequentar a Biblioteca. Em seguida, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso 

citando que a CELPA, não sabe aqui em Oeiras, mais ela nunca respeitou o consumidor do 

Município, onde o vereador Marinho entrou com um Projeto de Lei, que foi aprovado nessa 

casa para que a CELPA não cortasse a energia em véspera de feriado e de finais de semana e 

eles não respeitam essa lei. Depois, o vereador Sérgio Barbosa, se dirigiu ao Presidente da 

casa, o qual já vem solicitando há vários meses, que o mesmo adquira para a casa de leis um 

data show, para mostrar os trabalhos que todos vem desenvolvendo. Na sequência, informou a 

comunidade do Igarapé Preto que a ação junto ao CAC, estarão no próximo sábado posterior a 

esse para a entrega de certificados de reservista. Após, deixou claro, o que foi mencionado 

aqui que existe vereadores que estão se considerando Deus, estando em dois lugares ao 

mailto:camaraoeiras715@gmail.com


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ 

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com 

Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA 

15 
 

mesmo tempo recebendo as diárias e isso querendo ou não, mencionou para si mesmo porque 

é funcionário público, está vereador mais não se desligou de sua função. Mais deixou claro 

que toda vez que se ausentou de seu serviço, protocolou e informou sua ausência de onde 

estaria. Em seguida, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso citando que o 

mesmo acha louvável a fala do vereador, mais quem não deve não teme.E o mesmo queria 

poder debater, mais infelizmente existe pessoas fujona que tem medo do debate. Ademais, o 

vereador Sérgio Barbosa citou que sempre diz que não irá se rebaixar e nem se igualar a certas 

coisas. Finalizou agradecendo a Deus. Não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente 

declarou encerrada a presente sessão. E para constar, a presente ata vai assinada por mim, 

Rosiane Vieira Machado, ____________________ e demais vereadores presentes. Sala das 

sessões da Câmara Municipal de Oeiras do Pará. Plenário Rosa Feliz Pereira, treze de 

setembro de dois mil e dezessete. O cd da sessão ordinária de treze de setembro de dois mil e 

dezessete, onde consta os discurso na integra, encontra-se no arquivo dessa casa. 
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Presidente: __________________________________________________ 

Primeiro Secretário (a): ________________________________________ 

Segundo Secretário (a): ________________________________________ 
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Vereador (a): ________________________________________________ 

Vereador (a): ________________________________________________ 

Vereador (a): ________________________________________________ 

Vereador (a): ________________________________________________ 

Vereador (a): ________________________________________________ 

Vereador (a): ________________________________________________ 

Vereador (a): ________________________________________________ 
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