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Ata da quarta Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, a ser realizada no dia sete de março de dois mil e dezoito no salão plenário 

Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador Joelson Cunha de Moraes e secretariado 

pelos edis Sergio Batista Barbosa e Osvaldo de Oliveira Alves. Composta a mesa foi 

efetuada a chamada dos vereadores presentes: Malena Batista, Branco Manga, José 

Siqueira, Izanides Filho, Barriga, Osvaldo Alves, Maria Nahum, Edson Farias, Franciele 

Amaro, Serginho. Constatou-se a ausência do vereador Paulo Miranda onde o mesmo 

informou a esta casa que estar em reunião em Belém com o Secretário de Saúde, para 

resolver assuntos de respeito à malária. Após a chamada dos edis e havendo quórum 

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

Oeirense declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Depois, o senhor Presidente 

colocou em discursão, votação e aprovação a Ata da sessão anterior. A qual foi aprovada 

por nove votos favorável e houve uma abstenção do vereador Edson Farias. Na sequência, 

foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta. A) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

LEGISLATIVO: Indicação nº 002/2018, de autoria da vereadora Maria Nahum, a qual 

sugere ao Chefe do Poder Executivo Municipal que providencie com urgência, a 

construção ou doação de um Polo Universitário que atenda o quantitativo dos alunos do 

Polo da UFPA em Oeiras do Pará. Indicação nº 003/2018, de autoria do vereador Barriga, 

o qual sugere ao Chefe do Executivo Municipal a construção da ponte da EMEF José de 

Anchieta localizada no Rio Caracurú (meio). Requerimento nº 003/2018, de autoria do 

vereador Edson Farias, que sugere ao Poder Executivo Municipal, a remoção de todo o 

canteiro das palmeiras, mantendo apenas em torno de cada pé de arvore. B) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: Nenhum. C) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: Nenhum. Logo depois passou-se para o 

pequeno expediente, para o qual o senhor presidente facultou a palavra aos vereadores 

para breve comunicações ou comentários pelo prazo máximo de cinco minutos cada. 

Palavra facultada ao vereador Edson Farias, o qual inicialmente saudou a todas as pessoas 

presentes, em seguida, citou que usou o pequeno expediente para fazer um pequeno 

comentário de audiência ou uma reunião que aconteceu na terça-feira em Cametá, e 

conversando com o vereador Carlão de Mocajuba, a reunião era para tratar a questão da 

saúde pública da nossa região dos cincos Municípios, e segundo o vereador Carlão, o 

chefe da regional disse que a situação estar em Cametá, porque o Município de Oeiras 

utiliza noventa por cento da demanda do hospital regional de Cametá. E como não tinha 

nenhum representante de Oeiras lá na reunião, ficou fácil jogar nas costas de Oeiras do 

Pará, e rebati para o vereador Carlão que, eles são sugadores, Cametá não tem um hospital 

Municipal, usa o hospital regional pra si, não dando espaço para os outros quatros 

Municípios. E ai estar o registro de sua indignação, porque acha e acredita que não só a 

Administração Municipal do Executivo, mais o Legislativo também deveria ir a fundo 

pedir uma cópia dessa ata e rebater a situação que foi colocada pelo gestor da regional. 

Os filhos de Oeiras chegam em Cametá não tem leito disponível, e Cametá não tem 
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hospital Municipal e usa o regional como se fosse deles, eles não usam noventa por cento, 

eles usam noventa e nove e nós somos compactuados com eles. E deixa sua indignação 

por saber que não é verdade, principalmente ao povo da BR 422 e os que são 

encaminhados daqui, como são tratados quando chegam no hospital regional, o hospital 

regional hoje, praticamente serve o Município de Cametá e ele vem dizer que noventa por 

cento é utilizado por Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo. Depois passou-se para o 

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

se pronunciarem sobre assuntos de interesses público, pelo prazo máximo de vinte 

minutos cada. Palavra facultada ao vereador Barriga, o qual inicialmente saudou a todas 

as pessoas presentes, em especial a todas as mulheres de Oeiras do Pará pelo seu dia 

internacional. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando que estiveram no 

Caracurú, passaram uns cinco dias lá, o vereador Osvaldo também esteve lá passou uns 

dois dias, onde fizeram umas brincadeiras, umas visitas, e diante do expostos relatado e 

também verificado por si quanto vereador, é que veio fazer uma indicação a respeito dessa 

visita, e o mesmo fez a leitura de sua indicação. Onde é de conhecimento seu e de outros 

vereadores, e que já foi colocado várias vezes na tribuna dessa casa a condição da ponte 

da escola José de Anchieta, onde já fizeram alguns pedido, mais ainda não foi solucionado 

o problema e estava pedindo a ajuda dos nobres colegas que lhe ajude na questão de 

aprovar essa indicação que possa chegar ao poder Executivo, para que se possa tomar as 

providencias cabíveis. E já esteve conversando com o Secretário de Educação, o qual lhe 

falou que vai tomar as devidas providencias, já teve também uma reunião com os 

moradores daquela região e segundo os moradores ele ficou de resolver a situação. Na 

sequência, citou que o vereador Edson Farias tem seu requerimento e consertesa o 

vereador tem todo seu apoio e foi brilhante no seu Requerimento, e a vereadora Maria 

Nahum também a qual é muito importante a sua indicação, haja vista o Município tem o 

polo da Universidade Federal onde atende muitas pessoas, não só de Oeiras mais de todo 

o Estado e isso é muito importante, e que haja uma possibilidade de construir ou de doar 

uma área para que possa ser feito uma escola digna para os alunos estudarem. Após, 

registrou que o Presidente senhor Paulo Miranda ligou para o mesmo justificando sua 

ausência, onde ele falou que está em uma reunião cuidando da situação da malária. E 

segundo informações do vereador Paulo Miranda, que dez Município incluindo Oeiras do 

Pará que são mais afetados na questão da malária, vão ser contemplados com setecentos 

mil reais, que é para combater, ajudar no combate da malária, assim também como 

pessoas do Estado que vem para ajudar. E isso já foi uma luta, onde todos quanto 

vereadores viajam para Belém lutando e graças a Deus já tem um resultado e ele 

confirmou pra si, que serão liberado setecentos mil reais que será contratado pessoas para 

ajudar no combate à malária, assim como o pessoal do Estado. Também já foram em 

reunião com o Secretário de Saúde do Estado e também à vereadora Franciele com outros 

vereadores, Prefeito já se reunirão com o Ministro onde ele se comprometeu em ajudar o 

nosso Município. Também tiveram uma reunião juntamente com o Jordy onde foi tratado 
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desse assunto, onde agradeceram o empenho do Deputado Jordy que foi um Deputado 

que lutou juntamente com todos os vereadores para que hoje com a graça de Deus 

possamos ter essa conquista que é esse apoio do Estado e do Governo Federal a questão 

da malária. Na sequência, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso 

parabenizando o vereador Barriga pelo seu discurso, citando que se falar do Deputado 

Jordy, como ele foi muito importante na intervenção dele em se falar da questão da 

malária e tiveram aqui pelo aniversário de Oeiras, o Deputado veio aqui na Câmara e 

colocaram a situação junto com a enfermeira Fabiane e o Secretário de Saúde. E 

imediatamente marcou uma audiência com o Secretário de Saúde no qual estavam 

presentes a maioria dos vereadores, e de lá foi sensibilizado o Secretário no qual o 

Ministro veio e fez um compromisso, e graças a Deus, a essas pessoas que tem um 

compromisso com Município, e tem certeza que esse recurso vem ajudar e muito ao 

combate da malária em nosso Município. Depois, o vereador Barriga, citou em relação 

sobre algumas situações, onde algumas pessoas estavam esperando que fosse lido o 

relatório do FUNPREV, citando para essas pessoas que infelizmente não pôde ser lido 

pelo fato de não terem se reunido para colocar em pauta, mais o relatório da CPI do 

FUNPREV estar pronto e vai ser lido na outra sessão se for da vontade de Deus, foi 

entregue em tempo hábil, onde vai ser lido toda a introdução do relatório assim como o 

depoimento das pessoas que foram convocadas pela CPI. Uns vão ser citados onde o povo 

de Oeiras vai saber que muitos aí vão cair a máscara de muita gente ai que se acha de 

santinho. E queria dizer para essas pessoas, que irá tomar suas atitudes quanto vereador, 

que algumas pessoas foram acusadas por umas situações aí, mais na outra sessão irá ler o 

relatório e quanto vereador irá tomar seu posicionamento e a sua posição. Citou ainda que 

alguns órgãos do nosso Município, onde tem pessoas que nunca soube e nem ouviu falar 

o que é ética, e hoje não podem fazer um requerimento pedindo alguma informação que 

antes da informação chegar já vasa os requerimentos na mesma hora. E isso lhe deixa 

meio assustado, mais esperar de quem saiu essas coisas já é de prates, e se sente meio 

indignado por certas situações, mais na próxima sessão irá se posicionar, irá tomar as 

providencias, e pedir ao nobres colegas também apoio nessa questão. Ademais, citou que 

assim como os nobres colegas o mesmo estar vereador, é da base do Governo, ajudou o 

Dinaldo a ser eleito, assim como também ele lhe ajudou e é dessa forma que trabalham. 

