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Ata da vigésima segunda 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 Moraes e Sérgio Barbosa. Composta a 

mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Malena Batista, Ezequiel de Jesus, 

José Siqueira, Izanides Filho, Paulo Miranda, Sérgio Barbosa, Maria Nahum, Edson Farias, 

Franciele Amaro, Osvaldo Alvas e Joelson Moraes. 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 

discursão, votação e aprovação da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por 

oito voto a favor e duas abstenção. Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em 

pauta:A) Expedientes Oriundos de Outras Origens: Ofício nº 481/2017/SEC-TCM, o qual 

encaminha o processo nº 520012007-00 e demaisvolumes, referente à prestação de contas 

da Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará, de responsabilidade do Sr. Dulcídio Ferreira 

Pinheiro, ordenador de despesa, no exercício financeiro de dois mil e sete. B) 

Expedientes Oriundos do Executivo: nenhum. C) Expedientes Oriundos do Legislativo: 

Ofício nº 105/2017 – GP – CMOP, o qual encaminha a CFPFFO, o processo nº 

520012007-00 e demais volumes, referente a prestação de contas da Prefeitura 

Municipal de Oeiras do Pará, de responsabilidade do Sr. Dulcídio Ferreira Pinheiro, 

ordenador de despesa, no exercício financeiro de dois mil e sete, para análise e posterior 

parecer desta comissão. Indicação nº 014/2017, de autoria do vereador José Siqueira, o 

qual sugere ao chefe do Executivo que providencie com urgência a reforma e 

recuperação da ponte da EMEF Guimarães Rosa, localizada no Rio Oeiras – 

Comunidade São Sebastião. Logo se passou para o pequeno expediente, no qual nenhum 

vereador se inscreveu para se pronunciar. Passou-se para o grande expediente, para o qual o 

senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos 

cada. Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, iniciou seu pronunciamento agradecendo 

a Deus por estar ausente dois meses e alguns dias, agradeceu a toda a sua família que nunca e 

nem um momento deixou lhe abater sempre esteve com o mesmo, aos seus amigos que 

sempre estiveram com o mesmo no momento muito difícil que o mesmo passou e a todas 

aquelas pessoas que direta ou indiretamente torciam e acreditavam na sua volta. E todos 

foram eleitos pelo povo para fazer diferente, foram eleitos porque pregaram a solução e de 

setenta a oitenta por cento dos vereadores não conseguiram voltar, porque realmente o povo 
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ele ouvi-o na obrigação de ter a mudança e realmente essa mudança aconteceu. E um dos 

projetos que o mesmo pregou em todas as casas que entrou, se como vereador fosse eleito era 

o tratamento dos dependentes químicos, o qual vem lutando a anos para que o Município e 

sabe das dificuldades que as famílias como o mesmo sempre fala que oitenta por cento ou pai, 

ou mãe sofrem porque tem alguém que é dependente químico. Infelizmente esse projeto já era 

para estar implantado no Município, mais irá da continuidade e para as e pais que lhe houve, 

que lhe procuraram, onde citou que o projeto não acabou, o sonho não acabou e irá se 

empenhar muito para que o projeto esteja implantado aqui no Município. Após, parabenizou o 

prefeito Dinaldo Aires, pela construção da ponte da Avenida Quinze de Novembro Beira Mar, 

o qual esteve lá junto com os outros vereadores e realmente uma ponte muito bem feita, muito 

bem estruturada, citou também que acredita que daqui a uns dois a três meses essa ponte 

estará sendo feita também no Bairro da Liberdade pelo Prefeito Dinaldo Aires e a construtora 

Saraca Max, o qual estar de parabéns pela ponte muito bem estaqueada, bem estruturada. Em 

seguida, citou que não queria fez uma promessa para si mesmo que não iria tocar esse 

assunto, mais como a ex vereadora Priscila citou bastante seu nome na tribuna da sessão 

passada e o mesmo tem o direito de se defender. Onde ela em alguns momentos de sua fala, 

ela citou que esteve na gestão passada em uma escola tal que ela viu uma criança desmaiando 

de fome por falta de merenda e o mesmo ouvindo a reunião se perguntou, égua ela era 

vereadora, o que ela fez como representante do povo, como fiscalizadora, o que ela fez na 

época, não fez nada. Mais o mesmo pode verificar algumas situações e comprovar o porque 

ela não fez nada e não denunciou se o Ministério Público estar aqui perto porque ela não 

procurou para fazer a denúncia, o qual era o papel dela na época vereadora. E o mesmo pode 

verificar algumas situações da Priscila Santa Maria, de santa só no nome, um deposito de 

cinco mil reais do salário de educação para sua conta e ela lhe chamou, lhe acusou de algumas 

situações e o mesmo quer dizer a ela que o Ministério Público, o Tribunal de Conta do 

Município, Policia Federal que essa denúncia já foi feita e a qual quer momento vai estar 

batendo na porta da casa dela para saber porque esse dinheiro que é de órgão federal foi parar 

na sua conta pessoal na época ela era vereadora, então isso ela vai ter que responder com a 

Justiça. E o mesmo foi no TCM (Tribunal de Conta do Município), e lá pôde verreprovação 

da prestação de contas do ano de dois mil e onze, pelo seguinte, notas de compras 

superfaturadas e vias, desvio de verbas através cheque de pagamento de serviço prestados por 

pessoas que não realizarão atividades nem uma ou não trabalharam pela Secretaria de 
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Assistência Social, falsificação de assinatura, omissão de formação de documentos pelo ex 

Secretário da Assistência Social do Município, exercício de dois mil e doze, senhora Maria 

Santa Maria e Enoque Cardoso e, isso não é o mesmo que estar falando e sim o Tribunal de 

Contas do Município, ausência de solicitação de material comprado para o SESMA e que não 

existiam. E o mesmo quer que ela prove se alguma vez o mesmo foi diretor de algum 

departamento de merenda, se alguma vez forneceu merenda, se tem empresas que comprove 

que o mesmo fornecia algum tipo de merenda no Município. Trabalhou sim na gestão 

passada, mais como Diretor do PINATE (Diretor do Transporte Escolar), e o mesmo não foi 

eleito por acaso, quem lhe conhece, sua família, seus amigos, que não teve nada a ver com 

isso e tem fé em deus que irá provar sua inocência, ainda não foi ouvido nem uma vez, ainda 

não teve o direito de se defender, mais já tem uma audiência marcada para o mês e tem 

certeza isso vai acabar e irá prover sua inocência e ela ainda tem muita coisa que vai chegar à 

sua casa. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, 

iniciou seu pronunciamento parabenizando o vereador Osvaldo Alves pelo seu retorno. Após, 

parabenizou os profissionais que tanto trabalham que são os funcionários do Departamento de 

Terra do Município, onde esteve visitando junto com o vereador Barriga, pelos trabalhosdos 

mesmo e que continue assim de fato prestando bons serviços para a população que tanto 

precisam. Depois, citou que foram em locos vê o começo da obra da ponte quinze de 

novembro e também da João vinte e três, parabenizando o Gestor com tantas dificuldades 

mais já iniciou os trabalhos nessas duas ruas e, parabenizou também seu amigo Max Saraca o 

qual estar à frente da empresa trabalhando de forma muito ágio e com qualidade imensa nos 

trabalhos que estão fazendo e na oportunidade que estiveram, desceram lá para ver de fato o 

serviço de boa qualidade sobre a madeira como muito já foi questionado, mais são madeiras 

de qualidades como quare quara e acapu e espera que a população de modo geral possam 

contribuir para o bom êxito do trabalho e preservar essas pontes que são as margens do rio, 

para que embarcações posam a vim esbandalhar, onde os carros não possam passar com 

madeiras pesadas e materiais de construção para que não danifique. Em seguida, citou que 

esteve com o vereador Joelson, em uma conversa formal com o senhor Anderson, hoje 

presidente da Central Plas, que na segunda feira estará começando a obra da escola das doze 

salas e mais anexos de administração, cozinha, copa e tudo mais, e tem certeza que essa 

escola vem somar para a melhoria da população.na sequência, ressaltou sobre os cursos de 

qualificação para Município e, essa semana estão com outra turma se formando através da 
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senhora Fernanda e através do SENAR, com os cursos de Auxiliar Administrativo e 

Reciclagem. E conversando com a senhora que estar à frente do curso que precisa de apoio, 

apoio de logística, apoio financeiro e o mesmo deixou para todos que na forma que for 

possível contribuir de alguma forma para o andamento desses cursos que é de fundamental 

importância.  Depois, relatou sobre a reunião que tiveram de fronteiras dos Município com a 

presença dos prefeitos do Limoeiro do Ajuru, Curralinho e representantes das Secretarias de 

