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

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

plenário Rosa Feliz Pereira, sob a Presidência do vereador José Paulo Miranda Gonçalves 

e secretariado pelos edis Joelson Cunha de Moraes e Sergio Batista Barbosa. Composta a 

mesa foi efetuada a chamada dos vereadores presentes: Branco Manga, José Siqueira, 

Paulo Miranda, Serginho Barbosa, Edson Farias, Franciele Amaro, Osvaldo Alves, 

Barriga. Constatou-se a ausência da vereadora Malena Batista, onde a mesma 

encaminhou o laudo médico. A vereadora Maria Nahum também justificou e também 

estará trazendo documentos comprovatório, e o vereador Izanides Filho também 

encontra-se em Belém do Pará acompanhando sua mãe que encontra-se enfermo. Após, 

as chamadas 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. Após, o senhor Presidente colocou em discussão, votação e aprovação a Ata 

da Sessão anterior. A qual foi aprovada por sete votos favoráveis e o vereador Edson 

Farias se obteve. Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO. NENHUM. B) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS. NENHUM. C) EXPEDIENTES ORIUNDOS 

DO LEGISLATIVO. Ofício nº 014/2017 – CPI – FUNPREV, o qual encaminha os autos 

com relatório final e anexos da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI/FUNPREV. 

Relatório final da Comissão Parlamenta de Inquérito – CPI/FUNPREV. Ofício 

nº004/2018-COLEJURF-CMOP, de 14 de março de 2018, o qual encaminha o Projeto de 

Lei nº 001/2018, de autoria do Executivo Municipal, o qual “Altera a Lei Municipal nº 

631/2014 (LEI AMBIENTAL MUNICIPAL) e dá outras providencias”, com o parecer nº 

002/2018. Parecer nº 002/2018- COLEJURF, sobre o Projeto de Lei nº 002/2018, de 06 

de fevereiro de 2018. Ofício nº022/2018 – GP - CMOP, que encaminha a Comissão de 

Leis, Justiça e Redação Final, o Projeto de Resolução nº 001/2018, o qual “Altera a 

Resolução nº 003/2004, de 27 de dezembro de 2004, que institui o Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Oeiras do Pará e dá outras providências”, bem como a Proposta de 

Emenda nº 001/2018, à Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará. Projeto de 

Resolução nº 001/2018, de 16 de março de 2018, o qual “Altera a Resolução nº 003/2004, 
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de 27 de dezembro de 2004, que institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará e dá outras providências”. Proposta de Emenda nº 001/2018, de 16 de 

março de 2018, à Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará. Logo depois, passou para 

o pequeno expediente no qual o senhor Presidente facultou aos vereadores para breves 

comentários ou comunicações pelo prazo máximo de cinco minutos cada. No qual os 

vereadores Paulo Miranda e José Siqueira se inscreveram para se pronunciar. Palavra 

facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual saudou aos seus nobres colegas vereadores 

e as pessoas que se fizeram presentes. Em seguida, citou que usou o pequeno expediente 

para informar de um comunicado recebido da Secretaria do Governo do Estado do Pará, 

assunto: avaliação dos trabalhos ao combate da malária, a qual estará promovendo uma 

reunião de avaliação dos trabalhos ao combate à malária no Município de Oeiras do Pará, 

convidando vossa excelência senhor José Paulo Miranda Gonçalves Presidente desta 

casa, para participar desta reunião no próximo dia três de abriu de dois mil e dezoito, em 

local a ser confirmado posteriormente, onde a reunião contará com a presença do 

Secretário de Saúde do Estado, Diretor de Departamento de Endemias do Estado, 

representante do Ministério da Saúde, Presidente do Conselho Estadual de Saúde, senhor 

Promotor de Justiça da Comarca de Oeiras do Pará, Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde, agradecendo atenciosamente Claudio Cardoso Gonçalves coordenador do 

Programa Estadual de Combate à Malária. E quanto Presidente da Câmara, convidou 

todos os nobres vereadores para se fazerem presentes quanto as suas possibilidades. Após, 

fez a leitura do atestado médico do Dr. Otavio Augusto Gomes da Paz, Hematologista, à 

vereador Malena Batista, a qual foi concebida a uma consulta médica nesta data, a qual 

em decorrência deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período 

de quatro dias a partir de vinte do três de dois mil e dezoito. Finalizou agradecendo. 

Palavra facultada ao vereador José Siqueira, o qual saudou a mesa constituída em nome 

do senhor Presidente cumprimentou aos demais vereadores presentes e as pessoas que 

estavam presentes. Após, se retratou ao relatório final da CPI, do Inquérito Parlamentar 

que investigou os desvios do recurso do FUNPREV do ano de dois mil e treze até o ano 

de dois mil e dezesseis, parabenizando ao vereador Barriga relator da CPI, pelo empenho, 

pela dedicação no qual foi debruçado, foi empenhado em busca da verdade. Prosseguido, 
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citou que essa Comissão foi montada não para persegui nenhum político ou nenhuma 

pessoas envolvidas nesses atos, mais para que pudessem dá esclarecimentos dos fatos 

verdadeiros ao povo de Oeiras do Pará, onde é um Parecer Muito bem elaborado, muito 

bem consultado, agradecendo ao Dr. Sergio que foi um grande Assessor e parceiro nessas 

questões, foi respeitado constitucionalmente todos os seguimentos da Comissão, onde 

tiveram todos os relatórios, todos os depoimentos lidos pelos depoentes e depois assinado 

pelos mesmos, foi feito da maneira correta e agora resta entregarem as autoridades 

competentes para que elas possam dá seguimento no processo. Onde os mesmos 

cumpriram seus papeis com a Comissão, juntamente com o vereador Ezequiel de Jesus 

(Branco Manga) e a vereadora Franciele Andrade que foram pessoas parceiras, onde 

estiveram em Belém, intimaram as pessoas para vim depor e todos vieram, onde tiveram 

várias contradições, depoimentos que contradizem aquilo que realmente já esperavam. 

