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Ata da vigésima sétima da 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: Branco Manga, 

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

Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Barriga. Houve a ausência da vereadora Malena Batista, 

por estar com problema de saúde. 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 anterior. A qual foi aprovada por sete votos favorável e duas 

abstenção. Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) Expedientes de 

Outras Origens:Nenhum.B) Expedientes Oriundos do Executivo. Nenhum. C) 

Expedientes Oriundos do Legislativo. Ofício nº 003/2017 – COLEJURF/CFPFFO-CMOP, 

de vinte e um de novembro de dois mil e dezessete, que encaminha a mesa diretora da Câmara 

o Projeto de Resolução nº 001/2017, o qual “MODIFICA O ANEXO DOIS DA 

RESOLUÇÃO Nº 001 DE JANEIRO DE MIL NOVESENTOS E NOVENTA E NOVE, 

QUE DIAPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVADA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ORIRAS DO PARÁ, REFIXANDOOS PAGAMENTOS DOS CARGOS”, 

com parecer inclusivo. Parecer conjunto nº 002/2017, sobre o Projeto de Resolução nº 

001/2017, de vinte e três de novembro de dois mil e dezessete. Ofício nº 122/2017- GP-

CMOP a Comissão de Assuntos Sociais, o qual encaminha o Projeto de Lei nº 006/2017, 

oriundo do Executivo em consonância com artigo trinta e três, do Regimento Interno desta 

casa, para análise e posterior parecer.  Logo depois passou-se para o pequeno expediente, pelo 

máximo de cinco minutos cada. No qual nenhum vereador se inscreveu. Depois, passou-se 

para o grande expediente, para o qual o senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores 

pelo prazo de vinte minutos cada. Palavra facultada ao vereador Barriga, iniciou seu 

pronunciamento citando que esteve visitando algumas ruas, algumas pontes, alguns locais a 

noite, onde tem ruas que se encontram no escuro. E quanto vereadores todos são cobrados e 

não é o papel do vereador construir, cabe ao executivo, mais todos quanto vereadores todos 

tem que cobrar, e falou isso em relação a ponte da rua João vinte e três, passagem imperatriz, 

ponte da Veiga Cabral, onde esteve visitando a pedido de muitos moradores e uma grande 

parte dessas pontes se encontra em situação precária, e antes de ir visitar o mesmo cobrou do 
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Secretário de Infraestrutura que pudesse tomar alguma atitude e isso não é de hoje, já faz dias 

que vem cobrando,disse, que não queria que isso viesse pra tribuna porque fica chato cobrar 

cobrar e não ser atendido. E pediu encarecidamente ao Secretário de Infraestrutura, que o 

mesmo possa fazer uma visita na rua João vinte e três, na passagem imperatriz, na Veiga 

Cabral, principalmente à noite para ver a real situação dessas ruas, porque além de uma parte 

dessas pontes estarem quebradas, também tem a questão da iluminação pública, a questão da 

água, sem se falar na insegurança, nos assaltos que vem acontecendo. E pediu para o poder 

Executivo, para que possa tomar as providências cabíveis. Finalizou agradecendo a todos. 

Palavra facultada ao vereador Branco Manga, iniciou seu pronunciamento relatando do 

trabalho da coletividade, onde sabemos da situações que o Brasil se encontra de forma 

financeira e de forma estrutural, a qual é a dificuldade de modo geral e o mesmo tem usado 

muito o seu mandato para tentar somar com a população. Parabenizou todas as pessoas que 

diariamente focam seus objetivos, porque trabalhar pro coletivo não é fácil, trabalhar sem fins 

lucrativos não é para todos, hoje as pessoas da sociedade, das comunidades assumiram esse 

compromisso com sigo mesmo, sabendo das dificuldades da Gestão, sabendo das dificuldades 

do Brasil, uma prova de tudo isso, é que a sociedade, as pessoas unidas de fato no bem 

comum, onde a visão e a melhoria de todos se conseguem. Onde hoje tem projeto que as 

comunidades assumiram para si próprio, como projetos de energia, de sistema de água, de 

ponte, que estar acontecendo dessa forma de parceria. Onde no Rio Mocajatuba assumiram de 

fato na forma de mutirão dos trabalhos do ramal que dá acesso ao Rio Oeiras, ao Rio 

Mocajatuba, onde eles tem o apoio de vereadores, apoio do Gestor, mais o trabalho maior são 

das pessoas que estão trabalhando ali, e o mesmo parabenizou há todas as pessoas que estão 

empenhadas nesse trabalho, que consertesa muitas coisas boas vão alcançar. Após, citou que a 

comunidade do Rio Proanã, também irão construir uma ponte de cento e vinte metros na 

parceria da coletividade. E não é diferente na escola João Paulo, onde estar se concluindo um 

galpão para que aconteça as programações da escola de forma coletiva da Gestão, da escola 

com as comunidades. Citou ainda que as pessoas da Vila do Castanheira, cansaram de esperar 

e se unirão na reforma do posto, onde não é culpa do mesmo, pensa também que não é culpa 

do Gestor Municipal que estar com dez meses de mandato e já conseguiu reabrir outros 

postos, então a culpa é dos Gestores passados. Em seguida, o vereador Serginho Barbosa 

pediu a parte no discurso para contribuir citando que o mesmo foi questionado sobre uma 

ponte que mandou construir na rua da Santa Terezinha, onde pessoas já estão cansadas de 
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estar esperando pelo poder público, onde só eles sabem o que passam nos seus lugares, a vida 

que eles estão levando, a dificuldade que eles estão passando, nada mais de como cidadãos 

contribuírem de alguma forma pela melhoria e como vereador ainda mais, e o mesmo teve sua 

parcela de contribuição na ponte e mesmo assim são alvos de críticas, mais quando se 

tornaram vereadores, em nenhum momento deixaram de ser cidadãos, e o mesmo agiu 

naquela ponte como cidadão que é, e como sempre fez antes mesmo de ser vereador. Na 

sequência, o vereador Branco Manga, citou que muito lhe honra, tem se empenhado no 

trabalho para as pessoas do Município, e na Vila do Castanheira estão nesse foco, onde 

tiveram o apoio dos vereadores Franciele Amaro, Serginho Barbosa, do Presidente Paulo 

Miranda, Barriga, Izanides, Osvaldo, José Siqueira e os demais pares se sentirem a vontade, a 

qual daqui com mais dois finais de semanas estarão entregando para a comunidade e vai ficar 

ao Executivo para mandar o profissional com medicamentos, onde o mesmo já estar 

contribuindo muito. Ademais, o vereador fez um pedido verbal ao Secretário de Saúde, que o 

mesmo possa antes do final do ano inaugurar o posto do Mocajatuba, onde o povo não 

aguenta mais esperar e salve engano já faz três anos e mais esses meses dessa nova gestão, 

que o posto estar sem profissional. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao 

vereador Edson Farias, iniciou seu pronunciamento citando que semana passada não houve 

sessão devido quinze de novembro ser feriado, mais acredita que junto com os demais pares 

não ficaram parados, embora há certa percepção de alguns comentários que todos são 

vagabundos, que não fazem nada, mais é porque muitos não procuram acompanha-los os seus 

dia à dia. Entre outros, o mesmo participou de várias reuniões e uma delas o qual teve o 

privilégio de contar com a presença do Presidente dessa Câmara, com o Prefeito, com o 

comando da Polícia Militar, onde ele foi fazer suas reivindicações sobre o destacamento da 