E se direcionou ao Prefeito, que tem algumas pessoas querendo se dá bem no Governo se 

acham na oportunidade de querer derrubar o outro. E algumas falanças que tem na cidade 

sobre a questão de vaga de emprego, e diz e afirma aqui, que não tem nenhuma autoridade 

de dá emprego, de exigi e pressionar por causa de emprego, e se algum Secretário ou 

algum assessor do Prefeito disser pra qualquer pessoa desse Município que as vagas que 

tem na administração, estar destinada para vereador e vereador não deixa colocar, isso é 

mentira e se alguém falar, se algum Secretário falar ou o assessor do Prefeito falar isso, 

vocês podem e estão autorizados a dizer, de lhe chamar de mentiroso. E infelizmente estar 

acontecendo algumas situações e existe um assessor do Prefeito que só ganha para falar 
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mal do outro e não ver fazer nada, a não ser inventar fofoca, e graças a Deus tem pessoas 

na sua família que confiam em si, tem amigos que confiam em si, e que hoje estar aqui 

porque lhe apoiaram e graças a Deus eles dizem que vão estar com o mesmo até quando 

não for mais candidato. E irá conversar com o Prefeito, e se ele não tomar as providências 

vem pra cá e irá citar o nome de cada uma dessas pessoas que ficam inventando essas 

coisas, não só contra si, mais contra outros vereadores. E irá pedir para o Prefeito que 

coloque esse cidadão no seu lugar adequado, no seu lugar devido, e ele foi colocado lá 

pra ser assessor pra cuidar junto com o Prefeito, pra auxiliar o Prefeito, para orientar, para 

ajudar o Prefeito no Município e não para espalhar fofoca, hoje falou para esse cidadão 

que ele é um fofoqueiro, mentiroso e infelizmente não teve a oportunidade de falar 

pessoalmente com ele, mais irá falar pessoalmente com ele porque isso não é coisa que 

se faça. E hoje graças a Deus a administração estar tentando entrar no caminho certo, mais 

existe essas cargas tortas que querem levar para o caminho errado, que o Prefeito tome 

cuidado com esses tipos de pessoas, esses tipos de pessoas não querem o bem dele quanto 

de pessoa, quanto de Prefeito, porque hoje estar Prefeito assim como o mesmo estar 

vereador, mais amanhã ou na próxima eleição não pode estar vereador e ele também não 

pode estar Prefeito, ai é quando vão ver quem são seus amigos. Finalizou agradecendo a 

todos. Palavra facultada ao vereador Branco Manga, o qual saudou a todas as pessoas 

presentes e as que ouvem através das rádios, especialmente a todas as mulheres desse 

Município. Em seguida, iniciou seu pronunciamento ressaltando, que mesmo com 

dificuldades, mesmo sem ter, onde sabemos que vereadores não tem orçamentos 

destinado para as suas locomoções, tem as diárias mais usa principalmente quando vai a 

Belém. Mais teve o privilégio de estar na comunidade do Rio Arióca, visitando a obra da 

nova escola que estar sendo construída e consertesa terá mais sensibilidade para os alunos, 

para os pais de alunos e para a comunidade em geral. E pediu para o Prefeito, que hoje 

uma da necessidade maior do povo do Rio Arióca é um posto médico que estar há um 

tempo desativado, que consertesa não é culpa dessa gestão, muito menos sua e muito 

menos dos nobres pares. Mais é compromisso e dever do Gestor dentro de suas 

responsabilidades financeiras de orçamentos, porque o mesmo não tem recurso financeiro 

para reformar, ampliar, climatizar aquele posto, e quem trabalha em cima dos orçamentos 

financeiros é o Gestor Municipal. E espera ainda esse ano ver um posto médico de muita 

importância e relevância para essa comunidade funcionando com profissional e 

medicamentos de qualidades para aquelas pessoas. Após, mencionou    que esteve hoje 

na Secretaria de Infraestrutura, precisamente as seis e meia da manhã e já se encontravam 

os funcionários reunidos se programando para o seu dia de trabalho, e agradeceu a todos 

os funcionários que lhe recebeu, juntamente com o Secretário de Infraestrutura. Ficando 

muito feliz de quando falava com o Secretário Tatu sobre as máquinas, onde ele diz que 

já foi licitado, já foi orçado e que a empresa x que ganhou a licitação que vai fazer as 

devidas manutenções nessas máquinas. Sabemos que agora é inviável trabalhar devido ao 

período de chuva, mais que há poucos meses vai se chegar o verão e nós não podemos 
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mais esperar para quer essas máquinas sejam consertadas no verão, porque no verão é 

tempo de se trabalhar. Na sequência, informou, onde já estiveram várias reuniões com 

futuros candidatos a Deputados, lembrado do compromisso que um candidato firmou com 

o grupo de vereadores, onde terão maquinas para que posam trabalhar e dá apoio para a 

administração e somar, para que o trabalho de infraestrutura possa crescer ainda mais. 

Em seguida, o vereador Barriga pediu a parte no discurso, para sugerir aos nobres colegas 

e ao Executivo também que possam olhar com carinho na rua Artêmio Araújo, a qual é a 

rua principal do Município, e graças a Deus o Município foi contemplado com asfalto, 

assim como também foi aprovado o requerimento do vereador Edson Farias que fosse 

destinado um km para a construção da pista de pouso, e também seria mais viável que 

fosse destinado para a Artêmio Araújo para fazer a manutenção dessa rua, porque as vezes 

jogam um km de asfalto numa rua e não dura dois, três meses onde é um trabalho de 

péssima qualidade, e não é culpa do Prefeito mais sim da empresa que estar prestando 

serviço. E seria importante se pensassem nessa possibilidade de fazer uma manutenção 

na rua Artêmio Araújo que é uma das principais ruas de nossa cidade que tem a arena de 

eventos, escolas que tem bastante fluxo de pessoas. Depois, o vereador Branco Manga, 

citou que de fato a rua Prefeito Artêmio Araújo estar muito esburacada, e que bom será 

se conseguirem revitalizar e melhorar. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada 

ao vereador Edson Farias, o qual saudou a todas as pessoas presentes e aos ouvintes das 

rádios, parabenizando a todas as mulheres pelo dia internacional da mulher. Na sequência, 

iniciou seu pronunciamento citando que estiveram na semana passada no Igarapé Preto 

levando algumas melhorias, e queria entregar na Vila São Bernardo a Ambulância mais 

infelizmente lá não tem Posto Médico, mais a Ambulância da BR 422 deverá servir todos 

os moradores da BR 422, indicaram o motorista no gesto muito nobre da administração 

onde conversaram e chegaram ao nome do Pastor Done. Após, parabenizou os nobres 

colegas que vieram com reinvindicações, indicações, requerimentos fazendo seus 

verdadeiro papel, o vereador Barriga pedindo a construção da ponte, conhece também a 

situação daquela escola, embora não precisavam entrar com requerimento para pedir, 

porque já colocaram no orçamento e na inércia da Administração só vem reafirmar aquilo 

que já foi colocado, mostrando a preocupação em dobro, não só com o povo do Caracurú, 

mais com o povo desse Município. Parabenizou também à vereadora Maria Nahum, a 

qual foi brilhante com seu Requerimento sobre a UFPA, onde poucos sabem da 

importância que ela tem com o Município de Oeiras do Pará, da luta que tiveram pra 

chegar com ela aqui e hoje vê na Administração um calo no sapato, se pudesse expurgar 

para economizar fariam, a UFPA não estar aqui a toa, ela serve socialmente ao povo de 

Oeiras do Pará e aos que vem de fora trazer divisa pra cá. Mais hoje o que se vê na 

educação de Oeiras do Pará num todo é a preocupação em apenas de economizar. E traz 

um Requerimento de nº 003, pedindo aos nobres pares o apoio de vossas excelência para 

que aprove, indique e requeira do senhor Prefeito, quanto ao canteiro que fica no trecho 

entre Santo Antônio e Coronel Victor Basto, devido ao seu tempo, deu como lido o seu 
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Requerimento explicando-o. portanto nesse trecho ficavam as barracas antes de serem 

colocadas hoje a onde estão para quebrarem e ficarem a maioria falidos, mais espera que 

isso não aconteça e que Deus mostre um caminho que aquele povo que lá estar não 

quebrem de vez, porque da situação que estar o indicador é isso. Mais foram removidos 

e ficou o canteiro, na semana passada prestou atenção, onde chegou na loja do Ademir na 

Lice Lay, estacionou sua moto e várias pessoas estacionaram perto de si, e outros do outro 

lado do mesmo lado do canteiro e praticamente fecharam a rua porque é estreito de mais, 

e não vê qual é a serventia daquele canteiro. Daí o seu Requerimento pra retirar o canteiro 

e deixar só em torno das arvores e entre as arvores que fique o espaço livre para se 

estacionar carro, moto e bicicleta deixando o acesso da rua livre para carro, moto e 

pedestre no intuito que facilite a trafegabilidade dos transuentes da quinze de novembro 

nesse trecho que está apertado de mais. Depois, voltou a citar sobre a situação da educação 

que prima hoje pela economia, sabemos nós que um dos artigo da construção prevê a 

economia em cidade na gestão pública, porque não podemos sair jogando dinheiro fora, 

rasgando, quebrando porque é público, temos que cuidar, zelar. Mais na educação não 

pode ter gasto e sim investimento, não pode ter essa preocupação acerbada da economia, 

economiza tanto e vive dando calote, não paga seus credores “alguns”, e um exemplo 

claro é o Beluca, que construiu uma casa lá na vila do Ailton Saboia que hoje serve e 

desde muito tempo vem servindo como sala de aula, e não paga o Beluca, e se não pagam 

pode chamar de caloteiro. E conversou com o Beluca e pediu pra ele não despeja os alunos 

que lá estão. Se a Gestão é caloteira, os alunos não tem porque pagar. E se deixaram, a 

responsabilidade é da Gestão tirar e colocar no novo local adequado, o vereador José 