Prosseguiu citando que espera profundamente que entre a punição das pessoas que 

lesaram o Fundo de Previdência do Município de Oeiras do Pará e a recuperação do 

dinheiro, a sua posição seria a recuperação do dinheiro, porque são milhões, são mais de 

quatorze milhões que hoje o Fundo de Previdência do Município perdeu, mais espera um 

dia ouvir notícias boas que parte desse recurso possa voltar aos seus verdadeiros donos 

que os funcionários efetivos do Município de Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo. 

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

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

prazo máximo de vinte minutos cada. Palavra facultada ao vereador Barriga, o qual 

saudou a todas as pessoas presentes, aos ouvintes das rádios e agradeceu a Deus por mais 

uma oportunidade de estarem na casa de Leis. Na sequência, iniciou seu pronunciamento 

citando sobre a questão da VIVO no Município, o qual junto aos vereadores Serginho, 

Branco Manga, José Siqueira tomaram uma atitude de interceder junto a VIVO a qual 

estar complicada, onde entraram com um Requerimento pedindo que a VIVO tome 

providências no Município sobre a questão do sinal e eles ficaram de dá uma resposta. 

Em seguida, citou sobre a ponte da Passagem Alegria, o qual esteve há um tempo atrás e 

pôde constatar a situação da ponte que estava em situação precária, onde conversou com 

o Secretário, ele disse que ia tomar providências e não sabe por qual motivo ele ainda não 
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tomou, mais irá procurar ele, vai procurar o Prefeito, para que se tome providência sobre 

a questão da ponte e da iluminação pública. Após, ressaltou sua preocupação sobre a 

situação da merenda no Município, o qual presenciou a licitação de material de 

expedientes onde foi adiado a licitação e o mesmo questionou com os membros da 

Comissão de licitação, o porquê do motivo do adiamento e o mesmo disse que iria fazer 

através de ofício pedindo esclarecimento, e na ocasião disse pra eles que quem sai 

prejudicado com isso são os alunos e todos quanto vereadores são cobrados. E espera que 

logo seja solucionado essa situação porque as escolas, as crianças não podem ficar sem 

merenda. Depois, relatou sobre a questão da CPI, o qual irá pedir através de ofício 

direcionado ao Prefeito, haja vista como se diz o relatório que a maioria das indicações 

quem indica Presidente do Conselho do FUNPREV é o Prefeito, e irá explicar o motivo 

na tribuna da casa o porquê estar pedindo o eventual e citando a questão de seu 

Requerimento. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Branco 

Manga, saudou o senhor Presidente e aos demais vereadores, as pessoas presentes e aos 

ouvintes das rádios. Após, iniciou seu pronunciamento relatando de algumas visitas que 

tem feito quanto vereador pelo Município de Oeiras do Pará, onde tem o grupo unido que 

muito viajam principalmente pelos interiores de difícil acesso. Ressaltando sobre o rio 

Proanã acima, onde reunia com seus amigos e discutiam diversos assuntos de relevância 

para a melhoria de todos. Ademais, mencionou que um jovem lhe fez um pedido que os 

cursos da entidade do SENAI possa ter essa inteiração também focada aos jovens, as 

pessoas adultas, as senhoras das localidades distantes. E o mesmo falou para esses jovens 

que o SENAI em Oeiras do Pará já fez muitos e muitos formandos que estão preparados 

para o mercado de trabalho. Na sequência, o senhor Presidente Paulo Miranda, pediu a 

parte no discurso citando que é louvável a preocupação, mais na verdade o quer que 

acontece é que um dos grandes problemas de levar o curso do SENAI a nível da zona 

rural começa pela unidade móvel que até a energia tem que ser duzentos e vinte, na região 

da estrada terão condições de levar, porque se torna mais fácil que já vai direto pela alce-

a viária a unidade móvel e existe a energia que suporta a situação, mais existe uma 

probidade do SENAI estar montando uns kit móvel, mais estar em plano de deliberação 

da federação paraense das indústrias, e a partir que há a deliberação será possível levar 
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para os interiores. Em seguida, o vereador Branco Manga citou que umas de suas 

preocupações desde o ano passado é a questão das pontes, onde sabem das dificuldades 

para a questão da aquisição da madeira, mais não podem se limitar com essas 

dificuldades, tem que tentar resolver. Após, citou que fica feliz em saber que o Secretário 

do Estado possa estar descendo ao Município, onde é uma oportunidade de mostrar de 

fato a realidade, realidades de setores distantes de difícil acesso e tudo mais. Depois, 

relatou sobre a Conferencia de Educação que estaria acontecendo no Município, a qual é 

muito importante para a melhoria da educação no Município, onde é uma oportunidade 

que os pais como ouvintes podem estar e participar dos debates e que todos possam ter 

sucesso nessa Conferencia e que possam trazer melhorias para o Município. Finalizou 

deixando uma mensagem. Palavra facultada ao Edson Farias, o qual saudou o senhor 

Presidente, os vereadores que estavam presentes, as pessoas presentes, aos funcionários 

da casa de lei e aos ouvintes das rádios. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando 

que no dia sete do três na qualidade de vereador e membro Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, fizeram um ofício onde estava presente o vereador Branco Manga, as 

pessoas da endemias e no qual chamaram os responsáveis pelas embarcações que fazem 

linha de Oeiras Belém Belém Oeiras, infelizmente não contaram com a presença de 

nenhum dos dois representantes das duas embarcações, horas depois o representante da 