Polícia Militar de Oeiras do Pará, na oportunidade e na qualidade de vereador, membro da 

Comissão de Assistência de Assuntos Sociais, como representante do povo e entre outros, 

onde o mesmo fez algumas cobranças ao comandante da Polícia Militar, onde deve enaltecer 

o brilhante serviço da Polícia Militar, mais também não pode se calar de quando ver um 

Militar com a arma do Estado no cós à paisana. O Policial Militar, ele não perde a patente de 

Militar em qualquer situação, ele é Militar vinte e quatro horas, ele deve agir no dever da 

função e isso já tem gires prudência, mais acredita de quando ele sair para beber, o mínimo 

que ele tem que fazer é deixar a arma na casa, não estar bêbado colocar arma na cabeça das 

pessoas de Oeiras do Pará, seja ela qual for, porque uma pessoa bêbado ele não tem o 
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controle. E não irá se calar, estar aqui para apoiar à Polícia Militar no belo trabalho, 

reivindicações de melhorias em condições, e pelo que estar vendo, desde quando assumiu o 

Sargento Ricardo houve uma melhora na questão de assaltos, e qualquer cidadão ao avistar 

um Policial Militar com a arma do Estado no cós bêbado deve dá voz de prisão, não faça 

nada, vá no outro dia e comunique ao Juiz para que ele tome as devidas providências. Após, 

citou que esteve reunido com o diretor do hospital, Secretário de Saúde e o conselho da saúde, 

enalteceu a atitude do Secretário de Saúde na confiança do desempenho de sua função, já não 

pode falar à mesma coisa para o Secretário de Educação, talvez seja pela preocupação de 

como estar a educação no modo geral,em que oficializarão a Comissão de Assuntos Sociais 

em um prazo razoável, e ele procurou abrigo no artigo do regimento que nem cabe ele dizer, 

que não pôde vim mais que virá em uma outra data, onde a Comissão já convocou uma outra 

data que será na próxima segunda-feira, e estará junto com seus membros para engagar o 

Secretário de Educação. Mais o Secretário de Saúde foi, e o mesmo pode conversar com ele, 

entre outros assuntos, assuntos que são do dia a dia e disse para ele: Secretário uma maçã ela 

estraga a saco todo se ela ficar podre. Então, sabemos do brilhante serviço prestado por todo o 

segmento dos profissionais da saúde no Município de Oeiras do Pará, mais de vez em quando 

ouvimos reclamações de alguns dos servidores que tratam mal o paciente que são os 

verdadeiros patrões que recebem mal, pediu para ele que possa conseguir um curso de 

relações humana, uma de reciclagem, para mostrar pra alguns ou para à minoria, talvez  

menos de um por cento dos servidores, que o paciente que vai procurar o tratamento, ele é o 

verdadeiro patrão. E não pode em hipótese nenhuma se calar de quando ver um relato da 

família do seu José Veiga, conhecido como: Cothi ó pó do rio Murunhir, onde a filha dele 

ligou com malária e a funcionária da saúde que atendeu disse: “malária não é prioridade pra ir 

buscar, se fosse um golpe grande, uma mulher preste a ter neném, poderíamos disponibilizar à 

lancha, mais malária tem que se virar pra lá”. É triste ver uma resposta de um servidor com 

um paciente, é triste o que estamos vivendo em certas situações. E a malária estar aumentando 

muito em nosso Município de Oeiras do Pará, nessa quinta-feira estará saindo uma matéria da 

Secretaria de Saúde do Estado sobre à malária de Oeiras do Pará, na imprensa sobre a situação 

que estamos vivendo sobre à recaída da malária, onde os pacientes devem contribuir e 

colaborar. Mais não pode se calar pela falta de atitude da Gestão Municipal, malária é 

responsabilidade do Município e fica se escondendo que o Estado não estar dando apoio, mais 

o Estado estar fazendo o seu papel, mandou o chefe da malária do Estado o senhor Claudio 
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para Oeiras do Pará, o qual estar contribuindo, e a Gestão Municipal? Estar quieta, não tem 

pulso, recebeu um relatório que funcionário quando muito trabalha é quatro horas por dia. E 

nesse sentido ver a situação da saúde triste na cidade de Oeiras do Pará, de quando ver certas 

categoria não são e nunca foram, e espera um dia ser prestigiada com os ACS. Em seguida, 

cedeu a parte ao vereador Barriga, o qual citou que discorda com que o vereador Edson citou, 

porque o mesmo ver a ação do Governo em relação à malária, onde estava conversando com o 

vereador Zuzuca de Curralinho e o Claudio, onde o vereador Zuzuca falou: “quero levar o 

Claudio para Curralinho, em Curralinho estar pior que Oeiras em lação à malária”. E o 

Claudio falou: “não, Oeiras estar melhorando, pior estar em Bagre que é pra onde estar 

agendado pra eu ir”. E o mesmo ver a atitude do Governo, da secretaria de saúde, todos os 

funcionários envolvidos no combate à malária. Na sequência, o vereador Edson Farias citou 

que o parlamento é isso, são divergências de ideias e lamenta porque o Claudio deve ter 

colocado essa situação, mais o mesmo não deve usar como parâmetro Bagre, porque o que ver 

nas reuniões, o que essa administração se apega e apoia, é no erro do passado. Após, o 

vereador Barriga, pediu a parte para esclarecer, que não foi o Governo que colocou a situação 

da malária, que quem colocou foi o próprio Claudio que é do Estado. Depois, o vereador 

Edson Farias citou, ele falou que aqui estar melhor que Bagre, mais à malária estar 

aumentando, na última reunião que esteve, tinha uns dois mil e poucos casos e agora deve 

estar quase três mil. E já participou de várias reuniões no conselho da saúde, no conselho da 

educação, no SINTEP é a mesma história, será que a Gestão atual fosse na casa dos cidadãos 

dizer que ia cometer os mesmos erros do Ely, os mesmos erros do Nabiça, os mesmos erros 

do Dulcídio e outros mais, o povo votaria? O povo votou com a esperança de mudança,e é 

nessa mudança que espero que a administração, principalmente a da saúde que é desvinculado 

o recurso, que olhem para os ACS, olhem a situação da malária, porque eles podem contribuir 

muito ao combate à malária, porque a função deles é a prevenção e a orientação,onde o piso 

salarial deles é de mil e quatorze reais, a união do artigo nono paragrafo terceiro diz que passa 

noventa e cinco por cento do piso para o Município, dos mil e quatorze, noventa e cinco 

corresponde à novecentos e sessenta e três reais e trinta centavos, e eles só recebem 

novecentos e trinta e sete reais, além de não pagar o piso, o Município tem a cara de pau de 

roubar esses profissionais, estão sendo lesado em vinte e seis reais e trinta centavos, os ACS 

merecem respeitos, não são vagabundos, não estão roubando, não estão desviando recurso, 

não estão pagando o que não devia, portando espera que respeite os ACS. E o mesmo disse 
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ainda, que não tem medo, onde soube que tem uma pessoa que estar contratando advogado 

para lhe caçar, porque acha que não tem compatibilidade de horário, lembrou à essa pessoa, 

porque ele não tem como justificar na Policia Federal os empenho recibo que ele tem que já 

recebeu, os ofícios que estar mandando para a prefeitura e vão ter que responder para si. 