Bagre e Boa Vista, a qual foi muito importante e que tem surgido efeito, que é para acabar 

com esse mau que afeta as famílias que é a malária.Na sequência, o vereador Paulo Miranda 

pediu a parte no discurso citando que vossa excelência traz um assunto muito importância a 

tribuna desta casa, o qual já esteve em outros momentos parabenizando em seu discurso a 

senhora Fernanda e teve a oportunidade de ir junto a instituição SENAR, e tem um 

conhecimento muito grande, onde acompanhou ela e inclusive a direção do SENAI com o 

SENAR em verdade quatros outros exerce, porem os cursos do SENAI eles são mais extenso 

e o SENAR são cursos profissionalizantes ou seja de imediata que dura alguns dias com carga 

horaria de quarenta a sessenta horas, mais são vários cursos que ela trouxe ao Município e foi 

procurado por ela em determinado momento, onde deu apoio para ela como pessoa e não 

como presidente da casa, mais é louvável porque os cursos são de suma importância. Depois, 

o vereador Ezequiel de Jesus finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador 

Edson Farias, que iniciou seu pronunciamento citando que veio na tribuna com a tristeza de 

cidadão Oeirense, que é não o correto e nem o santo, mais de amanhã ou a noite já tinham lhe 

ligado para lhe fazer pergunta de que mais uma vez a Policia Federal estava em Oeiras do 

Pará, que fica triste porque estão aqui apurando denúncias, são apurações de a indícios que 

houve algumas situações e se houve alguém sofreu, o povo sofreu e se alguém fez vai ter que 

pagar e o que lhe chama atenção é que todos os dias nos teles jornais que todos tem acesso, se 

ver diariamente essa situação e isso o mesmo vê, que não consegue inibire nem intimidar 

quem estar no poder, mais com a pouca experiência de vinte e sete anos no Tribunal e não é 

psicólogo, o que se tem de quem comete o crime é de achar que ele não vai ser pego. Após, 

citou que o Cartório de Registro de único ofício de Oeiras do Pará em nem um momento se 

cogitou e nem pode fechar, o que aconteceu que em dois mil e oito a dois mil e onze não 

tínhamos uma informática tão avançada como temos hoje. E a questão dos selos que vem para 

o Cartório eles tem que ter um cuidado redobrado e como o oficial que exercia 

temporariamente e ficou além do que ele poderia ficar, pelo bom serviço e à confiabilidade 
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que ele tem a justiça, ele não pode inserir no sistema de dois mil e oito a dois mil e onze quase 

onze mil selos e ficou a uma lacuna desses selos. E a corregedoria não conhecendo o Sérgio, 

achou que poria ter uma maracutáia e entrou com uma ação pedindo o afastamento dele, mais 

ele o oficial poderia trabalhar inserir e provar, como ele vai provar colocado gradativamente, 

mais como ele não tem tempo e foi colocado temporariamente, a sua esposa é professora, 

muito envolvida na igreja, também não tem tempo e, ele já vinha pensado em entregar e ele 

não vai fazer nada para permanecer. E salve engano já foi nomeada a Doutora Fernanda 

Santana Alfaia, que vai assumir também temporariamente porque o Cartório de Registro tem 

que ser através de concurso público e o serviço vai continuar. Depois, citou sobre uma 

reclamação do povo da Nova Oeiras, onde colocaram a luz, mais não colocaram a iluminação 

pública no porte e estão cobrando a cip dos moradores, não só da Nova Oeiras e a cip ela é 

recolhida na prefeitura é o prefeito que pega e o mesmo deixou seu apelo a sua Excelência 

senhor Prefeito ao Secretário de Infraestrutura, que não é só o povo do centro que merece 

iluminação pública, não é só o povo do centro que paga a iluminação pública. Na sequência, 

citou sobre a reunião que houve Paroquial, onde chegando lá o Secretário de Educação junto 

com os funcionários da educação e mais uma vez sua decepção e tristeza com os profissionais 

da educaçãoe o que viu na reunião é que não tem recursos para pagar os profissionais da 

educação hoje a de se perguntar o porquê não tem recurso? E o mesmo já tinha algumas 

suspeitas, mais tinha que apurar algumas informações, talvez seja que não se tenha dinheiro 

para pagar os profissionais da educação, talvez por essa irregularidade que persiste na 

educação, fraude, saque do dinheiro público, pelas benécias das famílias, amigos e dos 

agregados. E o mesmo saiu sete e quinze da ponte e nove horas já estava no Marizal e fez 

questão de conhecer a escola Polo do Marizal Baião, onde o Diretor pediu para o vice leva-lo 

para ver as salas e cumprimentou uma professora, onde ela disse que também é funcionaria de 

Oeiras e o mesmo perguntou para ela você trabalha pro Baião e ela respondeu que trabalha, 

que a dez anos é concursada e temporária em Oeiras. E o mesmo veio para a folha de 

pagamento de junho com o nome dessa senhora e essa professora estar lotada em Oeiras com 

cento e cinquenta horas e mais cem de hora suplementar. E diz os bons entendidos, quea 

suplementação de cem horas, ela teria que voltar um outro horário para a escola, como é que 

ela pode voltar se ela é concursada numa escola de Baião. Citou ainda que funcionária que 

passou longos anos sem aparecer na escola, mais estava recebendo, zeraram o contra cheque 

salve engano do mês de junho e veio, disse que ia voltar a trabalhar e a única punição foi que 
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zeraram, mais não sabe se pagaram para ela depois, e o período que recebeu sem trabalhar? 

Funcionário de escola que estar charlando sem nem uma justificativa e seu substituto recebe 

também, pessoas que estar muitos anos sem trabalhar porque que essa professora não 

trabalha? estar doente? e se ela estar doente ela não devia aparecer na folha de junho, ela 

deveria estar no FUNPREV e como se lota uma professora que estar a muitos anos sem 

trabalhar com duzentas horas? E o mesmo não encontrou só mazelas na estrada, visitou a 

escola da América e saiu de lá satisfeito pelo o que viu bem organizada, toda arrumadinho e 

não tem nem um temporário, trabalhou o primeiro semestre todinho com cinco cargas de gás, 

que é objeto de investigação do mesmo a questão do gás. E a maioria das escolas estar tudo 

correto e o que não estar não é por falta de capacidade dos servidores, é por causa dessas 

mazelas que estar falando, mais na sua maioria as escolas mesmo sem material ou 

pouquíssimo, mais estar faltando, os servidores se doando. E o mesmo foi em uma das 

escolas, falou com o Secretário, reunido simplesmente fecharam a Secretaria para não lhe 

receber de manhã e voltou a tarde quando a Secretária lhe viu ela fechou e foi embora,e foi 

procurar saber da diretora ela tinha viajado com o pai dela que estava doente para Baião. E o 

mesmo irá encaminhar para o Ministério Público apurar essa situação se é verdadeiro ou não, 

o qual tem a folha de pagamento, a lotação, o salário e cumprimentou a professora na sala de 

aula entre outras coisas. Ademais, relatou que enquanto esteve na estrada pôde visitar o Posto 

Médico do Igarapé Preto, o qual estar de parabéns, excelente, funcionando direitinho, bom 

atendimento, medicamento se estivesse de dá uma nota dava uma nota dez. E não daria a 

mesma nota para o Posto da América, uma tristeza, muito morcego estar um caos e para sua 

decepção maior de quando chega lá o Técnico de Enfermagem o único, porque são dois e 

outro estava de férias e a servente também estava de férias, ele estava limpando o piso. E o 

mesmo foi procurar saber da situação do Posto Médico da América, o qual é uma tristeza. 