embarcação Baluarte lhe procurou, conversou e se justificou e da São Domingos não lhe 

procuraram. E suas propostas era conversar sobre como resolver o problema da água 

servida nas torneiras das embarcações, onde a água é capitada direto do rio, para travar 

um diálogo ver como o Poder Público poderia ajudar de alguma forma, porque essas 

empresas elas tem um papel importantíssimo no Município, e temos um dos melhores 

transportes no rio Pará, mais precisam melhorar principalmente nesse quesito da água. E 

como não vieram, o mesmo irá encaminhar ao Ministério Público a Ata da reunião, a 

inércia dos representantes de barco, para que o Ministério Público tome a providencia por 

ser uma situação social, ver de que forma pode fazer para capita a água da torneira aqui 

em Oeiras e em Belém para abastecer pelo menos as torneiras que serve a população que 

usam os transportes dos barcos. Após, citou que esteve reunido no dia dezessete do três 

com o senhor Prefeito, senhor Secretário de Saúde e a enfermeira que estar designada 
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para ir para o Igarapé Preto e o mesmo não tem nenhum problema de ir na casa do Prefeito 

para tratar de assuntos que venha trazer melhorias para o Município. Prosseguindo citou 

que esteve na Secretaria de Saúde e tornou receber uma ligação de novo do Igarapé Preto 

sobre a Ambulância e colocaram a Ambulância pra lá para que traga soluções e não 

problemas, e o mesmo estar pensando em criar uma Comissão junto com a Presidência 

dessa casa para apurar os fatos para que se resolva. E a reunião que o mesmo teve com o 

Prefeito foi muito boa e saiu da reunião contente, onde ouviu o Prefeito colocar as 

situações para enfermeira, mais espera que se resolva. Depois, citou sobre o discurso do 

vereador Barriga, parabenizando a Comissão na pessoa do vereador José Siqueira da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, que na Gestão passada se batia muito na questão CPI, 

e CPI é isso, apura os fatos, e vereador não pode mandar prender, não pode mandar soltar, 

e manda para o Ministério Público, e se for inerente ao Gestor os vereadores tem a 

autonomia de caçar com o resultado da CPI. E o mesmo não concorda mais é seu 

posicionamento dizer que quem cometeu possíveis crimes tenha corrido no crime de 

culposo, e no seu entendimento o Elton Lira no mínimo ou no máximo crime doloso, 

dizer que não teve intenção de desviar o dinheiro? Prosseguindo, citou da ANATEL das 

reclamações pra VIVO, pensa se todos tivessem assinado o Requerimento e sem 

desrespeitar o poder de cada um teriam mais força, mais foi brilhante a intervenção de 

vossas excelências, e sem esquecer que os consumidores tiveram o papel importante em 

ligar pra ANATEL treze e trinta e um (1331) em cobrar. E também sobre as pontes, o 

mesmo teve uma conversa com uma moradora da rua Antônio Costa Magalhães e ela 

disse: “vereador e a nossa ponte”, e o mesmo disse pra ela que vereador não tem o poder 

de fazer e sim de pedir. E o mesmo tem pedido não só pela ponte da Antônio Costa 

Magalhães, mais todas as pontes exceto a ponte do Marituba que estar bonita, mais o resto 

não presta, estão intrafegável e não se ver nenhuma atitude para resolver esse problema, 

tem máquinas e por irresponsabilidades as máquinas estão quebradas, e se consome óleo 

diesel nessa administração como nunca na história desse Município, e não se ver. E 

deixou seu apelo e espera que resolva essa situação. Após, citou sobre a Conferencia 

Municipal que todos possam ter uma boa conferencia e que possam chegar no resultado 

satisfatório, e sua Comissão não indicou ninguém para fazer parte porque para o mesmo 
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não dava, o vereador Serginho também não dava e o vereador Branco Manga queria 

participar como acadêmico da UFPA. Em seguida, citou sobre a merenda escolar, o qual 

comunga da ideia do vereador Barriga, onde já ouviu brilhantes discursos sobre merenda 

de qualidade, e na maioria das vezes se ver achocolatado com três biscoitos e pra o mesmo 

isso não é merenda de qualidade. Depois, voltou a falar sobre o assunto da CPI do 

FUNPREV, onde o vereador Barriga colou que ainda vai usar de alguns elementos para 

se posicionar com Requerimento pedindo alguns afastamento como ele colocou, e quanto 

ao FUNPREV o mesmo não muda o seu posicionamento que é firmado, onde ouviu o 

vereador José Siqueira colocar aqui dos catorze milhões desviado, e todos os Prefeitos 

que já passaram todos lesaram o cofre do FUNPREV, e o mesmo fica se pergunta como 

fica na inércia os profissionais da educação que são mais bem qualificados, onde a maioria 

com duas formações e ver todo mundo quieto e ai se perde quatorze milhões e vem outro 

e leva mais, hoje o Fundo tem uma merreca, e porque não passar para o INSS. E o mesmo 

tem uma dúvida sobre o Presidente do Fundo e irá indaga, irá indaga o TCM porque 

recebeu o segundo e o terceiro quadrimestre da prestação de conta do Gestor atual, onde 

recebeu o ofício no qual diz que não foi prestado conta do terceiro quadrimestre até o dia 

quinze do três e que a data limite era trinta de janeiro do recurso aplicado do FUNDEB. 