Lembrando ainda que o Nabiça e Dinaldo Aires contrataram a ex-desembargadora Marta Inês, 

no valor na época de cem mil reais para lhe caçar, não tem Marta Inês, não tem ninguém que 

esteja acima da constituição, e o mesmo estar amparado na constituição federal, não vendeu 

nada que tenha para à prefeitura. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora 

Franciele Amaro, iniciou seu pronunciamento relatando sobre a Secretaria Municipal de 

Educação, onde todos sabem que a Secretaria de Educação é a maior secretaria que tem no 

Município, e daí se ver a grande necessidade de ter um quadro funcional capacitado para 

atender essa demanda, a qual vem se esforçando assim como as demais secretarias para 

atender melhor em relação a educação desse Município, fala isso em relação ao Secretário de 

Educação, à diretora de ensino, porque são pessoas que se ver no dia a dia se empenhando 

para dá o seu melhor em função do Município de Oeiras do Pará,onde são onze meses de 

trabalho que não está sendo fácil, e podemos vivenciar que realmente é um trabalho árduo que 

recebeu esse Município com todas as escolas praticamente sucateadas e o Prefeito não tem 

bola de cristal para resolver no estalar de dedos a situação do Município, não adianta vim 

tantas cobranças da oposição de que o prefeito vai resolver tudo, porque não vai, resolve o 

que é possível na medida do possível. E em relação a Secretaria Municipal de Educação, 

destacou os programas e um bom funcionamento, a conclusão do senso escolar, merenda 

escolar de boa qualidade que na Gestão passada não tinha merenda, e muita gente não falava 

nada e se omitia e deveria explicar o porquê que não falava nada, porque o povo quer saber 

assim como a mesma quer saber o porquê. E hoje as crianças tem uma merenda boa, de 

qualidade, é aquilo que elas merecem, onde tem um acompanhamento do Conselho 

Municipal, Conselho da Merenda Escolar, que é um conselho que visita as escolas, verifica os 

cardápios que ele acompanha e é um conselho presente. O Prefeito não pode estar todos os 

dias nas escolas, mais os conselhos eles são vários e cada um pode ir visitar um órgão e ver 

qual a necessidade e estar informando, e até mesmo nós vereadores podemos estar nas 

escolas, em lugar públicos verificando as demandas e levando até o Prefeito, o qual esse é o 

papal do vereador a função de legislar e fiscalizar. Destacando também a agricultura familiar 

que a lei permite que trinta por cento na agricultura familiar do dinheiro do recurso da 
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merenda escolar seja comprado da agricultura familiar, e o Município de Oeiras é citado em 

conferências, em reuniões como referência que estar comprando os produtos da agricultura 

familiar e levando para as escolas, e nada mais que a obrigação do Gestor com o dinheiro 

público. Destacou também que a Secretaria de Educação, com o pagamento de folha que estar 

em dia em que isso é importante a valorização do profissional, deixando os vencimentos, mais 

já aconteceu atrasos sim e foi explicado aqui, foi feito o pedido de desculpas aos funcionários, 

onde tem Municípios que estar com deficiência e que não conseguiu fechar e pagar a folha de 

pagamento. Na sequência, o vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso para dá mais 

esclarecimento, onde o Secretário de Educação, ele encaminhou um ofício colocando o 

porquê do não comparecimento e foi protocolado nessa casa o ofício, e não podemos ser 

injustos e o próprio vereador Edson Farias deu recibado no ofício em que encaminhou outro 

para ele em que ele vai se comparecer na segunda-feira, e por coincidência no dia que era pra 

ele estar aqui, ele foi operado e não podia vim, mais ele fez todo o tramite legal e não se 

recusou em estar presente. E o mesmo observou que no momento que a Comissão solicitou a 

presença do Secretário, eles solicitam informações documentais e a lei é clara que temos até 

quinze dias para comparecimento em qualquer local, e ele se baseou no regimento da casa 

para que consiga alancar os documentos que foram solicitados e ele respondeu o ofício. Após, 

à vereadora Franciele Amaro citou que realmente o Secretário de Educação não pôde vim 

porque ele estava operado, e que em momento algum ele se omitiu a vim prestar 

esclarecimento e informações, até porque ele lhe disse que não tem nada a esconder e tudo 

que é feito e que foi feito estar no portal da transparência, onde qualquer cidadão pode ir 

verificar e ele vai sim prestar esclarecimento à Comissão porque ele não tem nada a esconder. 

Ademais, voltou a citar sobre a folha de pagamento e conversando com o Presidente do 

FUNDEB o senhor Jacson Medeiros, lhe informou que tem recurso de sobra para pagar tanto 

os efetivos quanto os temporários, e isso prova pra muitas pessoas o compromisso que hora 

tem o Secretário de Educação com este Município. Destacou ainda que pela primeira vez na 

história do Município de Oeiras do Pará, a prestação de conta da Secretaria de Educação foi 

aprovada por unanimidade. Destacou também que o senhor Leonardo que é contador da 

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará da Gestão atual, recebeu do Tribunal de Contas uma 

certidão de quitação de prestação de conta do Prefeito Dinaldo Aires, do primeiro e segundo 

quadrimestre. Depois, relatou sobre a CPI do FUNPREV, a qual faz parte e que estar na fase 

de conclusão, onde os trabalhos estão acontecendo, já ouvirão muitas pessoas e já se reuniram 
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várias vezes para tratar sobre essa relação ao FUNPREV, onde solicitaram a ouvir o ex-

prefeito Ely Batista e ele não pôde comparecer, mais ele esteve aqui nessa casa legislativa se 

justificando que não pôde estar nesse dia porque ele estar estudando, mais marcou uma outra 

data pra definir, salve engano ficou para o dia trinta desse mês. Na sequência, citou sobre a 

malária, que infelizmente, como já tinha sido citado pelo vereador Edson Farias, que 

aumentou e ninguém vai negar que a malária aumentou no Município porque não podemos 

omitir informações e que a Gestão jamais vai fazer uma coisa dessa, até porque se trata de 

saúde e deixou bem claro que cada pessoa estar fazendo a sua parte, inclusive os ACS 

contribuem muito para que essa malária realmente ela seja sanada, e acredita que estar 

faltando sim apoio mais do Estado. Porque vossa excelência Edson do Fórum, vossa 

excelência participou da reunião na capital com o Secretário de Saúde e lá ficou abordado que 

haveria um plano de ação, e o plano de ação ele foi formulado pela equipe da Secretaria de 