Depois, citou que recebeu das mãos do Presidente do FUNDEB, um relatório o qual dizia que 

entre outras coisas ainda na educação segundo o relatório dele o combustível no primeiro 

semestre foi gasto cento e cinquenta quatro mil e setecentos e trinta oito e cinquenta centavos, 

horas senhores se houve uma licitação para o transporte, o qual tem um micro-ônibus, as 

lanchas amarelas e mais alguma coisa, onde é um absurdo um valor de cento cinquenta e 

quatro mil se gastar em combustível. Mais é um absurdo olhando só nos quarenta por cento 

do FUNDEB, mais se for para o Conselho da Educação, segundo o Portal de transparência 

que não se sabe que estar mentindo, se gastou, se investiu, mais cento e trinta seis mil, 
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perfazendo quase trezentos mil só no primeiro semestre se o portal não estar mentindo, só em 

combustível. Após o vereador Paulo Miranda pediu a parte para corrigir o vereador Edson 

Farias, citando que seria Fundo de Educação e não Conselho, porque conselho não tem poder 

de direcionamento. Em seguida, o vereador Edson Farias, deixou uma mensagem para o 

senhor Prefeito. Finalizou agradecendo. Palavra facultada à vereadora Franciele Amaro, 

iniciou seu pronunciamento relatando da construção da ponte do Marituba, um trabalho de 

qualidade e consertesa terá uma durabilidade boa e parabenizou o Prefeito pela atitude, o qual 

poderia ir lá leva sua equipe e fazer apenas reparos nas pontes do Município, mais ele ousou 

em fazer um projeto diferenciado, justamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas 

que moram ali naquela localidade, agradeceu também a empresa pela responsabilidade que 

estar tendo em executar essa tarefa que é a construção da ponte. Sabem também que falta 

outras pontes a serem comtempladas, mais consertesa no decorrer do período que o Prefeito 

estiver ele vai fazer a execução dessas obras. Após, citou que esteve fazendo uma visita na 

área onde vai ser construída uma escola de Ensino Fundamental de doze salas de aula, onde 

esteve conversando com o dono da empresa, o qual já estar a quinze dias no Município por 

questão burocráticas ainda não tinha iniciado a obra, mais amanhã estará iniciando a obra e 

consertesa vai ser um beneficiou muito grande para o Município, vai poder desafogar algumas 

escolas que estão em situação difícil e podendo até reformar. Em seguida, se reportou em 

relação a merenda escolar, a qual visitou o Departamento Escolar,e o Município não é só 

mazelas, também tem coisas boas e também tem que se falar porque nessa gestão estar tendo 

merenda de qualidade e ficou muito feliz porque as escolas estão recebendo produtos da 

agricultura familiar e os alunos estiveram hoje em várias escolas mamão de sobremesa e na 

semana que vem vitamina de mamão e na semana que vem terá laranja, macaxeira, açaí e isso 

é gratificante porque se ver cada criança, principalmente aquelas que não tem condições de ter 

uma boa alimentação na casa e vai para a escolas simplesmente muitas das vezes por causa da 

merenda escolar. E parabenizou o Prefeito, a Administração que estar mostrando que é 

possível fazer que estar pegando recurso e aplicando devidamente, diferente de que muita 

gente pensa que os recursos estão sendo desviado, mais isso não estar acontecendo. E pediu 

para que os pais fiscalize, os nobres edis para verificarem que as coisas estão acontecendo 

sim, mais para o bem e não para o mau. E além das frutas, tem o caipirão que também já foi 

contemplado nas escolas e tanto no meio rural, como aqui na cidade a merenda é a mesma não 

tem diferencia e parabenizou ao Prefeito, ao Secretário de Educação pelo esforço que estão 
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fazendo e voltou a repetir o Prefeito não estar fazendo mais que sua obrigação, estar fazendo o 

que deve ser feito para o Município. Depois, citou que fez uma anotação ao gásque foi citado 

ao nobre colega que foi conferir na escolar que teve cinco cargas de gás, e realmente teve 

cinco cargas de gás, deveria ter até mais porque hoje tem merenda e antes não tinha e, pode ir 

conferir nas outras escolas também é bom porque são seus trabalhos tem que se saber 

realmente onde é utilizado. E em relação aos professores que não trabalham que foi citado 

também e na gestão passada também tinha e o que foi feito, não fizeram nada, continua de lá 

pra cá, e só hoje que se enxerga, antes não se enxergava é bom olhar para trás e ver tudo 

aquilo que viveram e que hoje estar vivendo mais não falava, e hoje fala enfim que as coisas 

hoje seja ajustada porque é exatamente isso que acontece. E em relação ao combustível a 

mesma citou deixando claro que além do combustível do Município, a também o combustível 

do Estado que é repassado junto para cá e se foi utilizado essa quantia é porque realmente é 

necessário, vão lá e ver quanto é que se gasta uma lancha dessas amarelas é um consumo 

muito de combustível, vá lá e faça investigação se caso ir até em locos. Após, relatou sobre a 

saúde a qual tinha uma relação das coisas que foram feitas com emendas parlamentar da saúde 

no valor de cento e cinquenta mil, o Senador Jader Barbalho destinado para melhorar os 

serviços da atenção básica e do hospital e liberada a emenda Parlamenta de cento e oitenta mil 

da Deputada Elcione Barbalho, destinado para compra de equipamento da estratégia da saúde. 

Liberada também a emenda parlamenta de quinhentos mil da Deputado Priante, destinado 

para equipamento de estratégia da saúde da família. E já foi citado também pelo nobre colega 

Edson, na área da saúde de uma ambulância do Deputado Estadual Luth Rebelo. E a mesma já 

tinha citado na sessão passada sobre ambulância destinada ao Deputado Junior Age para este 

Município, além de aparelhos de raio x e ações realizadas no Município, e já iniciou a ação ao 

combate à malária no Bairro do Marituba na João vinte e três e os trabalhos estão sendo feitos 

não só no meio rural e esse trabalho é de fumacê nas localidades, além da realização de 

campanha de multe vacinação do dia D. E também uma Emenda Parlamentar do Priante para 

a construção já de uma quadra e segundo o Prefeito será na Nova Oeiras. E relatou que além 

das mazelas existentes, mais existe muitas coisas boas no Município que deve ser 

compartilhadas com as pessoas que acreditam que as coisas podem ser diferentes. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Izanides Filho, iniciou seu 

pronunciamento sobre a uma visita que fez na escola Santino dos Santos Araújo, onde esteve 

frente a frente com os alunos que estavam lhe repassando os problemas que estão enfrentando, 
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onde discutiram vários assuntos e foi um dia bastante produtivo e uns dos assuntos foi a 

questão da merenda escolar, onde estar faltando uma adaptação mais aprofundada nessa 

situação da merenda e estão esperando o barco para entregar pelas regiões das ilhas essa 

merenda, para acompanhar o cardápio da cidade e umas das reclamações que foi feita nessa 

situação e o mesmo já comunicou a Secretaria de Educação pela situação da merenda na 

região das ilhas e farar uma visita no Departamento de Merenda para estar readaptando essa 

merenda para a região das ilhas. E deixou bem claro que não estar aqui para apedrejar 

ninguém, estar aqui tentando resolver problemas que aparece. E eles querem também a 

presença da Nutricionista nessas escolas e o mesmo estará solicitando essa presença da 

Nutricionista para estar vendo a validade para as crianças. E o outro assunto que foi discutido 

na reunião, foi a questão do café da manhã e parabenizou a Diretora Emília Monteiro, para 

quem não sabe a escola tem vários alunos da zona rural e a Emília lhe passou que na escola 

dela são quarenta e quatros alunos da zona rural e para quem não conhece a realidade dos 

alunos da zona rural que vem estudar para cá, tem alunos que sai quatro horas da madrugada 

da sua casa, então esse aluno não tem possibilidade, não tem como ele tomar o café da manhã 

e deixou um alerta para todos os diretores da cidade, que eles sigam o plano da diretora 

Emília. Então oque que a diretora Emília estar fazendo é que a partir da outra semana ela já 

vai poder ofertar o café da manhã para esses alunos que vem do interior. E deixou um alerta 

para todos os diretores, até mesmo os professores que tem alunos da zona rural no turno da 

manhã que dei uma olhada com carinho para esses alunos, porque se for analisar de perto 

essas crianças o problema é sério e, consertesa vai desenvolver no aprendizagem. Depois, o 

vereador fez um apelo para todos que estão nessa área de influenza da malária, o qual fez uma 

parceria com a Secretaria de Saúde doou sua lancha onde levou duas pessoas da CESPA, para 

o rio Aracaerú, para estar cobrindo essas áreas e segundo relatos deles é que eles estão 

enfrentando da falta de cooperação de alguns moradores, onde tem pessoas que não levam a 

sério esse tratamento e o mesmo pediu para as pessoas colaborarem com as pessoas da 

CESPA. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso citando que salve 

engano na quinta-feira houve uma Audiência Pública aqui, para tratar o assunto ao combate à 

malária principalmente no quesito fronteiras, para dá ênfase ainda no Igarapé Preto a 