Siqueira vem brilhantemente dizendo sempre que quem casa com a viúva herda os filhos, 

essa é uma situação e porque não pagar? Vê moradores, alguns pais, professores da escola 

Novo Edem preocupados porque já receberam uma determinação para encurtar o trechos 

que os ônibus passam na estrada e nas ver sinais para buscar os alunos para a escola do 

Novo Edem. Uma gestão pobre, que só pensam nos bolsos de poucos, ao longo dos anos 

sabe da luta dos professores, diretores dessa escola de fronteira do nosso Município em 

busca dos alunos para a escola e agora vem com essa situação, onde vão perder alunos 

para Baião e perder aluno é perder recurso, e deixar aluno sem o transporte escolar hoje 

em dia é negar educação. E cadê aqueles que pregavam que tudo era possível, pregavam 

que iam dá um outro rumo a educação, por muito poucos saiam para bater panelas e 

gritavam por melhorias na educação. A educação estar tão ruim em Oeiras não pelos 

profissionais que temos, mais pela má Gestão, é tão ruim que o Secretário de Educação 

colocou os filhos dele para estudar em Belém, ele trabalha, a esposa dele trabalha tem 

condições sim, como eu tenho também, mais ele não tem coragem de oferecer a educação 

que ele tá administrando pros filhos dele, mais pros outros sim. Mandou recado de boca 

que tem que se diminuir à hora aula dos professores de educação física para economizar, 

passar de quinze pra dez minutos cada aula. Os nossos educadores os que não estão 

debaixo das asas da Gestão, estão revoltados e destimulados porque só é notícia de que 
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se vai cortar as gratificação, que vai tirar isso e que vai tirar aquilo. Ele tem que ver quem 

estar com uma super carga horaria nos seus contracheques, que tem cento e oitenta horas 

e só da cem, porque as outras cem tem que dá para outro Município, isso é roubo, e muitos 

diziam que as falhas era da Câmara passada que aqui tinha ladrão, e quem pratica agora? 

Os compadres que tem duzentas horas, uns nem trabalham. Nos grandes centros, nas 

grandes ditaduras Venezuela, Coreia do Norte que a gente ler, os ditadores mandam matar 

seus opositores, aqui não se pode e não se deve até porque não somos assassinos somos 

de paz, aqui se cala a boca dando emprego pra família ou pra pessoa, e se você quiser ter 

melhorias e tá ruim, comece a postar alguma coisa no Facebook ou se candidate a 

conselheiro. Senhor presidente do FUNDEB, o senhor não foi eleito apenas para ir para 

o Facebook anunciar que foi pago o dinheiro dos educadores, porque esse dinheiro 

constitucionalmente estar vindo todo mês, e dinheiro suficiente para pagar e não devemos 

comemorar porque já virou pratica em Oeiras do Pará se pagar em dia os profissionais da 

educação e todos, e essa gestão vem pagando, continuando, cumprindo o que determina 

a lei, mais não é motivo de festa, e não é o único papel do conselho. Portanto vê com 

indignação, na Secretaria de Educação tem mais gente de que qualquer outro lugar e agora 

se vem dizer que não tem recurso pra isso pra quilo, logico que não vai ter mesmo, 

enquanto os apadrinhado tiverem bem, não vai ter, não vai sobrar, não vai dá. Participou 

de algumas reuniões no SIMTEP e até ficou triste, porque achou que acabou com a 

reunião que era meramente pra dá suporte ao Secretário de Educação nas suas pretensões, 

mexer no PCCR com o apoio das lideranças e prejudicar os educadores, não dá pra fazer 

sem antes fazer uma auditoria séria e responsável, ver quem tem super carga horaria e 

que não trabalha, e os que voltaram tem que devolver o que ganharam ilicitamente, não 

dá para aceitar e ficar calado. Depois, citou que também trouxe uma outra situação, que 

se falou tanto e consertesa porque uma pessoa falou pra mim: “a merenda escolar nunca 

foi tão ruim como foi agora”, e não esquece dessa frase na gestão passada, e agora vê 

muita gente falar em merenda de qualidade, e sabe que em muitas escolas que merenda 

de qualidade que vem sucessivamente Nescau com três bolachas repetidamente. Vão 

climatizar a escola Mário Arcanjo, não, vão botar pra funcionar que estava há muito 

tempo parada e que hoje há suspeita que talvez que nem funcione, porque elas nunca 

foram usadas. Se coloca que começou as aulas, na maioria das escolas a Mário Arcanjo 

não funcionou, e esteve no Aturiá no sábado Murujucar e se coloca pra sociedade um 

calendário educacional brilhante, e ouve um áudio do Secretário mandando para os 

diretores que lhe mandaram, dizendo toda a incompetência da Secretaria e não tem um 

planejamento praticado para que se arrumasse, para que as aulas funcionasse no dia 

planejado, tiveram o recesso educacional porque não fizeram? Porque só agora 

lembraram que tem que fazer, é corriqueiro é, mais as promessas eram diferentes “um 

novo tempo uma nova história”, um novo tempo uma nova história com as velhas práticas. 

Soube que andaram me investigando, perguntando sobre minha vida, e pode colocar o 

que apuraram, não sou santo, mais perto de muitos que vai procurar sobre a minha vida 
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eu tenho a tranquilidade e durmo, não que tenho o sono do justo. E quero ver se vão apurar 

que eu aluguei algo de alguém que não tenha, que eu vendi o que não tenho. Conheço 

porque vivo a história contemporânea de Oeiras, vivi com muitos próximos e sei. E estar 

reclamando aqui porque a vereadora Malena Batista com muita propriedade subiu na 

tribuna e disse: “não foi recolhido o INSS no período da Gestão retrasada e ela teve que 

parcelar” e isso justifica muitos atos. Após, citou para o vereador Izanides Filho que sabe 

do brilhante trabalho de vossa excelência, da sua preocupação em acerta, vossa excelência 

é muito humilde e o senhor vai longe assim, muito sereno e nunca se colocou acima de 

qualquer coisa e não tem dúvida de sua competência na frente da COLEJURF e vossa 

excelência com seus pares vão ter muito trabalho. Soube que a Gestão mandou de volta 

o Projeto de Lei do Controle Interno que a brilhante Comissão devolveu e mandaram com 

mais erro ainda, onde é assustador como se trata a Gestão pública com uma Administração 

falida como essa, onde fez a leitura do Artigo 14. E mais uma vez o plagio e a 

incompetência de uma Administração que ousa em abusar e nos afrontar com o contra o 

C e contra o V. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada à vereadora Franciele 

Amaro, inicialmente saudou a todas as pessoas presentes, aos seus colegas de trabalho e 

aos ouvintes das rádios. Em seguida, iniciou seu discurso em relação na área da educação, 

onde foi destacado na sessão anterior o início das aulas, e houve o início das aulas aqui 

na cidade uma semana antes do meio rural em função do transporte escolar como foi 

colocado também na sessão anterior. Sabemos que o Governo tem muitas falhas, mais 

também ele tem muitos acertos, a gente sabe que não é fácil administrar um Município 

por um todo onde os problemas eles são imenso. O Prefeito, ele tem tentado resolver os 

problemas do Município, esbarra em muitas dificuldades, muitas coisas, mais ele faz sim 

o que pode. Sabemos das críticas elas são necessárias, a oposição critica, mais também 

nas críticas como sempre coloca que tem que se trazer a solução, não precisamos criticar 

pensando que as coisas só deem errado, temos que criticar mais trazer a solução dizer: 

“olha Prefeito você poderia fazer dessa forma”, então acha que isso é válido estar falando. 