Saúde e foi encaminhado, onde o Estado não estar cumprindo com o seu papel, o Município 

estar sozinho, diz sozinho porque lá o doutor Bernardo abordou que eles iriam dá a metade do 

combustível para as viagens para o meio rural e isso não estar acontecendo, eles estão dando o 

combustível sim, mais o Município estar sendo penalizado porque arca com cerca de oitenta 

por cento. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso citando que 

entende em certa parte do seu nervosismo em defender o Governo que hoje em dia estar um 

pouco difícil, mais dizer a vossa excelência que estava sim na reunião, e ouviu muito bem 

quando o doutor Bernardo falou que a responsabilidade total do combate à malária é do 

Município, o Estado ia entrar com uma ajuda, com uma contra partida mandando os técnicos, 

mandando os mosquiteiros que já vieram, e o Estado já investiu nesse período mais de 

quatrocentos mil reais e ainda acha que o Estado estar sendo omisso e que o Município estar 

fazendo o seu papel. Depois, a vereadora Franciele Amaro citou que há nervosismo sim de 

sua parte, mais nem por isso deixa de vim pra essa tribuna para falar o que pensa, e o Estado 

estar sendo omisso sim, porque ele ficou acordado em relação ao plano de ação e até agora o 

plano de ação que foi mandado daqui de Oeiras pra lá não foi executado totalmente porque o 

Estado se comprometeu  e não cumpriu e isso é fato e não se pode negar. Agora os trabalhos 

em relação a equipe daqui, estar acontecendo com muita dificuldade sim, e convidou os 

nobres vereadores para que se possa realmente voltar em uma nova reunião e ir em busca de 

informação e saber que o Município precisa e carece mais atenção porque o caso de malária 

aumentou e isso só estar sendo prejudicial para o Município. E vossa excelência falou que vai 
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ser publicado uma matéria no Liberal, onde é verdade que vai ser publicado que alguém 

denunciou, que o Estado estar em descaso com o Município de Oeiras do Pará. Na sequência, 

o vereador Barriga, pediu a parte no discurso citando que divergência de ideias sempre irão 

existir, e em relação a questão da lancha talvez naquele momento não tenha nenhuma lancha 

disponível, porque quase todas as lanchas estão alugadas para combater a malária, onde no 

outro dia recebeu uma ligação da Secretaria de Saúde, onde queriam levar um paciente até a 

ponte do Anauerá para levar para Cametá e não tinha lancha na cidade porque estavam todas 

alugadas para o combate à malária e consertesa vai melhorar a questão da malária no 

Município. Após, a vereadora Franciele Amaro, relatou sobre o Projeto que modifica o anexo 

um da resolução 001 de janeiro de mil novecentos e noventa e nove, que dispõem sobre a 

resolução administrativa da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, no qual a mesma foi 

relatora e destacou que vota sim, por acreditar que precisa melhorar a situação salarial dos 

funcionários que aqui trabalham de forma coletiva na Câmara Municípal. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Paulo Miranda, iniciou seu 

pronunciamento relatando da matéria única e exclusiva que é a modificação do anexo da 

resolução 001 de janeiro de mil novecentos e noventa e nove, a qual dispõe sobre a 

reorganização administrativa da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, e é exatamente a 

reorganização daqueles que trabalham para que posam ter as sessões organizadas como a 

direção da casa com o salário defasado e que dentro das possibilidades financeira dessa casa 

reajustar aqueles que é de orçada administrativa. Após, relatou que essa casa recebeu o ofício 

circular de nº 019/2017 do gabinete do Senador Jader Barbalho, o qual destinou uma unidade 

básica de saúde fluvial, para o Município de Oeiras do Pará e com ela a Prefeitura poderá 

levar atendimento médico as populações ribeirinhas gerando melhor qualidade de vida e 

conforto e os recurso serão empenhados ainda esse ano pelo Ministério da Saúde. Em seguida, 

citou que fez uma solicitação ao senhor Pedro Reis presidente do FUNPREV, o qual lhe 

respondeu e fez a solicitação baseado em leis a ele, porque queria saber o que ele quanto 

Presidente desse instituto cumpriu com que foi acordado em uma audiência pública na 

Assembleia de Deus, o qual foi convocado por essa casa de leis, e antecipou seus parabéns 

pela informação que lhe foi cedida fazendo a leitura do ofício que ele lhe respondeu, e junto 

com a documentação encaminhou os extratos de aplicação do recurso do Banco do Brasil e da 

Caixa Econômica. E até que lhe prove ao contrário a indonia do Pedro Reis, porque pôde ver 

em documentos encaminhados a esta casa assinado por ele, somente ele do conselho e a 
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Elisangela que é servidora dessa casa, e era impedido por quem ordenava o fundo no 

momento, só eles dois a documentação é assinada. E esse dinheiro do FUNPREV roubaram, e 

quem faz parte da CPI sabem e ouviram o que o delegado da Policia Federal disse aos que 

estão preste a ir pra cadeia, irão pagar um auto preso pelo crime que lesaram dezesseis 

milhões dos servidores público desse Município, e a Policia Federal já investigou tudo e a 

pena vai cumprir o que tem de cumprir, e cada um que pague pelos seus atos. E hoje o 

instituto que estava zerado, tem um milhão e cem mil aplicado no Banco do Brasil e na Caixa 

Econômica, e o instituto já aposentou mais de trinta pessoas, os quais estavam há mais de seis 

anos com documentos e hoje estão aposentados, estar sendo pago em dia, estar recebendo o 

recurso que é dever e obrigação do Gestor passar e estar passando. E o mesmo deixou passar 

dez meses e solicitou e daqui com seis meses irá solicitar de novo, porque não adianta vim 

aqui limpar a cara do erro que fez, se o Ely erro, se o Presidente do Instituto erro, erro quem 

tinha o poder de fiscalizar o recurso e todos tem esse poder. Em seguida, o vereador Barriga 

pediu a parte no discurso, cintando que é relator da CPI, os quais estiveram em Belém e foram 

chamados na Policia Federal para dá alguns esclarecimentos sobre o andamento da 

investigação, o qual colocou algumas situações e ouviram durante todo esse tempo que a CPI 

estar trabalhando, ouviram muitas pessoas. E no dia quatro ou cinco estará sendo finalizado o 

prazo, convidando o povo para vim ouvir o relatório da CPI, onde vai ser lido tudo que foi 

dito, onde foram ao presidio ouvir o senhor Elton e as demais pessoas que vieram prestar 

esclarecimentos. E consertesa todos quanto vereadores é seus papeis, onde muitas pessoas que 

votaram, cobraram atitudes para que pudessem dá uma explicação pra eles de que foi feito do 

dinheiro que sumiu, e todos quanto vereadores estão fazendo os seus papeis. Na sequência, o 

vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso cintando que não pode ficar calado de 

quando vossa excelência disse que quem deveria impedir o desvio do dinheiro do FUNPREV 

não fez. Onde primeiro convidou vossa excelência para oficializar o Presidente do conselho 

sabendo sob o salário dele de quanto ele ganha, à justificativa pra ele ganhar se estar correto, e 

se vossa excelência lembra da Gestão do Dinaldo Aires e Nabiça, foi desviado cinco milhões 

e seiscentos mil e vossa excelência estava vereador, o que fizeram na época pra não ser 

desviado o recurso? E o mesmo assume sua culpa, porque olhava os parecer do conselho que 

são os verdadeiros donos do recurso, e quando via tudo aprovado sem nenhuma macula se 

tranquilizava com o dinheiro do FUNPREV, porque achava que estava tudo correto já que o 

conselho tinha aprovado, e não conhece um parecer do conselho reprovando ou apontando 