Enfermeira Lana lhe repassou que ela atendeu foram diagnosticado em torno de cinquenta 

casos de malária, desses cinquenta ela falou quase na sua totalidade é do Bagre que vem para 

o Município de Oeiras do Pará, então temos que ter cuidado nas questões das fronteiras e o 
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que acontece que a o foco no Rio Jacundá, ele vem para o Igarapé Preto porque é SUS e tem 

que se atender não podem dizer que não e muita das vezes fica no Igarapé Preto 

contaminando o povo do Igarapé Preto e espera muito que não só Oeiras, porque o caso não é 

só em Oeiras, mais os Municípios vizinhos tenha a consciência que Oeiras hoje estar tendo de 

fazer esse combate para que possa eliminar como foi eliminado lá trás. Em seguida, o 

vereador Izanides Filho, citou que já foi discutido várias vezes essa questão de fronteiras, por 

isso que o Presidente resolveu fazer essa reunião aqui na Câmara, o qual não pôde estar 

presente nessa reunião. E através do relatório do pessoal da CESPA, fazer esse apelo para os 

moradores, porque o trabalho do pessoal da CESPA e eles já tenham bastante experiência eles 

não colem o sangue só da pessoa que tem malária, eles vão colendo de todo mundo só que as 

vezes algumas pessoas se recusam e ele não podem obrigar para fazer a coleta do sangue e 

pediu para essas pessoas dessas regiões Urubuena, Aracaerú que colaborem com o trabalho 

para ver se consegue acabar com essa epidemia da malária. Após, parabenizou o vereador 

José Siqueira, pelo seu requerimento. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao 

vereador José Siqueira, iniciou seu pronunciamento lendo sua indicação. E o mesmo esteve na 

comunidade do São Sebastião em uma reunião para tratarem de vários assuntos e para sua 

surpresa estava representante da Betânia e das comunidades vizinhas, onde tinha 

aproximadamente umas cem pessoas no qual uma de suas reivindicações é a ponte daquela 

escola, uma ponte construída ainda no Governo do Dulcídio, uma ponte muito alta e que corre 

o risco se quebrar uma tabua, um frechal, algum aluno, professor ou qualquer outra pessoa 

sofrer um acidente grave naquela ponte. E pediu encarecidamente a casa aos nobres edis que 

votem favorável, e que o Prefeito possa tomar as necessidades cabíveis para a recuperação 

dessa ponte. Após, citou que recebeu um abaixo assinado daquela comunidades, algumas 

demandas que enfrentamos no Município de Oeiras do Pará, o maior ceio da comunidade do 

Rio Oeiras é que a PA 379, posa um dia chegar a São Sebastião e pautaram na reunião com 

mais de oitenta pessoas, esperar uma resposta do Poder Executivo Estadual, do Governo do 

Estado e depois desse prazo que estão dando, todos vão tomar as devidas providencias com as 

comunidades e se for necessário até ir a um embate para que possam forçar para que isso 

venha acontecer. A PA 379 é muito importante ela traz trafegabilidade tanto para os alunos, 

quanto para os agricultores daquela região. Na sequência, o vereador Edson Pediu a parte no 

discurso citando que o sonho daquele povo do Rio Oeiras é que essa estrada vare e chegue até 

lá, não sabe se vossa excelência tem conhecimento, mais deve ter, porque é atuante também  
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estrada, mais não só na estrada, que o Prefeito de Bagre estar com suas maquinas para levar a 

estrada da engobal até a beira do Rio Jacundá e hoje nós também poderíamos estar fazer isso 

e, que não é de hoje a responsabilidade também vem lá de traz, não deram as manutenção 

exigidas e necessárias para as maquinas hoje essas maquinas estão quase que todas 

quebradasnão por falta de aviso e poderiam estar fazendo isso, e ficam esperando pelo 

governo e fica por muito e muito tempo esperando mesmo não sendo responsabilidade do 

Município, como é também da estrada engobal não custaria fazer. Em seguida, o vereador 

José Siqueira, citou que depois de conversar com a comunidade com muito atrevimento em 

mandar uma mensagem para o watsapp do Vice-governador, o qual dessa forma, Bom dia 

nobre Governador, nobre já faz um tempo que tenho tentado através de sua acessória agendar 

com sua excelência, mais sem sucesso, o motivo é urgente, relevante sobre a PA 379 que 

corre o risco de ficar intrafegável no próximo inverno, prejudicando centenas de alunos e 

agricultores que dependem da mesma. E no último domingo esteve com os representantes das 

comunidades ficou decidido se não houver nem uma decisão do Governo até o iniciou de 

outubro irão interditar a BR 422 com a presença da imprensa e representante do CETRAN em 

Belém, sem mais vereador José Siqueira Oeiras do Pará. E ele respondeu disse que estar em 

Cametá, e que no sábado quer falar e o mesmo convidou algumas pessoas para ir lá ver qual é 

a demanda. Ademais, citou que a Comissão de Finanças estiveram em reunião para tratar de 

uma matéria do Credito Adicional Suplementar, e tudo ocorrer na próxima sessão vai a 

votação e o que lhe preocupa é que a Comissão não é culpa da presidência, a presidência tem 

que receber e encaminhar a matéria e tem hoje na Comissão de Finanças matériasem 

tramitações, prestação de conta do Nabiça de dois mil e doze, prestação de conta do Dulcídio 

de dois mil e quatro, Projeto de Lei 003/2017que é o Credito, Projeto de leis 004 que é o PPA 

dois mil e dezessete, estar sendo encaminhado hoje a Prestação de Conta do Dulcídio 

exercício de  Finanças de dois mil e sete. E todos estão se empenhando para que possam 

responder em tempo hábil, para que não venham prejudicar o Município de Oeiras do Pará. 

Depois, relatou como o vereador Edson colocou  a estrada Vê Sinal, que corta sai do porto de 

Oeiras Município doBagre e que vai até a travessa da BR422 até ao acesso a Baião, estar 

sendo feito numa parceria o Prefeito Município de Oeiras do Pará entrou com uma demanda 

alta de combustível para que pudesse ajudar no Município de Oeiras, estão estar uma parceria 

tanto do Poder Executivo do Bagre, quanto do Poder executivo de Oeiras e também  do Poder 

Executivo de Baião uma parceria que estar sendo construída aquela Vê Sinal que é de grande 
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importância para todos os Municípios o qual ela faz parte. Após, citou que esteve no Costeira 

e pôde ver uma coisa inédita no Município, merenda escolaraçaí com charque e arroz, 

parabenizou a Secretaria de Educação, a empresa a qual estar entregando açaí e o mesmo fez 

questão de olhar a qualidade do açaí, para que pudesse ver que os alunos merecem o melhor. 

Em seguida, citou que estão enfrentando vários problemas na agricultura e é de muita tristeza 

que vem mencionar na tribuna da casa que os mesmos só tem mais duas semanas do prazo 

que o Deputado Jordy deu para entregar o trator e pediu para o senhor Presidente se o mesmo 

pode oficializar a Acessória Jurídica e contábil da Prefeitura para que venham explicar o 

motivo, porque já foram negociadas essas contas. Na sequência, relatou sobre que o vereador 

Edson colocou da funcionária da escola do Novo Éden e o mesmo pensa que lá tem uma 

coordenadora ou diretora da escola que manda uma frequência e se ela mandou uma 

frequência para que se pague umas horas suplementar é meio pensado, mais se veio uma 

frequência de lá consertesa em algum lugar ela deve ter faltado e o mesmo confia na moça 

que estar lá uma pessoa muito direita que estar na frente da escola. Então isso tem que ser 

estudado, tem que ver se essa frequência chegou no Município de Oeiras, se estava em posse 

da Secretaria de Educação pedindo que pague essas horas suplementar que ela teria 

trabalhado. Finalizou agradecendo Deus. Palavra facultada à vereadora Malena Batista, 

iniciou seu pronunciamento citando que poderiam estar abordando em vários assuntos, mais o 

que se ver é que o foco hoje é a educação e agradeceu aos nobres edis que estiveram numa 

reunião no Paroquial e acredita que a Câmara estava muito bem representada por todos. Após, 

relatou que esteve com o Presidente do FUNPREV e ele lhe repassou algumas coisas, alguns 

comparativos e ficou olhando aqueles comparativos e realmente é, se voltar alguns 

funcionários para a sala de aula não tem porque se contratar tantos temporários, talvez 

enxugaria a folha, porque para falar enxugar uma folha e ter muitas contratações não vai 

enxugar de maneira nenhuma. Então tem que se olhar por esse lado, fazer um planejamento e 

voltando esses se ver quantas vagas se tem numa escola, professor, merendeiras, vigias e ai 

você vai ter um planejamento de quantas pessoas você deve contratar, ai acredita que pode se 

enxugar a folha, mais acredita que esse problema ele vai ser solucionado. Na sequência, citou 

sobre a saúde e as vezes as pessoas ligam e pedem para falar, a diga lá que pediram para eu 

fazer uma ultrassonografia já foi várias vezes e não tem. E a vereadora se reportou a 