Prosseguindo, afirma que isso é grave, a administração não prestou conta do terceiro 

quadrimestre do recurso do FUNDEB e isso pode levar até a suspensão do repasse do 

Fundo, e reiteradamente deixou o alerta ao Prefeito. Continuou citando do Presidente, que 

o vencimento do Presidente de trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis era de um 

mil e quinhentos reais, e a partir de primeiro de janeiro o atual Presidente passou pra cinco 

mil seiscentos e trinta e um e seis centavos, tendo um pequeno aumento de trezentos e 

setenta e cinco virgula quatro por cento (375,4%) do seu salário, e irá perguntar para o 

Ministério Público se estar correto, e se estiver correto vem aqui dizer que estar 

certíssimo, isso é uma dúvida que o mesmo tem e quer esclarecer. Na sequência, o senhor 

Presidente Paulo Miranda pediu a parte no discurso citando que há uma dúvida na cabeça, 

porque quando recebeu esta casa à direção da casa tinha um salário de um mil e 

quinhentos reais e pra que pudesse aumentar teve que submeter apreciação porque é cargo 

comissionado e esse é seu pensamento e o entendimento Jurídico não sabe, e não poderia 
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aumentar o salário da diretora da casa se não passasse por todo um tramite legal. É que 

nem a do Secretário, tem também a dúvida, mais é bom de se tirar a dúvida porque ainda 

dá tempo de se rever, porque o passa a ver é que deve ter todo um acompanhamento 

Jurídico e que deve ter Parecer emitido sobre a situação existente. Em seguida, o vereador 

Edson Farias citou que é uma dúvida que tem e irá buscar a resposta, e se caso esteja mais 

uma coisa errada que não seja mais uma ação de estar sendo lesado o Fundo. Ademais, o 

vereador pediu desculpas aos ouvintes e o mesmo não veio pra cá pra cuidar das coisas 

pessoas, mais não pode se calar e fez muito isso na Gestão passada de ficar rebatendo, de 

ficar brigando e acha que isso não leva a lugar nenhum. A população lhe elegeu pra vim 

discutir assunto de interesse da população, mais não pode deixa de rebater uma crítica 

pessoal que recebeu na quarta-feira passada, e na Gestão passada a população dizia que 

aqui era uma teatro onde brigavam e quando saia, saia todos de braços dados, mais porque 

o mesmo sabe muito bem discernir a função de parlamentar e a função pessoal, e jamais 

nesse Poder irá ter questões pessoais. Prosseguindo, citou para a vereadora Franciele, a 

qual disse que a sua situação com o Secretário de Educação é pessoal, dele colocar os 

filhos dele pra estudar em Belém e tudo mais, e não é, só que por anarologia se o mesmo 

tem um restaurante mais não almoça no seu restaurante que oferece comida, vai fazer a 

sua refeição no restaurante do lado que é seu concorrente, é o que estar acontecendo. O 

Secretário de Educação tem toda a liberdade e condições pra levar seus filhos pra Belém 

se ele não fosse Secretário de Educação, isso é uma demonstração clara do que ele não 

confia na educação que ele estar proporcionando para os filhos de Oeiras, não é problema 

pessoal, problema pessoal é se fosse o verso de quando ele olhou para seus filhos e tirou 

de professor é direito dele, mais não êxitor onde segunda informação que tem quis 

contratar a filha dele, e segundo que sabe ele mandou com o aval do Conselho exonerar 

Ns profissionais porque não tinham terminado o curso e segunda informação que tem a 

filha dele salve engano que estar no Itaucu e que estar dando aula, ela ainda não defendeu 

o TCC, aí é levar para a questão pessoal e não vem pra cá pra questão pessoal, porque foi 

eleito para defender o interesse da população e poderia falar Ns coisas de questões 

pessoais e o mesmo recomenda que não mexem com sua boca. Prosseguiu citando que a 

irmã dele que trabalha na Secretária de Saúde a Fabiane, onde um dia desses ouviu uns 
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comentários e o mesmo disse: “olha do que conheço essa senhora brilhante só ouço coisa 

boa”, já do Secretário de Educação não ouve a mesma coisa e fica preocupado com os 

comentários que o Prefeito estar entregando o recurso da educação pra ele ingerir e ele 

não prestou conta. E conhece, porque ele foi vereador e votou e pediu voto pra ele pra 

Presidente, e como Presidente sabe mais do que ninguém do seu posicionamento e se 

alguém quiser conhecer alguém dei um poder pra ele. A Presidenta Malena ficou aqui e 

devolveu no final do mandato quase quatrocentos mil que sobrou, o Presidente Paulo estar 

aqui construindo um auditório com recurso, agora pergunte lá atrás o que aconteceu. 

Então não tem questão pessoal, mais também não pode se calar, vejam a situação de como 

estar a educação de Oeiras, a questão do calendário educacional, as ameaças que são feitas 

rotineiramente em cima dos profissionais e ver a inercia também do Conselho. Finalizou 

citando que o Secretário de Educação que ele tire isso e o mesmo conhece ele, ele assinou 

uma resolução como Presidente do Conselho na época, uma resolução 01/2014 de vinte 

e cinco de fevereiro de dois mil e quatorze, onde ele disse no artigo 61: “a função do 

diretor e vice-diretor coordenador da unidade educacional serão exercida por profissional 

efetivo habilitado em pedagogia ou licenciatura plena com pós graduação em gestão 

educacional”, mais será que para beneficiar seus parceiros ele lembra disso, claro que 

não. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada a vereadora Franciele Amaro, a 

mesma saudou a todas as pessoas presentes, aos seu colegas de trabalho e a todas as 

pessoas que os ouvem através das rádios. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

citando em relação de uma visita que fez ao Departamento de Merenda Escolar, devido 

como já foi citado em relação ao adiantamento da licitação a qual ficou preocupada e foi 

até ao Departamento para verificar essa situação em relação a merenda escolar. E a mesma 

foi muito bem recebida pelos trabalhadores que ali estavam, conversou com a 

nutricionista em relação a cardápio, guia de entrega de merenda tanto daqui da cidade 

quanto do meio rural, e bateu a preocupação porque se sabe que Gestões passada não 

havia essa preocupação em relação a merenda escolar, tanto prova disso é que os alunos 

eles ficavam a maior parte do tempo meio horário, e não viu nenhum vereador que na 