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 
 

11 

 

algum erro. Após, o vereador Paulo Miranda, citou: “excelência se o Presidente do instituto 

estar ganhando o que não condis, denuncie excelência” e outra coisaque, nenhum Gestor teve 

à ousadia e à covardia em uma administração de tirar o dinheiro que estava aplicado, 

deixavam por impossibilidade financeira de repassar, mais nenhum Gestor tiraram o que 

estava aplicado. O Nabiça vai ter que responder por não ter repassado, Dulcídio vai responder, 

Floracy vai responder, mais ai permitiram retirar o dinheiro que estava em conta dezesseis 

milhões de reais, e o não repasse do instituto, ele é permitido negociações tanto da parte 

patronal principalmente. Na sequência o vereador Serginho Barbosa, pediu a parte no discurso 

relatando que ao longo desses meses vem assistindo a esses debates referente ao fundo, e 

vossa excelência tem colocado, assim como outros vereadores tem colocado também, a 

questão de não repassar aquilo que foi descontado do funcionário como se fosse uma coisa 

normal, infelizmente não é, e aquilo que já foi repassado tem que ser repassado para o seu fim 

de destino, e vem assistindo e ao mesmo tempo descordando, porque se já foi descontado do 

funcionário tem que ser repassado para o seu fim, e não simplesmente achar que é normal não 

repassar, porque assim como o funcionário estar sendo lesado de quando foi retirado das 

contas do fundo, estar sendo lesado da mesma forma de quando não é repassado. Em seguida, 

o vereador Paulo Miranda, cita que as partes funcional, os prefeitos tem cumprido 

normalmente, e o mesmo estava falando da parte patronal, que ai ela já se torna negociável. 

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

pronunciamento relatando sobre a ponte da rua da Mário Covas, no qual o senhor Raimundo 

Silva estar desempenhando seu papel há frente aos moradores dessa localidade, onde essa 

ponte estar em estado precário, pedindo a boa vontade da administração em resolver essa 

situação. Na sequência o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso parabenizando o 

vereador Izanides Filho, por trazer essa situação sobre as pontes em que todos nós estamos 

vivendo na questão da locomoção, principalmente nas pontes de madeira. Onde a atual Gestão 

lhes leva até mentir, como a questão da Nova Oeiras, onde esteve com o Prefeito, e ele disse 

que outro dia já iam começar a colocar as luminárias, e passa dias, semanas e a população 

achando que nós tem a obrigação e o dever de fazer, e fica triste de ver uma administração tão 

perdida na questão da Gestão popular. Em seguida, o vereador Izanides Filho, cita que já teve 

várias reuniões com o Secretário da Infraestrutura, e ele sempre lhe colocou essa dificuldade 

da secretaria estar resolvendo esses problemas, e não irá culpar ele ou a administração, porque 

as coisas estão andando, onde a ponte da quinze de novembro estar sendo concluída e esses 
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processos das licitações dessas obras atrapalha em que a assessoria jurídica estar afogada de 

assuntos para resolver, mais as coisas serão resolvidas para melhorar a vida dessas pessoas. 

Após, citou sobre a situação da feira livre, onde tem vários amigos na feira e estar tendo um 

abandono daqueles locais de venda, e é uma coisa triste onde não é culpa do governo, mais é 

uma situação que lhe deixa comovido de ver pessoas abandonando aquele local de venda, para 

estarem colocando suas vendas nas portas de suas casas ou talvez alugando outros pontos 

comerciais, para estarem desenvolvendo essa pratica de comercio, e pediu que o senhor 

Prefeito possa estar pensando numa possibilidade de estar ajudando essas pessoas. Ademais, 

citou sobre à malária, onde esteve uma reunião com o Claudio em que ele lhe explicou a 

situação real da malária, e segundo ele, é que estar tendo a recaída da malária, onde cinquenta 

por cento da malária é recaída devido as pessoas não estarem tomando os remédios 

corretamente, ou interrompam o tratamento por causa da bebida alcoólica, e isso acarreta uma 

perda muito grande tanto para o Município, quanto para o Estado que estão investindo. E o 

mesmo pediu encarecidamente as pessoas que já pegaram ou as pessoas que tem malária na 

família, que possam fazer o tratamento correto. Em seguida, o vereador Paulo Miranda pediu 

a parte no discurso relatando que muitas coisas no Município no quesito saúde, que há hora 

que o Secretário e a administração abraçar de verdade os ACS muitas coisas irão mudar, 

porque ninguém tem tamanho conhecimento da realidade da população quanto eles que tem 

os controles das famílias. Então tem o controle, tem os profissionais, então precisa sentar e 

discutir qual a estratégia junto deles de suporte, para que possam ir realmente ao combate, e 

todos tem que dá as mãos e ir buscar alternativas juntos com o Governo para ver o que tem 

que fazer. Em seguida, o vereador Izanides Filho, citou sobre outra situação, que conversando 

com o Claudio sobre uma denúncia onde ele lhe mostrou o áudio de uma pessoa da impressa 

que fez essa denúncia no O Liberal, onde é uma das coisas que estar fazendo com que o 

Claudio saia do Município, onde a pessoa teve a coragem de denunciar que o Estado não estar 

ajudando no combate da malária em Oeiras do Pará. Onde não estar cem por cento, mais o 

Estado estar ajudando e o Claudio lhe informou o valor exato que o Estado já investiu na 

epidemia da malária no Município com um valor de quatrocentos e noventa e cinco mil, e essa 

pessoa foi muito infeliz de fazer essa denúncia talvez foi por questão política ou talvez de 

alguma coisa pessoal. Depois, agradeceu a atenção do Secretário de Educação do Município, 

onde a escola Santino dos Santos Araújo do rio Araiqueru, estar com problemas em duas salas 

de aulas, onde se informou com o Secretário e ele foi em lócus junto com à diretora de ensino 
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para tentar resolver essa situação. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao 

vereador José Siqueira, iniciou seu pronunciamento citando que várias fala já tinham sido 

ditas sobre à feira, sobre as pontes, sobre à malária e vários outros assuntos, que são assuntos 

relevantes do Município de Oeiras do Pará, onde sabemos que foi reunido aqui para fazer o 

sorteio das barracas, e nesse sorteio em sua fala disse, que toda a mudança ela tem um período 

de adaptação e sabe que o povo da feira estar sofrendo, sabe que o povo da feira diminuiu o 

seu número de vendas e estão vivendo esse momento de adequação da feira e apela ao povo 

de Oeiras que valorize essa feira, que vá na feira comprar, que procure os box que estão 

vendendo, porque eles são box que trazem mais segurança e a noite eles ficam fechados, 

porque com certeza o que não pode e tem certeza que não vão retroceder que à feira de Oeiras 

volte a ser como era antes. E sabe que é preocupante, muitas pessoas estão com dificuldade 