Sabemos que a Secretária de Educação, como já foi colocado em relação a merenda 

escolar e a merenda escolar é sim de qualidade diferente da gestão passada em que muitas 

vezes não tivemos merenda e pode ser em que umas e outras das vezes tenham sim tomado 

Nescau porque estar cotado no cardápio da merenda escolar, então Nescau consertesa vai 

ter. É importante também que a direção escolar, que até nós devemos acompanhar o 

cardápio das escolas, porque se deve vim acompanhado do cardápio, porque tem 

agricultura familiar onde foi cotado frango caipira, ovos, macaxeira uma série de produtos 

são essenciais que a lei permite que trinta por cento do recurso da merenda escolar deve 

ser destinado a compra da agricultura família. É importante destacar que esse Município 

ele cumpriu isso e estar entre os vintes Municípios do Estado do Pará em que cumpriu 

comprando trinta por cento da agricultura familiar. E durante o ano de dois mil e 

dezessete, salve engano, acredita que nem uma escola deixou de funcionar por causa que 

não teve merenda escolar, acredita que quase todas as escolas tiveram merenda escolar e 
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de qualidade. E também em relação as escolas muitas delas carecem e necessitam de 

reformas e nas grandes maiorias todas estão sucateadas, receberam o Município, foi feito 

alguns reparos, alguns ajustes mais ainda é necessário porque são muitas escolas, o 

Município é muito extenso é muito grande. E já foi iniciado aqui no Município uma escola 

de doze salas de aulas, no X-Estrada já foi feito a construção do muro, tem uma escola 

que já foi iniciada na fazendinha, outra no Costeira, já foi encaminhado a escola do 

Murujucar onde tem uma demanda de quase quinhentos alunos e o prédio estar em 

situação precária. Então ninguém esconde de ninguém, porque o povo não é bobo todo 

mundo sabe, ninguém vem pra cá dizer que o Governo anda às mil maravilhas que não é, 

não adianta tapar o sol com a peneira porque sabemos das dificuldades e não vamos negar 

e esconder nada de ninguém, mais o Prefeito estar lutando para que as coisas posam 

melhorar, e pra isso é com a ajuda de todos e não jogando pedra, não sacrificando e 

condenando as pessoas que estão à frente de uma gestão pública que as coisas vão 

melhorar, que as coisas vão se ajustar. Após, destacou que o Secretário de Educação 

recebeu uma planilha do engenheiro do Município, em relação a Creche da Nova Oeiras 

e provavelmente a Creche da Nova Oeiras ela será inaugurada, já foi feito o levantamento, 

já vai ser encaminhado para a CPL e provavelmente no segundo semestre irão iniciar o 

ano letivo lá. Depois, destacou sobre a questão da malária, onde muitas vezes o Prefeito 

junto com nós foi em busca de soluções para o nosso Município, sabemos que o nosso 

Município passa por um momento delicado, complicado em relação à malária, e passamos 

hoje pelo surto de malária e o Município carece de ajude, onde o Estado estar fazendo sua 

parte, o Município estar fazendo sua parte e fomos atrás da esfera federal e graças a Deus 

fomos contemplado. O Município vai receber uma ajuda significativa, os onzes 

Municípios que estão afetados com o surto da doença vão receber o recurso do Ministério 

da Saúde. E o Prefeito ele é muito otimista, ele sempre pensa positivo, embora muitos 

desejam que dei errado e as coisas negativas as vezes atraem, mais Deus sempre direciona 

e ele já foi três vezes em Brasília e todas as três vezes que ele foi em Brasília em busca 

de melhorias para o Município ele trouxe melhorias e essas melhorias não é só pra ele, 

não é pra si, não é só para os nobres colegas vereadores, mais sim pra todos nós e todos 

nós vamos usufruir das melhorias que o Prefeito vai em busca e traz para o nosso 

Município. E se orgulha sim porque nunca na história desse Município um Prefeito 

conseguiu tantos recursos para o Município em apenas um ano e três meses de mandato. 

O Prefeito Dinaldo Aires conseguiu muitas coisas, benefícios tanto para a área da saúde, 

na área da educação onde ele conseguiu: uma UBS fluvial de autoria do Senador Jader 

Barbalho no valor de mais de dois milhões para atender a população ribeirinha, conseguiu 

uma Ambulância de autoria do Deputado Junior Age que estar atendendo aqui no 

Município, foi conseguido uma Ambulância de autoria do Deputado Luth Rebelo a 

pedido do vereador Edson Farias também atendendo a BR 422, foi conseguido também 

quatrocentos e oitenta mil para a construção de uma quadra de autoria do Deputado 

Priante já empenhado para contempla uma quadra na Nova Oeiras, conseguiu também 
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dois carros que servirá para atendimento da Assistência de autoria do Deputado Priante 

também já empenhado que vai vim para o nosso Município um vai ficar aqui e o outro 

vai atender a estrada, conseguiu cem mil reais para a área do esporte de autoria do 

Deputado Priante também com projeto para atender a demanda pra atender aqui e outras 

localidades ribeirinhas, um milhão e meio de autoria do Ministro Elder Barbalho que vai 

atender três km de asfalto que vai ser revestido em bloquetes para atender grande parte 

do Bairro da Liberdade, conseguiu quatro km de asfalto quente para o Município de 

Oeiras do Pará de autoria do Deputado Junior Age que vai atender grande parte das ruas 

de nosso Município, temos  ainda vereadora Malena mais um km do asfalto que seu 

marido quanto Prefeito conseguiu através de sua Deputada Cilene Couto, e somando 

temos oito km de asfalto para este Município, são melhorias que o Prefeito vai e consegue 

e isso é importante para o nosso Município. Ademais, citou em relação a um Projeto de 

dois mil e doze da minha casa e minha vida conseguido na Gestão do ex-prefeito Edivaldo 

Nabiça, passou a eleição, passou-se a outra Gestão e aí ficou parada apenas conseguiram 

concluir doze casas, dessas cinquentas casas que as pessoas foram contemplada e hoje 

graças a Deus chegou a equipe que veio concluir as outras casas, porque como não tinha 

sido terminadas o Município estava inviável de fazer outras demandas, estávamos de 

braços cruzados e ainda estamos porque não podemos solicitar nova demanda da minha 

casa moradia para muitas famílias que não tem onde morar, onde eles chegaram aqui o 

Prefeito cedeu um espaço pra eles, eles trouxe o material e vão começar a construir as 

casas que faltaram e ele tem um prazo de seis meses para estar entregando e isso é muito 

bom porque o Município vai ficar apto para receber novas demandas para a população 

que tanto precisa. Na sequência, ressaltou sobre os Requerimentos dos nobres colegas, 

parabenizando-os os quais trazem as demandas pra cá e consertesa irão votar sim, porque 

tudo aquilo que for para benefício de nosso Município, tudo aquilo que for para ajudar, 

para contribuir que esteja dentro do orçamento que a prefeitura tem consertesa irão dizer 

sim porque tudo é para o benefício do povo. Em seguida, o vereador Barriga, pediu a 

parte no discurso citando em relação ao seu Requerimento, que já estiveram uma conversa 

com o Secretário onde veio alguns moradores lá da comunidade colocar a alguma situação 

e fizeram algumas propostas para construir a ponte, mais o Secretário falou que vai fazer 

tudo da forma legal e não quer fazer nada que possa correr risco tanto ele, quanto a 

Administração. E é dessa forma que fala que procuraram o Secretário e ficaram de tomar 

algumas providencias e não tomaram, mais foi pelo fato dele fazer tudo na forma legal 

para não criar nenhum problema para a Administração. Após, à vereadora Franciele 

Amaro, também destacou que também é importante dizer que nessa ida do Prefeito até a 

Brasília, ele solicitou onde acredita que foi para o Deputado Arnaldo Jordy uma emenda 

de abastecimento de água e também para as conclusões das UBS onde estão no aguardo 

e se Deus quiser Oeiras será contemplado. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra 

facultada ao vereador Izanides Filho, o qual saudou a todas as pessoas presentes e aos 

ouvintes das rádios e em das três vereadoras parabenizou à todas as mulheres pelo seu 
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dia. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citado sobre o lixão do Município, onde há 

várias reclamações, várias denúncias a qual não vem só de hoje, e pediu para o Poder 

Executivo que pelo amor de Deus tome providencias ou pelo menos amenizar a situação 

dessas pessoas que trafegam na estrada, e já é ruim só para as pessoas que trafegam com 

o odor horrível e imagine para uma pessoa que mora próximo do lixão. E essa situação 

do lixão está precária e não sabe o que acontece que o carro do lixo só chega na beira da 

estrada e despejam o lixo, e que o Secretário tome as devidas providencias que pelo menos 

jogue esse lixo mais para dentro do mato do que despejarem na beira da estrada. E pede 

que o Secretário do meio Ambiente, o Secretário de Infraestrutura se unem para estar 

dando suporte para que essas pessoas trafeguem com mais vontade nessa estrada. Na 

sequência, parabenizou os vereadores Barriga, Maria Nahum e o vereador Edson Farias, 

por suas indicações e requerimento. Após, relatou que desde quando resolveu fazer parte 

do Governo do Dinaldo Aires, se propôs em ajudar e queria que o Dinaldo Aires tivesse 

à escuta dessa sessão de hoje, e pare para pensar sobre essa Assessoria Jurídica que ele 

trouxe para o Município de Oeiras do Pará, o questionamento que o vereador Edson Farias 

fez hoje aqui, não foi pro mal do Dinaldo Aires não, talvez eles mandaram esse Projeto 

horrível, esse Projeto horroroso e acho que eles pensaram que não íamos ler esse Projeto. 