época estava falar sobre relação aos alunos com exceção do seu nobre colega vereador 

José Siqueira que sempre batia em relação a isso, e os alunos foram muitos prejudicados 
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em relação a essa situação. Mais ficou feliz porque tem um estoque significativo de 

merenda escolar, e como já foi dito que Nescau com bolacha e voltando a repetir que a 

merenda é boa sim e é de boa qualidade e os alunos estão podendo usufruir de merenda 

hoje que eles merecem. E durante a sua ida foi verificado algumas situações e colocou 

para a diretora de ensino e segunda informações que já foi solucionado. Foi lá porque foi 

dito aqui que a merenda é de péssima qualidade, e a mesma reafirma que a merenda dos 

alunos os quais estão usufruindo em cada escola é de boa qualidade, e parabenizou a 

Gestão, parabenizou a Secretaria de Educação pelo compromisso que estar tendo com o 

recurso público e eles não estão fazendo nada mais que suas obrigações em gerir o recurso 

que vem e ser destinado exatamente naquilo que é de direito que é das crianças, 

parabenizou também onde o Município de Oeiras compra na agricultura familiar os trinta 

por cento como é destinado por lei. Prosseguiu cintando que no passado o Prefeito recebeu 

o um selo verde que é referente a Gestão transparente, onde vários Municípios receberam, 

e a mesma diz que é importante porque tudo que é feito estar no portal da transparência e 

qualquer cidadão ele pode acessa, ele pode verificar o que estar acontecendo no 

Município. Após, citou em relação a um Projeto de Implantação do INSS Digital, e esse 

Projeto de Implantação Digital ele é destinado aos cento e quarenta e quatro Município 

Paraense, são aqueles Municípios que não possuem agencias do INSS e cerca de noventa 

e uma entidades elas não possuem agencias do INSS e de posse disso foi feita uma 

parceria com o Ministério da Integração e a Associação do Município do Estado do Pará 

(AMEP), foi gerado um protocolo no dia dezesseis de fevereiro do ano em curso para a 

implantação do Projeto de INSS Digital. E nesse Projeto se firmou a parceria e os 

Municípios que ainda não possuem não são agraciados com o INSS Digital devem 

receber, e essa agencia ficou firmada a parceria entre a prefeitura em fazer um treinamento 

com duas ou três pessoas e essas pessoas já foram semana passada fizeram o treinamento 

e o Prefeito já estar verificando um local pra funcionamento. Depois, parabenizou seus 

nobres colegas vereador Serginho Barbosa, vereador José Siqueira, vereador Barriga que 

juntos foram até a Belém e entregaram um ofício solicitando melhorias de atendimento 

ao serviço da operadora da VIVO no Município, sabendo das grandes dificuldades no 

Município, onde pagamos por um serviço caro e de péssima qualidade. Em seguida, 
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relatou sobre a CPI, onde foi lido o relatório da CPI a qual tem a honra em dizer que fez 

parte da CPI do FUNPREV, onde foram meses de trabalhos, ouviram as pessoas 

responsáveis e tudo foi feito na maior tranquilidade, foi aberto ao público e quem pode 

participar muitas vezes veio a esta casa pôde presenciar os depoimentos das pessoas que 

vieram depor. E a mesma agradeceu a oportunidade de poder ter participado, ressaltando 

que fizeram um trabalho e cumpriram todos os requisitos, não acusaram e não jugaram 

ninguém das investigadas, fizeram seus papeis que Deus e depois o povo lhes outorgou 

para serem representantes. E hoje estavam entregando o relatório final, e espera que as 

medidas cabíveis elas sejam tomadas, porque não é justo os servidores pagarem o pato, 

não é justo os trabalhadores que já ficaram mais de trinta anos contribuindo com o 

Município ser lesado. E que essa casa encaminhe aos órgão competentes como o 

Ministério Público porque foram quatorze milhões e oitocentos mil, e sabe que é muito 

difícil essa recurso ser devolvido para o Instituto, mais também sabe que confiando 

primeiramente em Deus e depois nas pessoas responsáveis por fazer alguma coisa como 

o Ministério Público, Policia Federal que se tenha uma solução pra essa situação. 

Prosseguiu citando para seus colegas que fizeram parte dessa Comissão que muitas vezes 

veio pra cá com medo, porque sabendo como envolvia recursos, envolvia pessoas 

“poderosas” vinha com medo, mais ao mesmo tempo levantou sua cabeça e seguiu firme, 

porque o seu propósito é e acredita que seja de muitos é ir resolver e solucionar, e como 

a CPI não prende ninguém é apenas para apurar os fatos ai estar o relatório que estar e 

disposição nessa casa para as pessoas que quiserem ler e posteriormente será 

encaminhado ao Ministério Público. Prosseguiu agradecendo aos seus colega um dando 

força para o outro e enfim concluíram um trabalho que muita gente pensava que não era 

possível fazer, porque em outra Gestão foi solicitado e pedido para fazer CPI e teve gente 

que fugiu, que não quis assinar e se escondeu. Mais a mesma mostrou sua cara, o vereador 

Branco Manga mostrou sua cara, o vereador José Siqueira como Presidente e vereador 