para se readéqua, onde existe um problema muito sério dentro da feira, as pessoas que são 

alcoólatras elas ficam nos corredores pedindo e as vezes até assustam os clientes. E deixou 

registrado, que o Prefeito Municipal de Oeiras do Pará, possa contratar pessoas, vigias diurno 

que fiquem dentro da feira para que possam inibir essas pessoas, porque a constituição lhes 

garante o direito do sossego. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso, 

relatando que esteve no domingo na feira por volta de umas dez e meia da manhã 

acompanhado do Jorge, onde tinha bicicleta por dentro daqueles corredores estreitos e 

conversou com a pessoa para não andar de bicicleta lá dentro, quando saíram na causada 

também tinha bicicleta, conversou e mostrou pra pessoa e o mesmo estar sabendo que tem 

pessoas lá que ganham para fazer isso, que a administração coloque quem trabalhe para fazer 

a fiscalização. Após, o vereador José Siqueira citou, que o que estar faltando, são as pessoas 

que foram credenciadas, que foram contratadas para isso, tenham uma camisa, um colete de 

fiscal da feira para que as pessoas possam identificar, para que os próprios feirantes possam 

acionar essas pessoas, para as próprias pessoas que vão lá usufruir do benefício da feira ela 

possa pedir auxílio a essas pessoas que trabalham lá. E devido essas situações tem certeza que 

o Secretário de Administração, irá chegar há um consenso, junto com o Secretário de 

Agricultura que é o responsável pela feira, para que possa funcionar muito bem e tem certeza 

que todos irão sair ganhando com isso. Depois, relatou sobre as pontes, que esses problemas 

dessas pontes não são de hoje, os problemas das pontes são de vários Governos, onde os ex-

prefeito Nabiça começou a diminuir algumas pontes aterrando, o ex-prefeito Ely Batista 

também continuou com o aterro, mais foram aterros sem nenhum projetos, sem nenhum 
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aparato técnico que viessem colocar aquelas anilhas para que quando chegassem o inverno 

não viesse ficar as casas das pessoas alagadas, e hoje não tem mais condições e nem tempo 

para isso porque o inverno estar chegando. Esteve conversando com o Secretário da 

infraestrutura, ele lhe disse que, já foram feitos mais de duzentos metros de ponte de madeira, 

também já foi feita aproximadamente cento e oitenta metros de concreto, e no Município de 

Oeiras do Pará infelizmente tem mais de mil metros de pontes, que o próprio Secretário possa 

estar informando as pessoas, que tenha a humildade de dizer mais ou menos o prazo de 

quando vai começa. Ademais, citou sobre à malária, a qual é um problema muito sério, mais a 

malária que hoje o Município enfrenta, ela não é problema do Secretário de Saúde, ela não é 

problema do prefeito Dinaldo Aires, ela não é problema do Estado, ela é problema de todos 

nós população de Oeiras do Pará, temos que nos abraçar com os ACS para que posamos fazer 

primeiro um trabalho educativo, para que as pessoas possam ter à consciência de como tomar 

os remédios, porque as pessoas abandonam o tratamento e com esse abandono fica ainda mais 

difícil. E fez um apelo para as pessoa que se gostam de si mesmo, para as que gostam de suas 

famílias, para você que quer viver bem, concluam seus tratamentos. Na sequência, à 

vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso citando que já estar sendo tomado as 

medidas, um novo plano, para que as pessoas sejam medicadas na Vigilância Epidemiológica, 

mais as dificuldades elas são muito grande porque muitas pessoas se recusam a tomar o 

remédio. Depois, o vereador José Siqueira citou que, propõem tanto a Secretaria de Saúde, 

quanto o poder Executivo e a todos, que contrate o profissional para fazer uma mídia (um 

vídeo) para que possa compartilhar com as pessoas de como combater à malária. Ademais, 

relatou sobre a CPI, como o vereador Paulo Miranda citou que a Câmara passada ela teve 

culpa, e o mesmo concorda que ela teve culpa sim, porque apenas uma maioria tentaram 

instalar uma CPI nessa casa, talvez se estivesse conseguido quem sabe que o rumo da situação 

do Fundo de Previdência seria outro, e o senhor Presidente foi muito bem na sua fala quando 

disse, que os outros prefeitos deixaram de repassar, mais no Governo passado eles levaram 

mais de dezesseis milhões do Fundo de Previdência, e o que acha engraçado é cobrar desse 

Governo certas construções, que talvez certas construção que faziam no passado seja com 

recurso que deixavam de passar para o Fundo, e quando o Presidente coloca que já tem mais 

de um milhão no Fundo do FUNPREV dinheiro atual desse governo, no Governo passado 

além de levar eles não repassavam. Aí fica muito fácil fazer bafo com o dinheiro do outro, 

fica muito fácil fazer ponte da noite pro dia, fica muito fácil manter a limpeza porque faziam 
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com recurso ilícito, mais o que é lamentável, é que daqui há vinte anos vão ter uma grande 

quantidade de pessoas que irão precisar desse Fundo. Hoje o Fundo de Previdência tem um 

saldo de quase duzentos mil ao mês, mais vai chegar um tempo que vão ter que pagar e 

acionar a onde estar as aplicações, porque vai ser mais pessoas aposentadas do quê pessoas 

ativas, e quando chegar esse tempo nós temos que ter responsabilidade. E fazer um Governo 

responsável em Oeiras do Pará não estar fácil, o repasse do FPM ficou apenas cento e noventa 

e um mil, porque vários parcelamentos, vários encargos deixado do governo passado foi 

descontado bruscamente. Oeiras do Pará não tem recurso no momento para fazer tudo aquilo 

que queremos, e tem certeza se tivesse, o Prefeito Dinaldo Aires estaria fazendo, mais espera 

que todos possam apoia-lo e ajudar para que o Município de Oeiras do Pará venha sair dessa 

situação, e tem certeza que o Município de Oeiras do Pará ele é altamente dependente dos 

recurso vindos do Governo Estadual, do Governo Federal, e esperamos que as coisas 

melhorem lá fora, para que os efeitos positivos possam vim usufruir em Oeiras do Pará, que 

todos possam estar atentos, deixou claro que irá cobra dessa Gestão aquilo que for possível, 

porque o impossível só tem uma pessoa que pode fazer que é o nosso Deus. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, iniciou seu 

pronunciamento citando que fica triste quando ouve que “não vai acontecer”, mais será que 

nós e o Gestor que estar hoje no Município, que o povo elegeu, chegassem na casa do eleitor e 

falasse que, “há a agente vai ver se dá para fazer”, ou se usassem, “agente não tem bola de 

cristal”, acharia que nenhum vereador e nem o Prefeito tinha ganho, porque todos dão aquela 

certeza para o povo que todos vão fazer, que todos vão lutar. E a mesma é oposição, e quando 

é falado que não adianta a oposição cobrar, mais irá fazer seu papal de fiscalizar, de cobrar 

porque foi o povo que lhe elegeu. E já são duas vezes consentivamente que aconteceu de 

Prefeito apoiar suas esposas, e não irá defender Prefeito e ficar contra o povo, e pode sim 

defender, como já falou na tribuna, coisas que fez de errado no mandato passado, mais que 

hoje luta para fazer o certo porque somos seres humanos e falhamos, e hoje quer aproveitar a 

oportunidade que Deus e o povo lhe der, porque a pessoa que faz algo errado que tem vontade 

procura melhorar, e hoje o que fez pra lá, e se fez tem sua consciência tranquila, porque as 

vezes até por falta de conhecimento a pessoa tem um deslize, mais à mesma não se culpa. 