Secretaria e acredita que o médico venha uma vez por mês então é esse período que se faz a 

ultrassom, acredita que pode ser assim. E outros reclamam de medicamento, mais sempre 
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escuta alguns de seus nobres edis que tem remédio, então que se olhe também com carrinho, 

quando hoje a um grande surto de malária e que realmente o remédio de malária é um 

medicamento que ninguém quer tomar a dose completae ele se torna um ser que vai transmitir 

para outras pessoas. Em seguida, citou quedevem se preocupar com outras coisas que também 

faz parte da saúde, que a Administração olhasse com carinho para o poço de Jacó que foi um 

sonho do povo do Município de Oeiras se resolveu o problema da água se não tivermos uma 

água de qualidade,nós vamos ter outras epidemias e pelo o que conhece o poço tem que se 

dámanutenção, e que possam dá essa olhada ao poço de Jacó e tantos outros em questões se 

cuidando dos poços, se não se engana são três poços,dá para levar água para outros bairros, 

sabe que isso não é fácil, não é barato mais que se faça um esforço para que Oeiras tenha um 

rendimento. E sua outra preocupação é com a segurança, que no iniciou do Governo, vários 

nobre edis estiveram com o então ele não estava como Vice e sim como Governador Zequinha 

Marinho e ele deu uma ideia para que se unisse Conselho Tutelar, Assistência Social e assim 

sucessivamente, para que pudesse fazer, é difícil porque Oeiras do Pará estar crescendo e três, 

quatro, seis ou dez policiais talvez já não dão conta, mais esteve conversando com a guarnição 

para agradecer pelo trabalho que eles fizeram, se não se engana na semana passada, quando 

houve uma apreensão de drogas da sua preocupação com escolas, temos adolescente e temos 

as nossas crianças devemos estar atentos a isso porque hoje entra no nosso lar trazendo um 

aparelho pequeno irrompendo as criançasporque é a babá do futuro, e que as famílias fiquem 

atentos para não perderem seus valores. E quando se diz em oposição Câmara passada pegou 

a maior oposição e hoje quando se sai daqui conversam, falam, mais na passada nem se 

chegavam perto, como se fosse mesmo inimigos e hoje ver oposição falando mais porque 

permanecem ao mesmo Município, as críticas sempre vai a ver, pensamento diferente sempre 

vai a ver e sempre vão existir, porque se tivermos opiniões diferentes, as critica auto critica a 

serem aceitas como vão fazer os acertos. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à 

vereadora Maria Nahum, iniciou seu pronunciamento citando o que seria se não tivesse 

oposição, porque na última quarta-feira passada a mesma não estava presente, mais o vereador 

Edson ele reivindicou, falou de uma visita numa escola que tinha ido e viu a situação da 

escola da Creche Rosa Maria e, ele encontrou umas coisas lá questões de pias, lâmpadas e 

outras coisas e aqui foi falado que estava tudo bem. E no dia seguinte na quinta-feira a mesma 

esteva lá, onde foi bem recebida a Diretora da escola não estava mais deixou uma pessoa para 

lhe substituir que era o seu Manuel, ele e todos os funcionários lhe receberam super bem. E ali 
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pôde ver, onde até tirou umas fotos lá que realmente o que ele falou era verdade, as pias que 

ele falou se não estar enganada são seis pias e das seis, os servidores de lá, os funcionários de 

látiraram proveito das seis para aproveitar uma e a escola com mais de três lâmpadas em cada 

sala todas queimadas, o bebedouro virado de frente para trás e não tinha, bebedouro 

abandonado ali e perguntou para o vereador ele falou que já foi essa semana agora e estar tudo 

as pias consertadas, as lâmpadas nas salas, bebedouro novo e é para isso vereadores é para 

reivindicar fiscalizar e tem uns dos nobres que falam aqui, a só crítica não vai resolver, na 

semana passada esteve em uma reunião e deixou bem claro para os moradores que sempre que 

faz que vereadores não constroem, mais podem solicitar, reivindicar o que poderem fazer irão 

fazer em favor do povo. Após, citou sobre a ponte a qual já foi falo aqui e foi lá olhar e o que 

estar sendo feito tem que falar a verdade e a ponte estar de parabéns e a mesma torce para dar 

certo porque cada vez que é resolvido uma situação como vereadora, até na questão das 

pessoas estarem procurando isso inibe mais, porque quando o Município estar sofrendo com 

algumas coisas, agente é procurado e até houve, há porque o vereador não quer fazer e até isso 

é melhor para gente. Na sequência, relatou que acompanhou um caso de uma criança, e 

elogiou a Doutora Erica a qual lhe recebeu bem, lhe atendeu bem e foi lá por volta das dez 

horas da manhã perguntar como seria o caso do menino, porque o menino ia ser encaminhado 

e ele veio do interior do Murujucar aconteceu um acidente uma criança de sete anos quebrou 

o braço e foi perguntar como seria o procedimento e ela lhe falou que a criança estava na casa, 

mais tinha que retornar porque aconteceu um fato lá, no dia do acidente da senhora de moto e 

na hora da correria eles deram o raio x trocado e levaram da criança e a criança tinha que 

voltar para fazer um outro raio x e através daquilo lá ela estava tentando cadastrar e ela 

conseguiu. E a mesma ver que tem coisas se falar que não vem dinheiro para a saúde, para 

fazer isso e a mesma concorda porque a demanda é grande as vezes não tem, mais acredita 

que esses casos não são todos os dias de ir para Belém. E pelo que sabe de muito tempo não 

tem uma casa de apoio e para quem não tem família em Belém se torna muito difícil e tem 

pessoas que moram no interior que não sabe andar em Belém e a senhora só faltou implorar 

que ela queria que conseguisse, porque ela foi por Curralinho e ai aquela mulher pediu que ela 

falou se não desse para dar para voltar, ela submete-o que desse para ela e para o sogro dela 

porque o menino de sete anos, o braço dele estava bastante inchado, a criança estava chorando 

e ela agradava ele de todo jeito para ele ir com o avô dele porque quem conhece Belém que 

sabe andar é o avo dele e ela foi lá pedindo para dá só agora porque houve esse acidente não 
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tenho dinheiro, na vinda de lá eu dou meu jeito, meu esposo já foi para o interior e nada foi 

resolvido ali d, deram a passagem dela. E a mesma fica se pergunta como não estar como 

executiva mais foram lá junto com seu irmão Jesus e resolveram a situação da família e eles 

foram para Belém e são situações que dar para resolver. Depois, relatou da outra situação dos 

feirantes, a qual não sabe porque ainda não pediu esclarecimento, mais ia falar aqui, que fosse 

resolvido de uma maneira melhor possível que fosse, porque foi procurada por vários 

feirantes é coisas que dá para resolver e ali os feirante foram convocados para uma reunião e 

perderam bastante tempo uma tarde toda para lá e ficou tudo certo uma coisa e quando foi no 

dia seguinte já veio a outra notícia. E se não era para ser assim, hoje dá entender os feirantes 

estão com uma ideia na cabeça que de algum jeito não foi feito legal, foi feito ilegal. E a 

mesma gostaria se avesse uma possibilidade de sentar com os feirantes, de fazer uma reunião 

e esclarecer para eles melhor, porque estar um mingau de caroço, um disse me disse e por 

mais que as pessoas por mais que esteja na lei, esteja na localidade, esteja tudo certo como foi 

feito, mais estar uma história mal contada e eles estão sem entendere se não era para ser feito 

dessa forma que não chamasse os feirante para participarem ali e depois fazer de outra 

maneira. Ademais, citou sobre a um abaixo assinado de moradores da Rua Francisco Cordeiro 

passagem união, os quais querem água e como todos sabem o sistema de água já estar muito 

próximo e os moradores sofrem com a falta de água, porque eles mesmo fizeram a ligação ali 

e o tubo não é próprio, e antes tinha menos moradores e hoje já tem mais moradores. E já 

foram se informa com o senhor Silvestre, e ele informou que tem esses canos lá, não é o 

mesmo que é da rede, mais já tem uma parte para lá que já estar com esse cano que a 

Secretaria tem e até falaram para a mesma que eles faziam mutirão, ele só queriam que desse 

o cano para eles e é o problema da água e da energia mais só a água já resolve. Após, 

parabenizou o vereador Edson pela visita que fez na estrada. Na sequência, o vereador Edson, 

pediu a parte no discurso citando que seria bom se a Administração perfurasse um poço lá 

para dá água exclusiva para eles, porque hoje não podemos só em pensar em levar água para a 