E já pensou colocar esse Projeto, Projeto de Lei Câmara Municipal de Belém, e como 

presidente da Comissão de Lei e Justiça junto com o vereador Osvaldo Alves que é 

membro da Comissão e a vereadora Franciele e já avisou o Dr. Sergio que quantos 

Projetos desses vim errado nós vamos devolver. Na sequência o vereador José Siqueira, 

pediu a parte no discurso parabenizando o vereador Izanides por sua atitude, por sua 

postura de devolver essa matéria, e o que lhe chama atenção é esse escritório do senhor 

Afonsarino recebendo um recurso altíssimo do nosso Município, e o que é pior que 

colocou um cidadão aqui competente, dedicado o Dr. Luiz, mais pra cuidar do Município 

inteiro em todas as questões Jurídicas, seja na saúde, na educação e aonde quer que seja 

dentro do Município. Tratando esse rapaz como se fosse uma máquina e jamais ele vai da 

conta, então esse Advogado responsável por qualquer um desses escritórios, ele teria que 

ter no mínimo já que ele tem caráter, tem vergonha, colocasse pelo menos mais um 

Advogado para ajudar o Dr. Luiz. O Dr. Luiz temos percebido a sua coragem, temos 

percebido a sua dedicação dentro do Município de Oeiras, mais sozinho não vai da conta, 

e o senhor estar muito certo em devolver porque plasmaram de novo mais uma vez a Lei, 

parabéns porque eles acham que nós somos mais otário do que eles acham que somos, e 

é isso que percebe dessa Assessoria Jurídica da prefeitura que nos trata, que trata essa 

casa como se fosse qualquer coisa. Depois o vereador Izanides Filho, saudou o Assessor 

Jurídico Dr. Sergio, o qual é uma pessoa que trata os vereadores daqui da Câmara de igual 

pra igual, e o Dr. Sergio ele deixa bem claro que ele não manda agente falar de Assessoria 

Jurídica aqui, ele não manda, mais a gente não pode ficar calado e quer que pelo menos 

essa Assessoria Jurídica ela tenha respeito com a Câmara Municípal de Oeiras. Após 

cedeu a parte ao vereador Edson Farias, para contribuir e ratificar do que o vereador José 
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Siqueira Colocou, que acha que eles estão brincando conosco, brincado com esse poder, 

achando que não vamos ler nossas matérias e vem reiteradamente mandando matérias 

com erros. E concorda quando vossa excelência fala do nosso Assessor Jurídico, que me 

trata súper bem, e hoje teve uma conversa com ele e não quis colocar ele em saia justa, 

mais como parlamentar pediu pra ele lhe representar no mandato de segurança e ele 

prontamente disse que vai. E quando certos dizem que nós temos que indicar a solução, 

tai a solução, se estar dando problema porque não exonera, agora aceita a sugestão? 

Porque não entregar para os filhos de Oeiras que são competentes como nosso Assessor 

Jurídico a Assessoria Jurídica, porque tem que ser de fora, porque são santo de casa não 

faz milagres. É só ouvir a nossa Procuradora a outra Assessora que foi competente de 

manter a candidatura do seu Dinaldo Aires até o final, e porque não é competente para 

comandar agora? Na sequência, o senhor presidente Barriga, pediu a parte no discurso 

citando que já tem se tornado até repetitivo nessa questão da Assessoria Jurídica, por 

quer? Porque se preocupa com a Administração, se preocupa com o nosso Município 

porque várias coisas que já vieram da Assessoria Jurídica que não é culpa do Prefeito, 

não é culpa Administração e sim da Assessoria Jurídica que prepara o Projeto de Lei e 

manda tudo errado, e pela segunda vez o senhor brilhantemente como exemplo de 

vereador atuante, vai consertesa devolver a matéria para o Executivo que tome as 

providencias cabíveis. E sobre essa Assessoria Jurídica, hoje nós temos no Município 

vários filhos de Oeiras que são mestres em advocacia, Assessor Jurídico bom, e estiveram 

conversando com o irmão do Assessor Jurídico onde ele colocou um exemplo que na 

época do Rubens Nelson quando era presidente nessa casa, ele praticamente fazia toda a 

prestação de conta e não precisava trazer a Assessoria Jurídica de Belém, e até hoje foram 

aprovadas todas as contas. E o que mais dá problemas hoje para os Presidentes da Câmara 

e para os Prefeitos são as Assessorias Jurídicas que vem de fora. Após, o vereador 

Izanides Filho, citou que conhece bastante já o Prefeito Dinaldo Aires, e o seu 

posicionamento aqui é contra essa Assessoria Jurídica, que pelo amor de Deus e que isso 

é para o bem dele e não para o mal dele que ele troque essa Assessoria Jurídica, porque 

já passou o primeiro ano de mandato e eles não criaram vergonha na cara e não vai ser 

nesse ano aqui que eles vão criar vergonha na cara, porque no início de dois mil e dezoito 

devolver um Projeto de Lei com erros absurdos e esse é só um dos erros, mais tem outros 

e outros erros nesse projeto. Finalizou saudando a todos. Palavra facultada ao vereador 

José Siqueira, o qual saudou a todos os vereadores, as pessoas presentes e aos ouvintes 

das rádios e parabenizou a todas as mulheres pelo dia internacional da mulher. Em 

seguida, iniciou seu pronunciamento citando que receberam na escola José Ribeiro da 

Costa, o encarregado da empresa no qual vai construir o muro da escola do X-Estrada, e 

agradeceu em nome da comunidade e parabenizou ao Prefeito o qual deu credito a alguns 

de seus requerimentos indicação de nº 005/2017 no qual solicitou a construção do muro 

daquela escola. Citou ainda, que tiveram a visita do Secretário de Educação com a equipe 

do Conselho, foram visitar a escola em construção do São Raimundo e o engenheiro 



 

13 
 

esteve lá, detectou algumas irregularidades e consertesa vai chamar o empresário 

responsável por aquela obra que faça a correção, uma linda escola para um lugar tão 

sonhado que precisa. E o Município de Oeiras hoje, ele tem que construir oitenta por 

cento de todas as escolas principalmente do interior, o Município hoje todas as escolas do 

interior, tirando apenas São Bernardo, Igarapé Preto, América e França, essas escola ainda 

estão em estado bom, mais as outras elas precisam de reformas e ampliação. Após, 

agradeceu em nome do povo da PA 379 da estrada abaixo, agradeceu ao Secretário de 

Agricultura Manguinha, agradeceu Prefeito Dinaldo Aires e agradeceu a empresa Moraes 

por fazer uma parceria, e nós tapamos alguns buracos junto com a comunidade, repararam 

alguns trechos critico daquela estrada para que os agricultores, os alunos possam ter 

acesso tanto a escola e os agricultores poderem escoar a sua produção. Agradeceu ao 

Prefeito que se sensibilizou porque é uma PA e o Prefeito não tem obrigação nenhuma de 

fazer algum investimento lá, porque são de inteira responsabilidade do Governo do 

Estado. Depois, citou, que tiveram na escola do Costeira para uma reunião, onde 

decidiram com um acordo que o povo da estrada da BR 422 estar de parabéns, citando o 

nome da professora Adelina Tenório que foi humilde e mostrou compromisso com a 

educação daquele lugar, porque ela foi para a reunião assinou um documento conosco 

dizendo que é favorável que o Ensino Médio saia da escola do Gaspar Viana e vá para o 

Costeira, pelo fato que vai dividir aquela região e todos os alunos vão estar mais próximo 

da escola. Também citou para o povo do Costeira, que hoje foi feito o processo da 

licitatório da escola do Costeira, a empresa que estava construindo pediu desistência e foi 

feito o processo licitatório. Depois, citou sobre a Assessoria Jurídica da prefeitura 

contratada pelo escritório do Dr. Afonso, e ressaltou o que disse na intervenção do 

discurso do nobre vereador Izanides, que o maior problema é esse que estão tratando o 

Dr. Luiz como uma máquina, o tanto de documento que esse rapaz tem para apreciar, que 

tem para emitir parecer, formar leis, são muitos, então a prefeitura, o Prefeito tem que 

cobrar para que mande mais um advogado. Um Projeto que veio e voltou, veio errado de 

novo e isso se chama sobre carga de trabalho na responsabilidade desse cidadão que é o 

Dr. Luiz, um rapaz que vê a dedicação dele no Município de Oeiras do Pará, que vê ele 

com muita responsabilidade tentando acerta, mais todos nós somos seres humanos. Mais 

o vereador falou uma coisa muito importante, “errar, todos nós somos passivos a erros, 

mais quando o erro ele é repetidamente tem que tomar uma atitude para que esses erros 

sejam corrigidos”, e pensa que se queira continuar com esse escritório e a prefeitura confia 

nesses escritório que mande mais profissional para ajudar o rapaz, para que se possa ver 

os processos andar porque já tivemos vários prejuízos que sabe que o Dinaldo Aires não 

teve culpa e que a vontade dele era que acontecesse as coisas  no tempo certo, mais pela 

irresponsabilidade desse escritório atrasou vários processos licitatórios no qual veio trazer 

grandes constrangimentos para a Administração. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra 

facultada à vereadora Malena Batista, inicialmente saudou a todas as pessoas. Citou 

ainda que são tantos os problemas sendo expostos que hoje acredita que nós mulheres 
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merecíamos uma sessão solene, mais assim saudou sua nobre colega Franciele, a nobre 

colega Maria Nahum que Deus posa vos abençoar o mandato de cada uma. Após, citou 

que não queria falar hoje de saúde, de educação, irá se guardar para a próxima sessão, 

porque foi surpreendida com um buquê de flores de seu esposo Ely. E tem o prazer hoje 

de estar em uma plenária aonde ela tem o nome de uma mulher que fez parte dessa casa 

de lei, que é a sua madrinha de batismo Rosa Feliz Pereira, uma mulher de tantas 

qualidades, que tem tantos afilhados no Município de Oeiras do Pará. Em nome da 

vereadora Priscila Santa Maria, saudou a todas as mulheres que já participaram dessa casa 

de lei, em nome da dona Raimunda e da dona Flora no Bairro da Liberdade, em nome da 

dona Pilar no Bairro do Marituba, em nome da dona Maura do Bairro do Centro, em nome 

da dona Eremita e Aurilene Veiga no Bairro do Santa Maria, em nome da dona Janice no 

Bairro do Marapira, em nome da Pastora Ivanete no Bairro da Nova Oeiras, em nome da 

dona Tarsila no Bairro da Estrada, desejou um feliz dia internacional das mulheres. 