Após, citou sobre a energia, onde esteve na rua dos Inocentes por volta das onze horas da 

noite e a mesma ficou com medo de entrar nessa rua, porque estar precária a situação da 

iluminação pública nas ruas, e sempre vem falando desde o começo do mandato que isso não 
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é de hoje, mais a cidade vai crescendo e vai se tornando mais difícil e até mesmo isso ajuda na 

questão de roubos, uso de drogas, prostituição e outras coisas. Depois, relatou que esteve 

fazendo visitas em alguns bairros, algumas casas, e como já falou há uns dois meses atrás 

sobre os caroços de açaí, o qual é uma coisa simples, mais dá uma complicação porque muitos 

caroços, lixos, aumenta as doenças e bem próximo à sua casa já fazia quase três meses que 

não colhiam os caroços de lá, e na semana que falou aqui, na mesma semana foi retido os 

caroços. E que o Secretário se programasse, que numa semana tirasse uma parte, porque são 

coisas simples que dar pra resolver. Na sequência, o vereador Serginho Barbosa pediu a parte 

no discurso para contribuir na questão dos caroços, onde é uma preocupação de todos 

referente a esses caroços nas beiras das ruas e até ultrapassam para as ruas, mais deixou claro 

que não é competência da Prefeitura recolher esse tipo de entulho, compete à prefeitura 

recolher o lixo doméstico e o que falta hoje para o Município são políticas voltadas para que 

entre em um consenso, que tem uma taxa a ser cobrada podendo até a Prefeitura fazer o 

serviço, mais sim uma regulamentação para que ela faça isso, ou seja, hoje não podem chegar 

e cobrar do Gestor que ele faça isso porque não compete a gestão pública. Em seguida, o 

vereador Edson Farias pediu a parte no discurso citando que o parlamento ele é isso, são 

divergência de ideias, e o mesmo pensa que pode estar errado, mais cabe ao Município salve 

engano no código de postura, a responsabilidade de manter a cidade limpa, os rios entre 

outros, porque o recurso que a união repassa para o Município é para cuidar do bem estar da 

população, e existe dois mesmo, o entulho e o doméstico, e o doméstico tem que ser recolhido 

diariamente, e o mesmo não ver diferença entre os dois, só falta fazer a retirada seletiva em 

determinado período. Após, o vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso citando, que 

é uma questão de como falou o vereador Edson Farias, que o parlamento são divergência de 

ideias, a qual vossa excelência aborda um assunto de extrema importância, onde é sim 

responsabilidade da Prefeitura, mais temos que saber até onde, porque a lei ela é muito clara 

até meio metro cubico de entulho é responsabilidade da Prefeitura e acima disso seria da 

população no código de postura, mais enquanto a Prefeitura não põem o código de postura em 

um funcionamento, a mesma vai ter que arcar com as situações, mais o lixo doméstico é de 

extrema responsabilidade da Prefeitura. Depois, o vereador Edson Farias citou que é por isso 

que a Prefeitura cobra as taxas e o IPTU, justamente para cobrir essas despesas, mais se ela 

fica inércia e não cobra, ela tem que arcar. Ademais, à vereadora Maria Nahum, voltou a citar 

que desde muito tempo é assim, se à Prefeitura tem ou não tem obrigação tinha que 
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consentizar, porque pra acontecer isso tinha que consentizar as pessoas pra depois funcionar. 

Na sequência, citou que teve vereador que falou que não tinha lancha, onde cinco meses atrás 

aconteceu um fato por falta de lancha, onde o filho de sua sobrinha veio a óbito e a família 

entrou em contato com a pessoa que estava no lugar do Secretário, e ela garantiu que a lancha 

ia pra lá, e depois quase uma hora de tempo após, falaram que não tinha lancha, onde eles 

arrumaram uma lancha particular e a criança antes de chegar aqui nasceu e veio a óbito, e foi 

por falta de descuido.Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso citando 

que, se referiu que não foi pela falta da lancha, mais se referiu pela forma estupida que a 

pessoa atendeu e deu a resposta da Secretária de Saúde, é compreensível não ter a lancha não 

ter o combustível embora não seja aceitável, mais a forma estupida e ignorante que recebeu a 

ligação, e de como falaram para a filha do paciente. Após, à vereadora Maria Nahum, citou 

sobre os ACS, os quais trabalham incansavelmente, e se depender de si irá lutar em favor dos 

direitos de todos. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Osvaldo 

Alves, iniciou seu pronunciamento citando que esteve visitando à rua da João vinte e três, 

passagem Imperatriz, Veiga Cabral, e pôde ver a dificuldade do povo, e a ponte da João vinte 

e três já estar quase concluída e o mesmo foi procurar o Secretário da Infraestrutura onde 

pôde ver a boa vontade dele, mais ele lhe falou que infelizmente a madeira não chegou, mais 

as obras reiniciará no final do mês ou no começo do mês de dezembro, e segunda informação 

do Secretário da Infraestrutura que duzentos metros de pontes já foram concluídas, e estar 

sendo concluída na avenida quinze de novembro a ponte de concreto a qual já estar com cento 

e oitenta metros. Na sequência, o vereador Paulo Miranda pediu a parte no discurso citando 

que esteve nessa ponte quando ela estava toda quebrada, e ao vim de lá da ponte procurou o 

Prefeito, conversou com ele, e ele lhe colocou algumas situações e lhe incumbi-o de 

encomendar a madeira, e o mesmo encomendou para seu Gomes Borges, onde eles trouxeram 

cento e dez dúzia de taboas, e trouxeram os frechal e eles estão serando o restante doas 

madeiras pra entregar e poder terminar essa parte das pontes. Após, o vereador Osvaldo 

Alves, pediu para o Secretário que possa ir até lá e dá informações necessária para aquele 

povo. Em seguida, informou ao povo de Oeiras do Pará, que já foi contratado pelo Prefeito 

Dinaldo Aires o consultor e técnico na área da dependência química, coordenador na 

comunidade terapêutica para tratamento de outras drogas, o qual estará no próximo sábado 

para realizar palestras nas escolas em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, Saúde, 

Educação. Ademais, relatou que esteve visitando a comunidade do Murujucar, onde a escola 
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estar precária, não tem estrutura física para dá um ensino de qualidade para os alunos, e o 

mesmo estava com um requerimento para a construção de nova escola, onde o senhor 

Secretário de Educação, junto com a senhora Ires, estiveram até lá e o mesmo já estão dando 

andamento junto com o arquiteto para tomar as providencias necessárias para providenciar as 

reformas. E o mesmo pediu para o Secretário de Educação, que na medida do possível possa 

de imediato começar a construção de nova escola lá do Murujucar. Na sequência, o vereador 