Barriga mostraram pra que vieram e vão mostrar ainda mais, não foi fácil mais chegaram 

a conclusão dos trabalhos. Agradeceu também ao Dr. Sergio que muito contribuiu com 

seus trabalhos, sempre lhes orientando da melhor forma possível para que esse trabalho 

tivesse êxito. Na sequência, citou que não iria mais tocar nesse assunto, mais como o 
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nobre colega citou em relação a questão familiar, e iria voltar porque disse na sessão 

passada que infelizmente ele não estava aqui tinha saído mais estava no prédio. E disse 

quando se referiu em relação a problema familiar porque se fala aqui muito em Secretaria 

de Educação e critica dizendo que a Secretaria de Educação é caloteira, dizendo que os 

filhos do Secretário estuda em Belém e como já falou que não ver motivo nenhum do 

filho do Secretário ter ido estudar em Belém, porque qual é o pai que não quer o melhor 

para seus filhos, todos os pais querem inclusive vossa excelência e seu filho estudou fora 

daqui onde você usou seu recurso para seu filho estudar fora daqui, então não ver isso e 

se realmente tem algum problema pessoal já pediu e pedi que seja resolvido fora daqui, 

vamos trazer pra cá as coisas que o povo quer ouvir, não vão ficar rebatendo falando mal 

do outro porque isso o povo não quer saber, o povo quer saber dos trabalhos. Então o 

Secretário como bem citou teve as contas dele aprovada no Tribunal e isso é motivo de 

orgulho porque tem muitos que até hoje as contas não são aprovadas e não podem ser 

candidatos e ele se ele vier, ele pode ser porque ele teve as contas dele aprovadas e é 

responsável e prova como já falou que ele passou o ano passado pra cá com saldo na 

conta, tanto dos quarenta quanto dos sessenta por cento. Tem recurso pra construir e 

reformar e se ele não tivesse competência, compromisso com responsabilidade, hoje ele 

não estaria há frente da maior Secretaria que existe no Município que se chama Secretaria 

Municipal de Educação. Mais as críticas elas sempre existe, sempre vão existir, não 

persegue ninguém e os problemas que tem que seja pessoal pede que seja resolvidos fora 

daqui. Depois, relatou que o Prefeito estar em Belém participando de um encontro no 

Hangar e nesse encontro ele receberá uma caminhonete quatro por quatro que será 

destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ademais, se referiu a Conferencia 

Municipal de Educação, a qual tem um objetivo de promover dialogo, de promover debate 

e de políticas públicas inerente a educação do Município. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada ao vereador José Siqueira, o qual saudou a mesa constituída, as pessoas 

presentes e aos ouvintes das rádios. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

parabenizando os vereadores que levaram ofício, onde estiveram em Belém e a VIVO 

onde todos sabem quanto é importante esse meio de comunicação para o Município de 

Oeiras do Pará e esperam resultados positivo disso. Após, citou que esteve reunido na 
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quinta-feira as três da tarde no Rio Caracurú boca, na comunidade com os membros da 

Associação Abrocar, onde discutiram assuntos relevantes a agricultura sobre aquela 

localidade, e tem certeza que aquela Associação através dela e os demais que fazem parte 

do Caracurú, Cafezal, das comunidades perto vão buscar desenvolvimentos pro meio 

rural daquele povo que tanto precisa. Prosseguiu citando que esteve também em Belém 

em audiência com o Deputado Federal Jordy, o qual agradeceu pelo empenho que tem 

feito pelo Município, onde foi uma articulação dele não só por Oeiras, mais por todos os 

Municípios que estão sendo afetados pela malária, onde ele se empenhou e o Ministro da 

Saúde do país designou uma fatia financeira considerada para os Municípios afetados o 

qual Oeiras faz parte e consertesa deve chegar perto de oitocentos mil reais pra contratar 

mais funcionários para que possam combater a malária. Prosseguindo citou que também 

agradeceu ao Deputado por ter mandado mais duzentos e cinquenta mil reais de emenda 

parlamentar das suas emendas para a educação, onde Oeiras estar fazendo o cadastro e 

agradeceu a Secretaria de Educação por ter lhe consultado e naquele momento tinha a 

oportunidade de colocar aonde quisesse, mais como era uma emenda pedida pelo mesmo 

para atender três escola da BR 422, que seria o X-Estrada, América e a escola do Igarapé 

Preto, mais infelizmente ele priorizou os outros Município que ele tem, e lhes atendeu 

com a emenda de duzentos e cinquenta mil para que possam construir uma quadra na 

escola José Ribeiro da Costa, e conversando com o Prefeito ele vai entrar com uma 

complementação um aditivo para que se possa fazer uma quadra de qualidade. E o 

Deputado lhe garantiu que no próximo ano se assim for eleito vai continuar ajudando, 

para que possam levar a mesma dignidade dos alunos das escolas do interior que é ter 

acesso a essas quadras, que consertesa melhora muito a qualidade esportiva nas escolas 

do interior. Depois, o vereador se retratou sobre a questão da CPI, onde foi lido o relatório 

final parabenizando todos os nobres vereadores que comporão a Comissão, e ouviram 

nessa Comissão com muita paciência, ouviram várias pessoas que estiveram aqui, como 

os dois Tesoureiros que ter cederão no Governo do senhor Ely Batista estiveram dando 

seus depoimentos, ouviram o atual Presidente do Fundo, ouviram o ex-presidente do 

Fundo o senhor Clovis, ouviram todas essas pessoas e debateram e compararam os 

depoimentos deles para que assim o relator pudesse chegar na conclusão do seu relatório 
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final. E sabem que dentro desse processo existe muitas pessoas que cometeram crime 

culposo, aquelas pessoas que cometeram ato dentro desse processo, mais não tinha a 

intenção que chegasse aonde chegou. E o mesmo concorda que ouvindo algumas pessoas, 

que essas pessoas tiveram sim, mais como disse o vereador Edson que estar, e que 

relataram, entregarão o relatório para o Ministério Público e a Policia Federal que estar 

mais avançada nessa investigação, consertesa vai tirar as suas conclusões e fazer a justiça. 