Nova Oeiras, mais em que condições a água vai chegar lá. E enquanto a sua visita o que lhe 

entristece é ouvir da vereadora primeira dama que a justificativa para que estar acontecendo 

isso hoje, é porque foi feito no passado, ai a tristeza é tanta que lhe faz perguntar, até a onde 

vamos chegar, porque a Administração erro, roubou segundo os que dizem e essa aqui vai ter 

que errar e roubar. Mais ela errou e pagou e tá  pagando, será que eles querem isso e o mesmo 

lamenta profundamente esses pensamentos  e é por isso que dificilmente vamos mudar certas 
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coisas, mais irão tentar contribuir, ajudar e informando o Prefeito a situação que estar hoje e 

que sempre foi e, que o Novo Tempo uma Nova História, não se permite repetir os mesmos 

erros, coisas benécias de quando se tira a educação física das series iniciais do interior e 

mantem da cidade, uma demonstração clara de uma administração que faz assepsias como se 

povo do interior não merecesse, como também não votasse. Na sequência, a vereadora Maria 

Nahum, agradeceu a presença de todos os moradores que estavam presentes. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Joelson Moraes, iniciou seu 

pronunciamentoparabenizando o vereador José Siqueira, pelo seu requerimento. Após, relatou 

sobre a escola que estar sendo construída, o mesmo fala que estar sendo construída porque 

começou hoje a soldagem do terreno, segundo o próprio dono da empresa é um dos melhores 

que ele trabalhou em todo o estado, escola essa que vai atender muitos alunos, são doze salas 

de aula e uma quadra coberta e isso é importante, claro que também teve o brilhante trabalho 

de pessoas que lá atrás do Governo passado trabalharam nesse projeto e o Prefeito Dinaldo 

Aires teve a felicidade de estar hoje quanto Prefeito e acredita quanto vereadores 

fiscalizadores consertesa estarão fiscalizando para que comece e termine a obra. Em seguida, 

citou sobre a ponte da quinze de novembro, onde estiveram fazendo uma vistoria, uma visita 

para ver a estrutura da ponte para que se possa fazer uma coisa de fato que venha beneficiar 

não só por um ano ou dois, mais por vários anos e o mesmo acredita muito no Prefeito 

Dinaldo Aires e já pode perceber que ele já teve lá fazendo sua visita, fazendo algumas 

exigências e consertesa com os vereadores fiscalizando essa obra vai ser concluída, a empresa 

que estar fazendo tem toda a preocupação de fazer uma coisa que seja boa, e umas das coisas 

que eles fizeram nas laterais foi cobrir, para que a madeira não fique pegando  água e nem sol 

e isso é importante para que dure mais ainda. Na sequência, citou que foi procurado por 

algumas pessoas, sobre a iluminação pública da Nova Oeiras, no qual pediram para que 

falasse e fizesse um pedido para o Prefeito em relação a iluminação pública, mais teve 

informação dos materiais que daqui a poucos dias já vai ter iluminação pública lá para suprir a 

necessidade. E sobre a água, também foi procurado pelo Nei, onde vai marca uma reunião 

para irem lá no Bairro e pedir ao Prefeito que possa tomar uma providência em relação a 

água, que não deixe que os moradores comprem a encanação e o mesmo tem certeza que o 

Prefeito vai tomar as medidas cabíveis para que possam consumir de um tão precioso que é a 

água. Ademais, citou em relação ao PCCR, o qual não estava em Oeiras e também não foi 

convidado e pôde verificar pelas redes sociais alguns discursos, discursos que lhe deixou meio 
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pensativo em relação a algumas coisas que falaram lá e citou um exemplo quando falaram que 

nem o Governo mais corrupto que já teve em Oeiras, perseguiu tanto o funcionário como esse 

estar perseguindo e o mesmo discorda totalmente disso, porque não acredita que tudo o que 

foi falo lá, o Prefeito lá presente se fosse um Governo tão perseguidor ele saia de lá e tirava 

todo esse pessoal que se pronunciaram lá e o mesmo não viu o Prefeito ter essa atitude,, então 

não é um Governo perseguidor. Depois, fez uma pergunta para a vereadora Malena Batista 

que a mesma tinha falo do Presidente do FUNPREV e o mesmo queria saber se foi FUNDEB 

ou FUNPREV e a vereadora lhe respondeu que é FUNDEB. Após, citou sobre o bebedouro 

que foi colocado pela vereadora e a vereadora Maria bateu foto do bebedouro velho tem que 

bater foto do novo, vamos ser oposição mais oposição responsável. Na sequência, o vereador 

Ezequiel de Jesus, pediu a parte no discurso citando que deve ter sido porque passou quatro 

ano estudando em Belém e talvez não tenha tido com tempo para visitar esses locais e tem 

vereador aqui que é igual papagaio, só imita a fala dos outros, faça seu discurso vá em locos 

ver realmente, não vá na corda dos outros falar besteira na tribuna isso sim é feio. Depois, o 

vereador Joelson Mores, relatou sobre a questão que foi abordado aqui, a questão da feira e as 

reuniões que o mesmo esteve presente aqui viu a boa vontade do gestor em relação aos 

feirantes, fazer a vontade dos feirantes, agora o que não dá para entender é que de uma hora 

para outra tem vereador que vem e diz que estar tudo errado, que todo mundo estar contra e 

isso é mentira porque tem feirante que são a favor do que foi decidido, o que houve, foi uma 

questão de um erroda numeração. Na sequência, o vereador José Siqueira, pediu a parte no 

discurso citando que no requisito da feira talvez porque alguns vereadores não participaram da 

reunião que teve aqui na quinta-feira sobre a feira, todos os feirantes estiveram aqui presente e 

no qual foi escolhido as barracas sem olhar no sentido político, foi feito o sorteio as clarase 

aqui todos aplaudiram da forma que foi feito e ainda repete ainda mais, a feira não é legal, não 

é da forma que gostaríamos que fosse, mais a culpa não é desse Governo, só que esse 

Governo não poderia estragar recurso público, a feira ficou feia para o Governo que passou e 

nós precisamos usar ela no bom sentido e parabenizou os feirante que vieram aqui com muita 

educação, entenderam e todos apoiaram e as vezes nós precisamos ter nosso discurso, nosso 

posicionamento e não falar aquilo que nós ouvimos. Ademais, o vereador Joelson Mores, 

citou com quem conversou, nem um foi contra da forma que estão fazendo e se tem o mesmo 

não sabe, vai procurar saber, não vai chegar aqui e falar o que o fulano me disse ou alguém 

ligou e a feira estar praticamente concluída só estão esperando praticamente a data para que se 

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 

18 
 

faça a inauguração. Então dá para se perceber que o gestor do Município ele só quer fazer 

coisas boas, quer fazer que seja da forma legal e dessa forma que fala que acredita nele e 

acreditou nele quando ajudou a eleger ele. Na sequência, citou que queria falar diretamente 

para o Presidente, para os nobres colegas, aos ouvintes das rádios e as pessoas que se fizeram 

presentes, que na última quarta-feira foram acusados pela ex vereadora senhora Priscila Santa 

Maria, de tentar obstruir, tenta falar para a dona Carmina, que os mesmos ligaram para ela e 

pediram para que ela entrasse com o pedido de mandato e ela é suplente e essa foi a acusação 

da senhora Priscila Santa Maria. Mais o mesmo foi procurar eles e tem como provar que ela 

fez acusação falsa e ela deixou de falar com a Carmina, porque a Carmina pediu o mandato e 

quem pediu para a dona Carmina entrar com o pedido do mandato foi o partido PMN, foi ele 

que pediu e não os mesmo quanto vereadores. E ficou analisando o discurso que ela fez, onde 

foi ela foi muito infeliz quando ela falou que presenciou em escola criança desmaiando de 

fome, mais o quê que ela fez quanto vereadora para isso, será que ela tem alguma denúncia no 

Ministério Público, claro que ela não tem. Mais sabem porque ela não fez isso, por causa do 

mensalinho do salário da educação que ela pegou e isso o Ministério Público não demora 

muito a Policia Federal vai bater ai, porque já estar denunciado lá. É muito fácil a pessoa 

querer apontar o dedo, querer acusar, mais fica imaginando ficou quatro anos e quem 

acompanhou esses quatro anos sabe que ela não fez nada, só dizendo amem aqui e o que mais 

lhe surpreendeu foi o marido dela que entrou com um pedido para afastar a mesa diretora, o 

marido da Priscila o senhor Enoque Pimentel e ficou surpreso quando o senhor Presidente 

chamou os vereadores para comunicar, ficou surpreso porque tem uma reprovação de conta 

dele, na época que eles eram da Assistência Sociale citou algumas coisas que eles frigirão a 

lei: Notas de compras superfaturadas, desvio de verbas através de cheque de pagamento de 

serviços prestado por pessoas que não realizaram atividade nenhuma e não trabalharam pela 