Paulo Miranda pediu a parte no discurso citando que já esteve nessa escola e tem certeza que 

essa escola será construída no Governo do senhor Dinaldo Aires, e a escola após construída, 

pronta e entregue o mesmo quer voltar na escola, porque veio de lá analisando a forma que os 

servidores são, onde a escola estar em péssima condições, mais o trato que eles tem de manter 

tudo em ordem a escola é digno. Em seguida, à vereadora Maria Nahum pediu a parte no 

discurso citando que no outro mandato entrou com requerimento, mais infelizmente não foi 

agraciada de ser contemplada junto com o povo de lá, mais acredita que seja um sonho de 

todos, e todos sabem que no inverno os alunos estudam na chuva. Ademais, o vereador 

Osvaldo Alves, citou que acredita que o Prefeito Dinaldo Aires, com sua boa vontade estará 

realizando esse sonho da comunidade. Depois, relatou que o Rio Mocajatuba já fazem uns três 

anos que não tem posto médico, e o mesmo falou para o povo de lá que todos estão 

reivindicando há tempo, mais com as limitações e as dificuldades que estar o Município, onde 

o Prefeito prometeu que no máximo esse ano que vem estará o reabrindo o posto nessa 

comunidade. E o mesmo deixou seu apelo ao executivo que o mesmo possa providenciar com 

urgência esse posto, para que venha beneficiar a comunidade. Em seguida, citou que recebeu 

ligação do furo Santo Antônio, sobre as pessoas da malária, os quais não tão entrando no rio, 

onde tem dois filhos do rapaz que estão com malária o qual falou que eles não entram por 

causa de gasolina. E o mesmo pediu para o Secretário de Saúde que possa ver essa situação 

com carinho. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Serginho 

Barbosa, iniciou seu pronunciamento relatando da construção da ponte da Santa Terezinha 

passagem alegria, junto com os moradores daquele local correram atrás de algumas parcerias 

no intuito de resolver os problemas das pessoas, onde foi feito uma publicação e houve vários 

questionamentos referente pelo fato de ser vereador, mais em nenhum momento o mesmo fez 

por questão políticas pedir voto pra alguém até porque estão no início de seus mandatos onde 

nem cabe isso, mais é assim quando fazem são criticados e quando não fazem também são 

criticados, e deixou claro para a população em geral que mesmo sempre fez na medida do 
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possível, sempre recebeu as pessoas dependente de política, onde foi à primeira vez que se 

candidatou e com a graça de Deus foi agraciado. Mais, o mandato de vereador já diz que estão 

para representar o povo em legislar, fiscalizar e representar, e o mesmo estar representando, 

estar indo, verificando, analisando aquilo que estar certo e aquilo que estar errado na gestão, e 

não podem cobrar de uma gestão que ela seja cem por cento porque não vai adiantar. E o 

mesmo sempre colocou-se à disposição da administração para ajudar nos problemas porque 

quem sofre somos nós que vivemos aqui e nada mais justo de cada um contribuir de algumas 

forma para melhorar a situação de todos, e o mesmo se coloca à disposição da sociedade para 

ouvir críticas sim, mais críticas construtivas que venham somar e não querer denegrir a 

imagens das pessoas. Após, comentou sobre a assessoria jurídica, onde a assessoria jurídica é 

o câncer do governo do Prefeito Dinaldo Aires, porque foi colocado que o câncer era o 

pregoeiro e o pregoeiro foi demitido e continua na mesma, e quando a assessoria jurídica tem 

o contrato onde já verificou e analisou tudo, onde diz que o contrato deles até o material de 

expedientes é por conta deles e o mesmo não ver isso, e irá procurar soluções, mais se caso 

não houver soluções tomará outras medidas. Na sequência, o vereador Paulo Miranda, pediu a 

parte no discurso citando que lembra de quando estava candidato a vereador no mandato do 

ex-prefeito Nabiça, onde um certo momento o vereador Edson se preocupou e fez um 

levantamento de tudo e entregou na mão dele, e o mesmo tem certeza que aquilo serviu muito 

para ele, porque muitas coisas mudaram naquele momento. Depois, o vereador Serginho 

Barbosa, citou que prefeitos anteriores pecaram muito e foram orientados, mais infelizmente 

foram cabeça dura, não deram ouvido e não tomaram as decisões necessárias, mais quem 

sofre com isso é o povo e não podemos permitir que isso aconteça. Em seguida, o vereador 

Edson Farias, pediu a parte no discurso citando que queria esse país se o gestor seja ele 

Municipal, Estadual ou Federal tivesse na base alguém com essa coragem que vossa 

excelência estar demostrando aqui, em alertar o Prefeito em que pode lhe causar no amanhã. 

Ademais, o vereador Serginho Barbosa, citou que muita gente estar chegando agora, bate na 

costa e diz que estar tudo bem, mais na verdade o amigo é aquele que diz a verdade. Depois, 

citou que esteve viajando, onde visitou sua amiga Renilse Nicodemos Secretária de Esporte e 

lazer do Estado, com a graça de Deus o que tinha prometido, e os mesmos trouxeram as cestas 

básicas a quais já se encontram na Secretaria de Cultura, onde ela contemplou com cem cestas 

básicas para contemplar algumas famílias, materiais esportivos onde tem um projeto “Pé de 

Atleta” que será colocado em pratica partir de janeiro. Citou ainda sobre a escola de música, 
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onde ficou certo que em dezembro irá chegar os instrumentos necessários para reabrir a escola 

de música. Finalizou agradecendo a Deus. Após, os discursos, passou-se para a seguinte 

ordem do dia: votação do Parecer Conjunto nº 002/2017, sobre o Projeto de Resolução nº 

001/2017, de vinte e três de outubro de dois mil e dezessete. O qual foi aprovado por 

unanimidade, com uma declaração de voto do vereador José Siqueira. Votação do Projeto de 

Resolução nº 001/2017, o qual “MODIFICA O ANEXO DOIS DA RESOLUÇÃO Nº 001 DE 

JANEIRO DE MIL NOVESSENTOS E NOVENTA E NOVE, QUE DIAPÕE SOBRE A 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO 

PARÁ, REFIXANDO OS VENCIMENTOS DOS CARGOS”. O qual foi aprovado por 

unanimidade. Após, o senhor Presidente facultou a palavra ao vereador José Siqueira para a 

sua declaração de voto. Palavra facultada ao vereador José Siqueira, iniciou seu 

pronunciamento citando de quando se juntaram para fazer o parecer, todos tinham 

propriedade da matéria, onde confiaram no trabalho tanto da relatora da matéria, quanto no 

amparo jurídico que lhes assessorou que é o doutor Sérgio o qual é uma pessoa muito 

coerente, competente e acima de tudo tem muito ético no seu trabalho e por isso a 

confiabilidade de votarem sim. Não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão Ordinária. E para constar a presente Ata vai assinada por mim, 

Rosiane Vieira Machado, _____________ e por demais vereadores presentes. O cd da Sessão 

Ordinária de vinte e dois de novembro, onde encontra-se os discursos na integra, encontra-se 

no arquivo dessa casa. 
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