Mulheres que tem feito a diferença nesses Bairros, em diferentes atividades, em diferentes 

comunidades tem feito a diferença ali em sua localidade e em cada Bairro. E em nome da 

enfermeira Elaine, saudou todos os profissionais da área da saúde de nosso Município. 

Em nome da Professora Rosilene e da dona Luiza, saudou a todas as mulheres que fazem 

parte da educação de nosso Município. Em nome da dona Rose Fontenele, desejou um 

feliz dia das mulheres a todas as mulheres que trabalham na Secretaria de Assistência 

Social. Em nome da dona Eliene Rodrigues, saudou a todas as mulheres da Infraestrutura 

do nosso Município. Em nome da dona Mariellen Alfaia e Roberta Andrade que fazem 

parte da Secretária de Cultura saudou a todas as mulheres que fazem parte da Secretaria. 

Em nome da Dr. Iraneide e da Dr. Nazaré, saudou a todas as mulheres que compõem a 

Secretária do Meio Ambiente, Agricultura, Administração e Finança. São mulheres que 

fizeram a diferença e sempre lutaram, batalharam pelo direito de voto, e lembra da 

senhora Isa Cunha irmã da senhora Floracy Ribeiro que foi uma mulher de luta, uma 

mulher que conseguiu muito dos espaços que nós hoje usufruímos. E tem uma música 

que diz, “dizem que a mulher é um sexo frágil”, mais lá fora os direitos realmente não 

são iguais, mais agradece a Deus que dentro dessa casa de lei pelo menos os seus salários 

é igual, mais também somos tratadas de igual para igual, mais tem muitos espaços ainda 

a ser conquistado, muitos espaços a prosseguir. Não foi fácil chegar até aqui, tivemos 

barreiras, encontramos espinhos, mais o que mais lhe dói é que muitas das vezes é que 

nós somos colocadas para fazer um percentual numa eleição, porque tem necessidades de 

ter mulheres candidatas, mais acredita que em breve pode mudar, não somente para dar 

vagas ou ter mais candidatos, mais que posamos ser vistas de uma outra forma porque 

nós temos capacidades, nós temos competência, nós temos determinação e nós temos 

sabedoria que quem dá somente Deus. E deixou o seu abraço e um feliz dia internacional 

da mulher as suas amigas de todos os rios do interior do Município. Em nome da irmã 

Arinete desejou a todas as suas irmãs do círculo de oração da Assembleia de Deus e 

congregações um feliz dia da mulher. Em nome de sua irmã Domingas Monteiro e 
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Marnete Soares desejou um feliz dia da mulher as suas irmão da união feminina da Igreja 

Cristã Evangélica e congregações. Em nome de suas irmãs Mardeu e Pastora Nazaré 

desejou um feliz dia da mulher as suas irmãs do grupo de mulheres da Igreja do Evangelio 

Quadrangular e Tabernáculos, em nome de dona Socorro e dona Lene saudou um feliz 

dia da mulher ao grupo de mulheres de Deus em ação da Igreja Mundial do Poder de 

Deus. Em nome da irmã Paula desejou um feliz dia da mulher as filhas do rei da igreja 

Adventista do Sétimo Dia. Em nome da dona Rosemeire Alves desejou um feliz dia da 

mulher as suas irmãs católicas que fazem parte também da comunidade. Em nome da tia 

Sinhá desejou um feliz dia da mulher as suas amigas do grupo renascer. Em nome da dona 

Elisangela Araújo desejou um feliz dia da mulher a todas as mulheres da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará. Desejou também a todas as pessoas que exercem diferentes 

funções um feliz dia da mulher. Finalizou citando que, Deus abençoe a todas as mulheres 

do nosso Município, de Municípios vizinhos que fazem fronteiras com Oeiras do Pará 

recebam o seu grande abraço com um abençoado dia internacional da mulher. Finalizou 

agradecendo a todos. Palavra facultada à vereadora Maria Nahum, inicialmente saudou 

a todos os nobre colegas, as pessoas presentes e aos ouvintes das rádios. Depois, iniciou 

seu pronunciamento citando que já tinha sido lido o seu requerimento, requerendo a 

construção de um prédio para os universitários do nosso Município e os que vem de outros 

Municípios, onde a mesma foi procurada por vários alunos e viu a dificuldade e o 

constrangimento que nos últimos dias eles passaram, onde eram locomovidos para um 

lugar e lá outra hora já não dava, era para o outro e até essa casa serviu eles, mais fica 

difícil, tem que ter um lugar pra eles se não for uma construção, mais que seja uma doação 

para que eles venham ter respeito e um lugar digno para estudar. Após, parabenizou o 

vereador Edson Farias pela iniciativa, onde a gente vê que o espaço ficou maior e ficou 

mais difícil, porque aquilo ali só estar atrapalhando e a outra parte também pra gente 

andar estar difícil porque tem umas partes que estar quebradas que não foi concertadas, e 

deixou claro que quando fala não é como crítica, mais sim com respeito ao povo, porque 

foi eleita pelo povo para vim reivindicar, fiscalizar, legislar e cobrar. E como já falou o 

recurso não cai em sua conta, e como é que vem trazer soluções, as soluções que traz é 

reivindicando, é falando pelo povo, porque ganha o salário de vereadora mais não dá pra 

construir até porque não é papel do vereador e a maneira que sabe que é o certo é cobrar, 

é reivindicar aqui nos vinte minutos que Deus lhe deu e o povo para vim falar em favor 

do povo. Parabenizou também o outro requerimento e que seu voto seria favorável. 

Depois, citou que ficou feliz de quando ouviu do nobre colega, que o Município vai ser 

contemplado pelo valor que foi citado aqui na saúde, e espera que seja realmente 

trabalhado com responsabilidade porque vê e presencia a dificuldade que o Município 

vem se encontrando. E ouviu muito, que já foi falo aqui nessa tribuna, que é as pessoas 

que não tomam os medicamentos direito, mais temos que ouvir os dois lados, ouviu 

relatos também de várias pessoas tem acompanhado várias pessoas e a pessoa toma sim 

direito, a desculpa não vê que estar na dosagem do medicamento que estar errado, que é 
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o medicamento que não estar fazendo efeito, mais nós sabemos que o medicamento ele 

não previne a doença, é só quando a pessoa já estar com a malária que toma o 

medicamento. Então espera que o Secretário juntamente com o Prefeito venham trabalhar 

também na prevenção porque a pessoa só usa o medicamento quando já estar com a 

doença, e no seu ponto de vista o ponto fundamental é no ponto da prevenção como 

orientar as pessoas, porque a desculpa como tem acompanhado alguns casos não estar no 

medicamento, acha que tem que ser trabalhado na questão de prevenção. Após, pediu para 

o Secretário de Saúde que o mesmo entrasse em contato com o Secretário de Saúde de 

Curralinho, porque em Curralinho não havia médico cirurgião e eles estavam mandando 

os doentes pra cá, não que o nosso Município não possa acolher, mais vemos que só pra 

cá já é difícil, e os casos mais graves de mulheres gravidas estavam sendo encaminhados 

pra cá. E pôde ver que o Dr. Raul queria atender mais não tinha como porque mandaram 

de um jeito falando onde tinha mulher que já estava com três quatro dias com dor em 

Curralinho e chegaram aqui e queria ser operada logo, não que o Município não possa 

atender, pode sim porque é ser humano é uma vida, mais fica difícil, porque a demanda 

do nosso Município já é bastante grande, e pôde ver as correrias dos funcionários no 

hospital, os funcionários querendo servir as pessoas que estavam chegando de Curralinho 

e não tinha leito . E o Secretário de lá tem que fazer de outra forma e o nosso Secretário 

daqui entrar em contato com ele pra isso não acontecer. Depois, citou que queria esclarece 

de quando foi falo aqui, para as pessoas que ficaram lhe perguntando porque as pessoas 

que estar lhes ouvindo, elas não ouve desde o começo os seus discursos e ficam lhe 

perguntando. E esclareceu de quando foi falo aqui que fez as cobranças das máquinas, 

porque no ano passado nesse mesmo período de inverno falou que era para fazer a 

manutenção para que quando chegasse o verão para aterrar as ruas e não aconteceu 

praticamente só uma rua do seu conhecimento que foi aterrada aqui na cidade e se não 

lhe falha a memória foi a rua da Castelo Branco. E quando aqui foi falo nas máquinas lhe 

perguntaram porque o nome do seu irmão tinha sido falo, e falou que não sabia porque 

teve vereador aqui que falaram que neste ano foi feito as manutenções das máquinas, e 

teve uma conversa com os agricultores onde eles falaram que o ano todo eles iam lá com 

o Secretário de Agricultura e ele falava que tal dia ia mandar e isso não aconteceu, e já 

teve agricultor que já até desistiu por não ter condições financeira e aquele que tem uma 

condiçãozinha conseguiu levar pra frente, e agora recentemente o Secretário falou que ia 

e partes dos agricultores compraram seu combustível porque o Secretário prometeu que 

ia levar as máquinas e até agora essas máquinas não chegaram lá. E falou que não sabia 

aonde tinham sido usado essas máquinas porque se foi feito manutenção e dentro da 

cidade não tem nenhuma rua aterrada, não tem um serviço que se possa ver que danificou 

de novo ou a máquina não estar boa porque foi feito esse trabalho, e falou só se fosse em 

algum sitio particular. E aqui o vereador Siqueira falou que o último lugar que ele sabia 

que tinha sido usado as máquinas era no sitio do seu irmão Jucival ali no balneário, e 

acredita que foi sim feito lá, mais foi a Paroquia daqui que solicitou que fosse feito um 
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reparo lá, porque a Romaria saiu de lá. E seu irmão tem boa tenção de servir e hoje nem 

ver como ele tivesse tirado proveito, porque ele tem uma condiçãozinha e se fosse o caso 

de fazer pra ele mesmo, ele já fez lá e faria de novo de pagar os maquinários para ajeitar. 