Secretaria de Assistência Social, falsificação de assinatura e isso é de prarte deles, porque se 

não estar enganado já tem processo rolando por falsificação de assinatura, questão eleitoral e 

o mesmo pode dizer isso porque estava lá, lá atrás quando ganhou a eleiçãodo PTB, o mesmo 

era do partido quando deu toda essa confusão, tem várias coisas, omissão de informações de 

documentações pelo ex secretario da Assistência Social que é a mãe dela e o senhor Enoque 

que fez a denúncia, que fez o pedido aqui, então com tudo isso o mesmo fica surpreso. Em 

seguida, o vereador Sérgio, pediu a parte no discurso no sentido de quando o vereador fala o 

nome do rapaz Enoque, isso é a pratica do hipócrita, aquele que prega o que não vivencia, ou 
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seja, ele entro ali para destruir a mesa, alegando coisas que não são verdadeiras e existe outras 

alegações ai que os mesmos atentaram contra o emposamento da vereadora Priscila, sendo 

que aquela data não condizia com a data marcada da posse dela, ou seja, nada ali impedia dela 

ser empossada na data e como foi empossada na data marcada, então são inverdades de 

acusações que ela vem lhes acusando de coisas que os mesmos não fizeram. Na sequência, o 

vereador Joelson Moraes, citou que estava fazendo, falando isso porque foram acusados, na 

quarta-feira passada o mesmo pediu a parte e ela não deu, e o mesmo poderia responder para 

ela, mais ela não deu e agora estava tento a oportunidade, mais infelizmente ela é uma 

covarde porque ela não quis dá, para o mesmo responder nesse quesito das acusações que ela 

fez e os mesmos tem como provar que estavam no interior, receberam uma denúncia na época 

que estavam transportando alunos em rabudo e foram lá verificar se realmente estava 

acontecendo isso. Tanto é que os mesmos tem documentos da escola, do Diretor afirmando 

que os mesmos estavam lá e trouxeram esse documento e deixara aqui no dia seguinte. E toda 

essa acusações são falsas e por isso que estava trazendo esse assunto porque foram acusados 

de tentar obstruir a lei. Após, citou que a Câmara de Oeiras ela é uma Câmara respeitada, as 

pessoas que acompanham nas redes sociais vejam que os mesmos andam no Município, 

visitam as comunidades, visitam escolas, obras que estão saindo e o povo vai avaliar o 

trabalho de todos, se ficarem de braços cruzados só estudando em Belém querendo chega aqui 

pedir opinião e copiar o discurso do outro, o povo vai jugar. E mesmo deixou sua indignação 

por falsas acusações que tiveram na sessão passada. Finalizou agradecendo. Palavra facultada 

ao vereador Paulo Miranda, iniciou seu pronunciamento citando que o vereador José Siqueira, 

apresentou uma indicação solicitando a reforma de uma ponte de escola e essa é uma das 

funções do vereador, é a função que é outorgada quanto legislador, ele estar legislando em 

favor da população através da indicações, através de requerimento das cobranças feitas ao 

Executivo que é o executor e o vereador José Siqueira, estar cumprindo umas das suas 

funções que foi outorgada. Após, relatou sobre a feira, o qual não podem tirar o mérito do 

outro e realmente grande parte ficou construída da gestão passada e parabenizou o Prefeito 

Dinaldo Aires, que vai inaugurar a feira, porque não pode acontecer o que aconteceu a feira 

ficou pronta no Governo da Floracy, não terminaram veio a ventania derrubou e assim vem se 

arrastando e, hoje o Dinaldo conclui a feira. E o que aconteceu na reunião no dia do sorteio 

com quem ficava a barraca e se detectou na fase final do sorteio que o número que veio pela 

barraca no projeto de execução, não batia com a numeração existente do box e a Doutora 
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Iraneide queria pedir naquele momento para não prosseguir o sorteio, foi colocado que 

seguiria e obedecia a numeração que cada um pegasse e isso foi conversado aqui. Se estar 

tendo alguns problemas, mais o problema não dar nem para se aproximar com o tamanho do 

problema existente que era a questão da construção da feira que estar pronta, a questão de 

diálogo é possível sentar e resolver.Depois, citou que foi procurado por uma ASC, a qual veio 

lhe perguntar a situação da Unidade de Saúde a UBS que estão parada e o mesmo disse para 

ela que colocaria em tribuna e irá solicitar do Executivo, como é que estar o andamento, esse 

recurso saio tudo, a UBS que ficaram foi do Governo passado parou o serviço, teve toda uma 

situação troca de Governo, foi afastado o Prefeito Ely na época, a dona Aurea Assumiu, então 

tem toda uma situação para verificar. Na sequência, citou, que mais uma vez as prestações de 

contas do seu Ducídio Pinheiro, encontra-se na Comissão de Finanças dessa casa, e falou para 

todos que exercício de dois mil e sete, tem duas na Comissão, tem três para ser encaminhada 

que recebeu que estava nessa casa e que todos quanto vereador tem a oportunidade de olhar, 

fazer suas avalições e votar de acordo com a consciências. O Dulcídio, como tantos outros 

Prefeitos tem seus erros, mais também tem seus acertos nesse Município e que possam 

analisar com muita cautela, com muita calma, porque o mesmo esteve analisando um dos item 

que o Tribunal reprova é em função de uma escola, porque a escola não obedece o 

cronograma de execução, mais a escola estar pronta, estar servindo a comunidade. É por isso 

que o Tribunal dá um parecer técnico e o julgamento político e dos vereadores porque 

conhecem a realidade. Em seguida, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso 

citando que é muito importante da forma que o vereador colocar de como esses gestores 

passado fizeram e hoje estão penando por ter feito de forma errada na parte da contabilidade e 

o mesmo lembra que ouviu do seu Dulcídio, de quando saiu o concurso da escola do Barrada, 

ele perguntou ao seu Secretário de Obra quantas escolas dá para construir com esse recurso 

sem fazer processo licitatório. E eles construíram duas escolas e hoje estar sendo penalizado 

por isso e a Comissão irá chamar esses ex prefeitos, para que venham se defender na 

Comissão e irão convidar os outros vereadores para que venha esclarecer certos fatos. 

Ademais, o vereador Paulo Miranda, relatou sobre a malária, a qual é preocupante no 

Município e essa casa chamaram o Governo com seus Secretários, tiveram uma reunião e 

dessa reunião se estendeu o trabalho no Município, o Secretário puxou a responsabilidade 

para ele, o Gestor mais do que estava, estão dando assistência. E na sexta-feira terão uma 

audiência com o Secretário de Saúde do Estado, em Belém na CESPA, para que possam tratar 
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desse assunto e vai estar presente o Prefeito, Secretário de fronteira e todos daqui. Após, citou 

das pessoa que vieram falar da iluminação pública, ótimo cobre do vereador e em questão da 

água o mesmo até tem uma certa tranquilidade, porque ver uma pessoa que conheça mais 

desse sistema de água do que o Silvestre, o qual estar na frente e que se possa conversar com 

ele e ver qual a alternativa para resolver a situação das pessoas que estão vindo. Em seguida, 

relatou que nem um Prefeito irá brilhar Oeiras, vai passar o Governo do Dinaldo o próximo 

que virá vai receber as críticas porque vai fazer o que muito tem para fazer, isso é normal da 

Administração Pública, mais se cada um cumprir com sua parte, cumprir com suas obrigações 

o próximo vai dando as continuidade. Depois, citou que não iria entrar nos méritos que os 

outros vereadores entraram em questão ao pedido de Destituição da Mesa Diretora da Casa, e 

se o Promotor ou Juiz entendesse que o mesmo quanto Presidente da casa, a mesa seria 

destituída, irá continuar sendo vereador, terá uma nova eleição da mesa e continuará sendo 

vereador por esse período de quatro anos que o povo lhe deu. E que uma coisa fique certo, lhe 

obrigaram, a pessoa lhe obrigou a fazer o que não passava em sua cabeça e irá levantar de 

cabeça para baixo a vida da pessoa no Tribunal porque estar levando. E sabe o tanto de 

problema que geraram para esse Município, quando estiveram junto com a Administração, 

onde é muito fácil apontar erros e depois esquecer o seu passado. E já esteve no Tribunal, 

solicitou quanto presidente e irá pedir providencias do Tribunal, porque o Tribunal se quieta é 

porque talvez não foi provocado, mais como tem dados e fatos irá provocar o Tribunalde 