Sabem também que existe algumas pessoas por exemplo: não pode aqui se reter e dizer 

que o ex-prefeito Ely Batista naquela audiência pública que esteve aqui que foi à tona 

todas as questões, no mínimo ele foi culposo. Na sequência, o vereador Edson Farias 

pediu a parte no discurso citando que há uma dúvida, e que vossa excelência atuou 

diretamente na qualidade de Presidente, onde esse crime ele é passivo de investigação da 

Policia Federal? O desvio do Fundo por ser descontado do servidor e entende que não 

cabe a Policia Federal, porque tem os crimes específicos tipicamente da Policia Federal 

que não é o caso e sim do Ministério Público. Em seguida, o vereador José Siqueira citou 

que irão entregar os relatórios a todas as entidades competentes tanto ao Ministério 

Público quanto a Policia Federal. Prosseguiu citando que ouve negligencia sim, porque 

as transferência elas foram rotineiramente ainda acontecendo após todo aquele escândalo 

que estiveram no iniciou de dois mil e treze, mais esperam e que ainda à uma esperança 

que a recuperação de parte desse recurso, onde o Ely batista disse em seu depoimento que 

se estivesse ficado até o termino de seu mandato tinha feito esforço mais possível para 

que retornasse o recurso para o Fundo. E o mesmo continuou citando que fica a 

interrogação porque não sabem se realmente isso ia acontecer, mais ele colocou em seu 

depoimento, e de fato o maior prejudicado são os funcionários futuramente. Ademais, 

ressaltou que ao embarcar na lancha pra vim pra cá, foi abordado por um cidadão de uma 

família historicamente respeitada em Oeiras do Pará, o senhor Osvaldo Magalhães onde 

seu pai foi Prefeito nesse Município, conhece seus irmãos, o professor José Augusto, 

conhece sua irmã que mora lá na frente pessoas do bem nesse Município, e ficou até 

calado pra não baixar o nível da ignorância do qual estava sendo tratado naquele 

momento. E ele citou de uma situação na lancha a público, para todas as pessoas ouvirem 

de uma questão do seixo que é extraído, ali que é um caso muito polêmico principalmente 
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do meio do ano pra cá. E ele disse que todos os vereadores oque que tem feito para que 

possam resolver o problema do seixo da extração de minero de uma riqueza que o 

Município tem, porque essa riqueza está indo e nenhum dos vereadores tem tomando 

nenhuma atitude para que venham impedir que esse seixo saia do Município de Oeiras do 

Pará, principalmente para que possam cobrar os impostos, colocar uma barreira de 

fiscalização e cobrar. E entende até a preocupação, só que é lamentável o cidadão que se 

diz tanto conhecedor não entender que jamais o Município de Oeiras pode instalar um 

posto fiscal em barreira de Município para cobrar tarifas do seixo que sai daqui, 

infelizmente não podem. Prosseguiu citando que já reuniu com as pessoas do campo, onde 

colocam o caminho que deve ser seguido e se percebe que eles tem uma dificuldade de 

acreditar que esse é o caminho pra ser seguido, e não podem cometer o erro de fazer 

denúncias desse pessoal, porque são mais de cinquentas famílias que depende daquele 

campo, que depende daquele minero e se fizer uma denúncia no Meio Ambiente, o Meio 

Ambiente não quer saber se é pobre ou se é rico que depende daquilo, o Ministério Público 

se vier atuar os meios legais eles vão punir essas pessoas. Prosseguindo cita que estão ali 

pra defender a comunidade, e segundo relatos, o senhor Osvaldo já esteve reunido com 

esses pessoal, já conversou com essas pessoas e houve cobrança de tarifa pra regularizar 

a situação, só que agora quer que o Poder Executivo desse Município resolva esse 

problema. E o vereador quer que as pessoas os respeite como pessoa, que a pessoa não 

respeite como político e sim como pessoa. Após, citou que posam ver a situação da 

merenda escolar como já foi citado aqui, é preocupante e que o processo licitatório possa 

andar mais rápido possível porque ainda há uma reserva, mais essa reserva vai chegar ao 

fim e que possa ser o mais breve possível, para que se possa ter a merenda e que não possa 

acontecer nos seus quatro anos o que presenciou nesta casa, onde debateu várias vezes, 

foi feita as denúncias, muitos meses de meio expedientes, escolas dos interiores passava 

até dois meses sem merenda escolar e o mesmo sempre se posicionou e vai se posicionar 

se de fato isso vim acontecer. Citou ainda que quer sentar com o Secretário para olhar o 

transporte da BR 422 que existe escola que aumentou tanto o número de aluno que o 

transporte não suporta, mais precisam buscar uma solução para que possam dá a 

dignidade. Prosseguindo, citou que estará participando da abertura da Conferencia 
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Municipal, porque acha que é uma palavra que tem que estar dentro desse tema 

“dignidade” os alunos tem que ter dignidade, os professores tem que ter dignidade porque 

acha que a escola ela é feita em parceria entre professor, os pais e o alunos e se não tiver 

essa parceria não vão conseguir caminhar, mais espera que essa Conferencia venha trazer 

pontos positivos e tirar do papel essas políticas públicas e ser colocado na pratica para o 

Município. Depois, citou que esteve visitando algumas escolas, onde parou na escola do 