Mais a pessoa não ver que ali é um lugar pra se divertir, como o balneário do senhor 

Dinaldo Aires, e no balneário do seu irmão sai aproximadamente embarque e 

desembarque daquele porto, é particular, mais praticamente se tornou público, porque os 

moto taxis fazem várias corridas durante o dia buscando doentes que é um meio de 

transporte mais viável de vim pela estrada do que vim pelo rio, e tem gente que traz suas 

coisas pela estrada como sua farinha e ali ver como uma maneira de servir, e a pessoa faz 

um julgamento como uma maneira de afronto, e quando estar reivindicando o direito do 

povo, fazem comentário de afronta, e deixou bem claro que vem pra cá para reivindicar 

pelo povo  não vem para afrontar com alguns de seus nobres colegas e também nem quer 

isso, porque quando a gente não quer a gente não faz. Em seguida, o vereador Edson 

Farias pediu a parte no discurso para contribuir com vossa excelência, onde ver a mesma 

um pouco aflita de quando dizem que aterraram e beneficiaram o balneário de seu irmão, 

e o balneário de seu irmão é público e notório que ele não é particular ele é um lugar 

público, embora muito mal explorado pelo Oeiras que deveria ser explorado a questão do 

marque-te na questão do turismo, o  recanto seria um local muito bem visto pelo turista 

mais infelizmente não é. E a senhora recebe critica porque foi aterrado o balneário de seu 

irmão, mais ver totalmente ilegal, a mesma forma que acha legal aterrarem o balneário 

do marapira que é do Dinaldo. O povo de Oeiras não merece ter um acesso digno para 

um ponto de lazer? Na gestão passada e esse ano de novo já foi recuperado aquele acesso, 

e da beira da rua pra lá é terreno particular, e ver com bons olhos, que acha que deveria 

ser melhor ainda e tanto outros locais como foi aterrado lá pro porto de marés, também 

entrou no local particular, e que lhe prove que não é particular, não estar certo mais irá 

aplaudir e que bom se o asfalto chegasse até lá para que os turistas estivessem acesso. E 

finalizou citando sobre a questão da malária que foi colocada lá no início da reunião de 

hoje que foi distribuído seis milhões pra oito Municípios, e Oeiras do Pará será 

contemplado com setecentos e cinquenta mil, outros Municípios receberam microscópio 

entre outras coisas e Oeiras setecentos e cinquenta mil, oxalá que esse dinheiro seja 

realmente aplicado no combate e principalmente na prevenção da malária, mais acredita 

que sim. Após, o vereador Branco Manga, pediu a parte no discurso, citando que não sabe 

qual foi o vereador que falou sobre a questão das maquinas, mais se falando de máquina 

de agricultura, sabemos sim que é notório que até hoje não se foi feito a manutenção da 

forma que a gestão recebeu do carro que não tem máquina, do trator que ficou quebrado. 

E sobre a questão do aterro, que não foi justamente aterrado o balneário do seu irmão, 

mais sim a estrada principal e a mesma questão do balneário do Dinaldo e sim o acesso 

até lá, e a questão do porto de marés eu lhe asseguro que não foi jogado um palmo de 

terra pela prefeitura e sim foi comprado, e pode lhe garantir. Na sequência, à vereadora 

Maria Nahum, citou que não entende muito de máquina, mais quando assumiu esse 
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segundo mandato e no mês de janeiro foi na secretaria de infraestrutura e a maioria das 

máquinas tanto de agricultura e as máquinas daqui mesmo que fazem o serviço aqui, todas 

estavam precisando de manutenção, e vários funcionários de lá falaram que elas estavam 

funcionando mais se não fosse feito a manutenção as que estavam funcionando iam 

quebra todas porque estavam sem condições. Ademais, citou que fica muito triste que das 

outras vezes do outro mandato foram taxados e nesse mandato já ouviu aqui dos nobres 

colegas que nós vereadores éramos culpados do asfaltou não ser de qualidade. E falou 

aqui quando viu a situação desse asfalto nessa gestão como estava, e no outro mandato a 

culpa era da Câmara, a culpa era do Prefeito, mais hoje o Prefeito não tem culpa é a 

empresa, mais com o pouco conhecimento que tenho, que nós sim vereadores também 

temos como fiscalizar isso juntamente com o Prefeito e até na questão da contabilidade 

de quando essa Câmara fala, mais a culpa não é do Prefeito, mais um ano e três meses ver 

que não estar dando certo, vai causar prejuízo para o Município, que tome uma outra 

atitude porque se não estar dando certo por um lado tem que ir por outro e um ano e três 

meses já é bastante tempo para revê tudo que estar errado. Finalizou agradecendo a todos. 

Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual saudou a todos os nobre colegas e a 

todas as pessoas presentes e aos ouvintes das rádios. Na sequência, fez um comentário 

sobre a Assessoria Jurídica de nosso Município, onde já falou na tribuna algumas vezes, 

já falou também ao Prefeito Dinaldo Aires que não concorda com essa Assessoria 

Jurídica, errar é humano mais permanecer no erro é burrice, hoje faz parte da Comissão 

Lei e Justiça onde receberam um documento totalmente errado, e na sessão retrasada se 

não lhe falha a memória, fez uma alerta aqui aos prefeitos e o atual Prefeito Dinaldo Aires 

que os amigos do Prefeito sempre vão estar ai, os amigos do Dinaldo ele só vai saber no 

dia que ele não estiver mais como Prefeito. E o que lhe espanta é que parece que essa 

cadeira ele é meio que maldita, que quando a pessoa senta lá parece que botada uma venda 

em seus olhos, que não ouve, não escuta e foi nessa situação que falou na sessão retrasada 

se relacionando a Assessoria Jurídica do Município os erros que eles vem causando. E os 

erros que eles vem causando não afeta só o Prefeito afeta a todas as Secretarias, a todas 

as escolas, os alunos e afeta geralmente a todo o nosso Município. Após, iniciou seu 

pronunciamento citando de algumas conquistas para o Município, que mesmo com 

dificuldade que o Brasil vem enfrentando e consequentemente afeta de fato o nosso 

Município. Na área da saúde conquistamos uma UBS fluvial no valor de mais de dois 

milhões que servirá para atender a todas as áreas ribeirinhas de nosso Município, 

ganhamos também uma emenda de quinhentos mil para compras de equipamentos na área 

da saúde, mais quinhentos mil para a atenção básica e na questão da malária que vem 

afetando o nosso Município a ajuda também do Ministério da Saúde mais de oito milhões 

para os onzes Municípios para o combate à malária, Ambulâncias e uma serve hoje a BR 

422 melhorando assim as comunidades para servir a população em geral. E como 

vereadores temos que fazer de fato os nosso papel, fomos contemplados e hoje temos que 

fiscalizar as emendas conquistada. Oeiras também estar sendo contemplado com quatro 
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km de asfalto quente para várias ruas do nosso Município, ganhamos também três km de 

bloquete que vai contemplar grande parte das ruas de nossa cidade. Na sequência à 

vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso a qual parabenizou o nobre colega, 

e para complementar citando que amanhã o Prefeito Dinaldo Aires estará viajando para a 

Capital do Estado, e que o Município de Oeiras também foi contemplado com um papa 

lixo de autoria do Ministro Elder Barbalho a pedido do Prefeito, e acredita que são dez 

Municípios e Oeiras é um desses. Ademais, o vereador Osvaldo Alves, citou que na área 

da educação tem obras iniciadas em várias comunidades, onde estar sendo construído o 

muro da escola José Ribeiro da Costa um requerimento do vereador José Siqueira, no São 

Raimundo estrada abaixo também estar sendo construído uma escola. Na área da 

infraestrutura onde esteve até ao Secretário de Obra popular Tatu e segundo ele estar 

sendo feito consertos e manutenções de todas as máquinas, e fica feliz porque mesmo 

com as dificuldades a casa ela estar sendo arrumada e é isso que o povo estar querendo. 