Conta do Município, para que não possam ficar sendo batidospor pessoas. Na sequência, 

parabenizou o ex Secretário de Cultura do Município pelo pouco tempo que passou o seu 

Walber Monteiro e que política é assim hoje estar, amanhã já não estar e assim 

sucessivamente. Em seguida, citou da ponte da avenida quinze de novembro e também ainda 

em madeira estar sendo construída a ponte da João vinte e três e são pontes onde falou para o 

Prefeito que a hora que ele construir a quinze de novembro, construir a João vinte e três são as 

maiores pontes que tem e no verão que vem providenciar a forma aterros. E onde for para 

construir que possa durar por mais anos no sistema de alvenaria. E voltou a dizer que o 

Prefeito Dinaldo, tome cuidado com o recurso do funcionário público, que são descontados do 

seu contracheque não só a parte funcional, quanto a parte patronal pague religiosamente, 

porque funcionário público não pode pagar por ato responsável de Gestor nenhum que todos 

pagam pelo preço e pelo ato errado que fizeram. Ademais, relatou para o Comissão de 

Finanças, que dei agilidade as contas para que possam até o final do ano resolver esses 
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problemas dessas contas que são seis contas que tem para ser jugado aqui, e que todos quanto 

vereadores tem o poder do voto possam analisar com calma e ver aquilo que é certo e o que é 

errado, ver o que foi desvio de recurso, o que foi erro contábil ou erro técnico. Finalizou 

agradecendo. Palavra facultada ao vereador Sérgio Barbosa, iniciou seu pronunciamento 

parabenizando a volta do vereador Osvaldo Alves e como já falou desde o início, desde o 

primeiro mês que teve nessa casa,que cada um de vossas excelências foi escolhido pelo povo 

e falou isso porque foi colocado aqui, que todos quanto colegas do Osvaldo, que de uma 

forma ou de outra estavam contribuindo para o processo anterior o qual ele estar sendo 

acusado, ou seja foi falado na tribuna que todos de uma forma ou de outra eram coniventes, 

estavam contribuindo para que a corrupção tivesse andamento e isso não é verdade. Após, 

parabenizou o vereador José Siqueira, pela sua indicação da reforma da ponte da comunidade 

São Sebastião e estiveram nessa comunidade quando foram acompanhar o vereador Ezequiel 

de Jesus, na ação médica na Vila Castanheiro, quando foram participar da inauguração do 

Posto de Saúde da Vila Melancial e perceberam que a ponte realmente estar precisando de 

alguns cuidados, precisando de uma revitalização, mais que não estar quebrada como foi 

mencionada anteriormente. Depois, relatou sobre um cidadão que se utilizou das redes sociais 

para tentar denegrir a imagem de todos que participam dessa legislatura. E não tem nem um 

problema como sempre fala aqui de mencionar, porque esse cidadão foi muito infeliz de 

quando colocou que todos os vereadores de Oeiras do Pará, estão vendidos e todos irão tomar 

todas as medidas que for cabíveis que isso não venha mais se repetir, porque isso não é 

verdade e o mesmo não vai aceitar da pessoa que não tem a mínima condição de falar de 

honestidade, disso daquilo, vim ainda atirar pedras. E porque que foi que ele não foi para as 

redes sociais, quando ele era membro da CPL da gestão anterior, porque foi, quando ele foi 

aconselhado pelo Juiz Doutor Ronaldo, Juiz de Direito dessa Comarca e hoje é fácil ele fazer 

inalações, julgamento sem conhecimento de causa. E deixou a público que tomaram todas as 

medidas cabíveis para que isso não se repita. Na sequência, o vereador Paulo, pediu a parte no 

discurso citando que se lamentam pela atitude e só tem sempre uma palavra para dizer, tomem 

muito cuidado porque quem acusa tem que ter o olho da prova. Ademais, o vereador Sérgio 

Barbosa, citou sobre as pontes a qual é uma de suas atribuições estar fiscalizando as ações, as 

obras do executivo e fizeram isso, a pouco dias atrás estiveram visitando as pontes, as obras 

que são da Rua João vinte e trêse a ponte da quinze de novembro, onde constataram que 

realmente a ponte é de qualidade. E parabenizou a Administração pela ponte que estar tendo 
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seu rosto de concreto, mais a estrutura e modelo é de madeira de qualidade e estar de parabéns 

pela Rua da João vinte e três que muito foi falado na legislatura anterior e nessa a poucos 

meses que estão aqui, graças a deus estar sendo feita, a Administração estar fazendo sua parte 

revitalizando essas pontes. Em seguida, citou que fica triste de quando ouve alguns 

pronunciamento de nobres colegas, não são todos mais alguns, quando vem se pronunciar só 

apresentando problemas e o mesmo já pediu e sabe que cada um faz o que é melhor para si e 

voltou a fazer que não adianta só chegar aqui e jogar problema, todos conhecem os problemas 

que existem. Os problemas existiram e permanecem existindo e o trabalho hoje aqui é 

procurar no mínimo amenizar os problemas e não adianta vim aqui e está galerando e não 

fazer nada, falar é muito fácil mais depois que sai daqui não faz nada para resolver o 

problema que citou. Então faça uma avaliação, será que só falar resolve, infelizmente não 

resolve. Na sequência, citou que já se encontra em Oeiras, o Doutor Márcio Alcantara, 

ginecologista especialista estar fazendo exame de ultrassom e hoje esteve uma conversa com 

ele, estiveram em conjunto para que ele possa atender também as localidades do interior e ele 

falou que nos dias que ele não estiver cirurgia, ele estará pronto para atender as localidades 

onde tem Posto de Saúde e parabenizou o Secretário de Saúde pela contratação, ao Prefeito, a 

vereadora Franciele que deu o maior apoio de quando foi indicar. Após, relatou de quando se 

colocou a questão da feira, a vereadora foi muito infeliz de quando disse que foi de forma 

ilegal e o mesmo esteve na reunião e nunca viu ato tão democrático como foi feito a entrega 

desses box, ou seja, houve um sorteioe o que houve foi um erro da empresa construtora que 

não colocou a numeração dos box de acordo com o projeto. Na sequência, o vereador Paulo 

Miranda, pediu a parte no discurso citando que aquilo que faz é responsável pelo seu ato e a 

Doutora Iraneide, detectou o problema quando estava na fase final do sorteio e ela foi a 

primeira pessoa a dizer para suspender o sorteio, mais conversaram e cada um aceitou que 

ficasse com o mesmo bloco baseado no mesmo número que tinha recebido, só fazia a troca do 

box. Depois, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso citando que também nessa 

questão da numeração errada, o mesmo entendeu que foi feito o seguinte, por exemplo no 

bloco de cabelo que estava com a numeração errada e foi baseada no bloco de alimento ele 

continuaria com o número errado que estava, mais automaticamente ia para o bloco de cabelo, 

só fazia trocar de números que estava errado, amis continuava lá, não teve nem um tumulto o 

pessoal da feira foram muito educados, saíram daqui satisfeitos e pensa que essa situação estar 

mais que resolvida. Ademais, o vereador Sérgio Barbosa, se referindo ao assunto que o 
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mesmo abordou na sessão anterior sobre as duas pessoas, os dois rapazes que trabalham no 

carro da ENTICON, que é uma empresa que presta serviço para a CELPA, e quer dizer para 

essas pessoa que o mesmo não tem o costume de perseguir ninguém, simplesmente o que 

cobrou aqui foi respeito com o cidadão, porque vivemos numa cidade pequena, onde na 

grande maioria todos se conhecem e o que aconteceu foi uma falta de respeito e que vem 

acontecendo, um dia após seu discurso muita gente lhe parou na rua e dizendo que realmente 

isso vem acontecendo com esses rapazes. E o papel do mesmo foi o que cobrou respeito com 

a população e não estar para prejudicar ninguém, mais se for necessário tomará medidas 

cabíveis porque dias posteriores hoje que foi resolvido a questão da energia do Biblioteca e as 

pessoas que ali trabalham ficaram sem trabalhar, os alunos que necessitam dessa Biblioteca 

ficaram sem ocupar a Biblioteca, porque o calor é insuportável e não tem como. Finalizou 

agradecendo.Após, os pronunciamentos passou-se a seguinte ordem do dia: Votação da 

indicação nº 014/2017, de autoria do vereador José Siqueira. A qual foi aprovada por 

unanimidade. 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. O cd da Sessão Ordinária de vinte de 

setembro de dois mil e dezessete, onde consta os discursos na integra, encontra-se no arquivo 

dessa casa. 
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