Ademais, parabenizou os vereadores Edson Farias e a vereadora Maria Nahum pelos seus 

requerimentos, o qual é o nosso papel de vereador vê as dificuldades de nosso Município. 

E o vereador Edson falou aqui também sobre a situação do Beluca e acredita que a 

situação lá da Santino onde ele fez, ele não tem culpa deixaram ele fazer mais ele teve 

um gasto lá, e ele só estar querendo até onde sabe porque conversou com o Beluca e ele 

só estar querendo o que ele gastou lá, e que propôs ao Secretário de Educação para sentar 

e conversar para chagarem a um acordo. Em seguida, pediu ao Secretário de Infraestrutura 

que ele possa dá uma atenção lá na rua Manoel Tavares, que possa acionar três vezes por 

semana a coleta do lixo que ele possa olhar com carinho até aquela comunidade da Nova 

Oeiras. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Serginho Barbosa, 

o qual saudou a mesa constituída, a todas as pessoas presentes e aos ouvintes das rádios. 

Na sequência, iniciou seu pronunciamento esclarecendo alguns pontos referente a sessão 

anterior quando se colocou contrário a algumas decisões e ações do Secretário de Saúde, 

onde foi questionado por algumas pessoas se estava brabo, se estava nervoso, 

simplesmente de como mencionou naquela ocasião disse que é o meu papel como 

vereador e foi eleito pra isso independente de qual posição faz parte perante ao Governo 

se sou oposição se sou situação isso não interfere em nada, porque estar aqui e 

dificilmente falta em alguma sessão acompanha quase todas e só não vem quando não é 

possível. Ver o vereador Edson parabenizando os acertos do Governo e criticando 

algumas falhas que isso é inevitável em todas as esferas vermos erros acontecendo, mais 

a humildade consiste em reconhecer os erros e procurar corrigi-los. E direcionou as 

pessoas que lhe abordaram, que o seu papel aqui de quando fala de alguma coisa em forma 

de crítica é no intuito que venha a melhorar. E quando falou da questão das ultrassons que 

tiraram do Dr. Márcio, hoje lhe veio uma notícia, que hoje foi interrompido as ultrassons 

que estavam marcadas porque o aparelho do Dr. Raul não funcionou, e são essas coisas 

que questiona onde fez uma analogia com o time de futebol “em time que se ganha não 

se mexe”, e hoje as mulheres deixaram de ser atendidas com as ultrassons e foram todas 
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remarcadas para quando o Dr. Márcio chegar no Município. Após, ressaltou sobre sua 

visita na Delegacia Geral da Policia Civil, quando mencionou anteriormente convidando 

os nobres colegas e foi fez a visita e fez o que tinha de fazer quando naquele momento 

suas solicitações sobre a segurança pública do Município o qual já foi debatido aqui e 

como sempre diz que não adianta vim aqui uma vez e falar, temos que falar e temos que 

insistir até que aconteça. E lá existe um departamento corregedoria da polícia militar e 

esteve até ao coronel também debatendo alguns assuntos com ele referente à polícia de 

Oeiras. Então, estão desempenhando seus trabalhos ao contrario que poucos falam que a 

gente não faz nada, mais acredita e sempre fala quando tem a oportunidade que ver e já 

acompanha as Câmaras anteriores, ver essa Câmara como uma Câmara boa para o povo 

de Oeiras, porque vários vereadores aqui estão desempenhando seu papel, ver pessoas 

aqui que através de seus Deputados, de seus candidatos trazendo benefício para o 

Município e isso é uma coisa boa, infelizmente é assim que funciona é nesse momento 

que a gente tem a oportunidade de ser atendido. Na sequência, citou que foi citado pela 

vereadora Maria Nahum sobre a empresa, e já tinha antes mesmos de vossa excelência se 

pronunciar da empresa que estar colocando o asfalto na cidade o mesmo já tinha anotado. 

E quando à vereadora Franciele mencionou aqui os ganhos referentes ao asfalto para a 

cidade de Oeiras do Pará, fica preocupado no sentido que ver que o asfalto estar sumindo, 

devido a péssima qualidade do asfalto, a execução do trabalho, então nós temos que ser 

vigilantes e acredita que devem realmente chamar para uma audiência aqui, essa pessoa 

que estar na frente dessa empresa aqui no município para questionar e até ir acompanhar 

o trabalho. Depois, parabenizou o vereador Barriga pelo seu Requerimento, quando 

solicita a construção ou reparação da ponte da escola do Caracurú. Parabenizou a 

indicação da vereadora Maria Nahum, o qual não sabe se será possível, mais é louvável 

a sua colocação quando se refere as pessoas que estão cursando a Universidade Federal 

do Pará, onde já oferece alguns cursos em nosso Município. Parabenizou também o 

vereador Edson Farias pela sua colocação, e particularmente ainda não prestou atenção 

nessa situação lá, sabe que existe lá um meio fio e quando fizeram o projeto de lá acha 

que tinha uma finalidade, mais como vossa excelência estar questionando de melhorar 

então tem seu apoio. Finalizou agradecendo a todos. Após, os pronunciamentos passou-

se para a seguinte ordem do dia: Votação da Indicação nº 002/2018, de autoria da 

vereadora Maria Nahum. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação da Indicação nº 

003/2018, de autoria do vereador Barriga. O qual foi aprovada por unanimidade. Votação 

do Requerimento nº 003/2018, de autoria do vereador Edson Farias. O qual foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida, o vereador Edson Farias e o vereador José Siqueira 

pediram questão de ordem. Após, o senhor presidente cedeu a palavra ao vereador Edson 

Farias, o qual parabenizou vossa excelência pela dinâmica do trabalho e na quarta-feira 

passada conversaram sobre essa dinâmica, parabéns. Mais a minha questão de ordem 

excelência é lhe propor uma mesa diretora e pros demais pares a seguinte situação, e cabe 

a si também propor emenda a suas Leis Orgânica e ao Regimento interno, mais tem que 
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ter no mínimo três assinaturas mais a mesa é responsável. E a sua questão de ordem é 

propor a mesa para análise dos nobres pares, que se forem de acordo alterar a Lei Orgânica 

e por consequência o Regimento Interno para que a eleição para o novo mandato da mesa 

diretora que começará a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e dezenove que estar 

no Regimento e na Lei Orgânica que tem que ser dia primeiro de janeiro, que nós posamos 

antecipar para a última sessão deste ano, ainda dá tempo é legal desde que queira, e somos 

um dos poucos Municípios que fazemos essa eleição no meio do mandato no dia primeiro 

de janeiro. E diz isso, porque muitos querem viajar, querem curtir o recesso, férias e 

quando é o dia primeiro de janeiro temos que estar aqui para uma votação que ela pode 

até ser antecipada. Em seguida, o senhor Presidente Barriga, cita que é louvável a sua 

colocação e consertesa a mesa diretora irá analisar a sua proposta. Palavra facultada ao 

vereador José Siqueira, citou que comunga da ideia do vereador e o mesmo tem o seu 

apoio. E sua questão de ordem é de duas coisas que quer colocar, uma é que as pessoas 

ficam mandando mensagens que a sessão não estar sendo transmitida na rádio Araticu as 

pessoas que moram longe como melancia e outras localidades, e queria que o senhor 

pudesse verificar o motivo porque que não estar sendo transmitido na rádio Araticu. E a 

outra situação as pessoas que estão ouvindo que irão estar amanhã as sete horas na feira 

distribuindo café e de flores, promovido pela presidência dessa casa o vereador Barriga e 

os demais pares fazendo um gestos de carinho para as mulheres do nosso Município. 

Ademais, o senhor presidente Barriga, citou que a rádio Araticu estar fazendo a 

transmissão sim, também da sessão. Depois, por questão de ordem o senhor presidente 

cedeu a palavra à vereadora Franciele Amaro, a qual citou que neste sábado será 

realizado um evento em comemoração aos dias das mulheres na praça Miranda Tenório 

e todas as mulheres que poderem participar será uma manhã de palestras de saúde da 

mulher sobre exames de câncer de mama, contra o câncer de colo de útero, violência 

contra a mulher, jogos, dança, entregas de prêmios, estética e alguns brinde para as 

mulheres que irão participar na praça Miranda Tenório. Na sequência, o senhor presidente 

por questão de ordem cedeu a palavra ao vereador Serginho Barbosa, o qual citou que 

esqueceu de colocar algumas situações referente em que falou na tribuna ao Secretário de 

Saúde, dizendo que não tem nada contra a sua pessoa, mais se preocupa com a população 

de Oeiras é pra isso que estar aqui, e quando se posicionar referente alguma coisa sempre 

estar se posicionando em prol da sociedade do povo de Oeiras do Pará. Depois o vereador 

José Siqueira, citou que o locutor da rádio Araticu estava mandando mensagem que estar 

sim transmitido, pensa que seja problema com a internet que as pessoas estão longe do 

Município. 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 demais vereadores presentes. O cd da Sessão 

Ordinária do dia sete de março de dois mil e dezoito, onde encontra-se os discursos na 

integra, encontra-se no arquivo dessa casa.  
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Cientes:  

 

Presidente (a): _________________________________________________________ 

Primeiro Secretário (a): __________________________________________________ 

Segundo Secretário (a): __________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 

Vereador (a): __________________________________________________________ 
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