Caracurú e o mesmo pediu para o Secretário que continue o trabalho que estar sendo feito 

na recuperação das cadeiras, onde foram no X-Estrada recuperaram mais de cem cadeiras 

e espera que visitem outras escolas da mesma forma que estão fazendo, levando as 

bancadas e recuperando lá na escola. Ademais, citou sobre as pontes, que tem que cobrar 

um plano desse Governo na questão dessas pontes, onde é que vai começar, onde é que 

vai ser feito porque todo o construtor ele tem um lugar pra começar e um lugar pra 

terminar, e se ficarem remendando pra cá e pra li, acaba o Governo e não vão fazer uma 

ponte digna. Então tem que ter um plano de Gestão nessa questão das pontes do Município 

de Oeiras do Pará. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Osvaldo 

Alves, o qual saudou a todos os seus nobres colegas, as pessoas presentes e aos ouvintes 

das rádios. Após, iniciou seu pronunciamento parabenizando os nobres vereadores 

Serginho Barbosa, Barriga os quais estiveram até a Belém levando o ofício a VIVO para 

a melhoria do sinal para seus clientes de Oeiras do Pará. E infelizmente o mesmo não 

pode estar, mais fica feliz pelo esforço de cada um para a melhoria do povo do Município. 

Na sequência, relatou sobre a CPI do FUNPREV, citando para a população e 

principalmente aos funcionários que o intuito não foi perseguir ninguém, mais sim buscar 

o que verdadeiramente aconteceu com o dinheiro do Fundo, e o mesmo é funcionário 

público e um dia pretende se aposentar, onde o vereador José Siqueira citou que a folha 

hoje é de duzentos e setenta mil mensal e amanhã quanto será? Quatrocentos, quinhentos, 

seiscentos mil, e o dinheiro, o repasse será que vai dá? E hoje entre os culpados ou não, 

e que realmente os vereadores Barriga, José Siqueira, Branco Manga, Franciele os quais 

fazem parte da Comissão que nenhum momento pôde acompanhar que estavam 

perseguindo alguém A ou B, mais sim procurar de fato aonde o dinheiro estar. E na sua 

opinião onde pede pra Deus que esteje errado, mais acha muito difícil recuperar, e assim 
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deixou sua indignação e pediu que esse trabalho seja tenha ênfase que realmente um dia 

o dinheiro possa voltar ao cofre do Fundo do FUNPREV. Em seguida, citou sobre a ponte 

de concreto da quinze de novembro Beira Mar, onde os moradores estão num anseio 

muito grande e que já estão tomando as providencias necessárias para que a ponte seja 

feita o mais breve possível. Prosseguindo pediu ao Secretário de Administração, ao 

Prefeito que olhe com carinho o Hidroviário o qual não estar tendo luz, e o mesmo estar 

sendo procurado por muitas pessoas que eles não podem nem encostar com o barco ou 

receber alguém que estar chegando, porque infelizmente no escuro a marginalidade toma 

conta a noite daquele local. Depois, pediu também ao Prefeito que quando o asfalto 

conquistado, que ele possa priorizar as ruas que levam acesso as escolas, onde muitos 

alunos tem dificuldades principalmente agora no inverno, onde as ruas ficam cheias de 

poça de água, muita lama e quando vim o asfalto que ele possa priorizar essas ruas que 

levam até a escola. Ademais, parabenizou ao Prefeito, ao Secretário de Meio Ambiente, 

as pessoas envolvidas direto ou indiretamente pela caminhonete quatro por quatro, a qual 

é mais uma conquista para o povo e para o Município. Prosseguindo, também citou que 

o Município ganhou uma emenda parlamentar de quinhentos mil reais do Deputado 

Federal Priante, para compra de equipamentos e matérias para o hospital e Postos de 

Saúde, parabenizando a todas as pessoas que lutaram por essa conquista. Após, citou que 

já vem falando em algumas sessões e que já estar até repetitivo, sobre as licitações de 

materiais de expedientes, materiais de limpeza, materiais alimentícios, merenda escolar e 

que Assessoria Jurídica possa olhar com carrinho a essas licitações, porque todas as 

secretarias estão sofrendo por não ter feito antes esse processo licitatório. A merenda 

quem sofre são os alunos, as secretarias são os funcionários e que a Assessoria Jurídica, 

ao Prefeito que eles posam olhar mais com carinho essa situação. Na sequência, fez um 

convite para a Conferencia Municipal as pessoas que tem interesse na educação de 

qualidade para o Município que posam estar, a qual vai ser de muita importância para a 

melhoria da educação no Município. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao 

vereador Paulo Miranda, o qual saudou os seus nobres colegas vereadores, as pessoas 

presentes, aos ouvintes das rádios e agradeceu a Deus por mais uma vez estar usando a 

tribuna desta casa. Após, iniciou seu pronunciamento relatando que tribuna é um local 



 

18 
 

que se trata de divergências de ideias e esse é o Parlamento, não se pode comungar com 

a mesma ideia um de outro, mais desde que essa discursão ela seja salutar e no final de 

tudo o efeito seja positivo a população, e esse é o fator principal. Em seguida, citou ainda 

sobre suas idas até a Brasília estiveram no Ministério de Assistência Social junto com o 

Prefeito, dona Alda Prefeita de Curralinho, a Secretária da Assistência Bena Castro e um 

cidadão que é engenheiro de Curralinho, e lá no Ministério de Assistência Social foi 

mencionado que a Secretaria de Assistência Social do Município de Oeiras do Pará ela 

tem cumprido a nível do Ministério de Assistência com cem por cento de suas 

informações e suas obrigações faz com isso com que o Município esteja recebendo todos 

os recursos Oriundo do Governo Federal, e o mesmo parabenizou a senhora Secretária 

que pra isso tem uma equipe técnica muito bem constituída. Na sequência, ressaltou sobre 

ao FUNPRV, citando para os senhores vereadores os quais fizeram a composição da 

Comissão, onde é um trabalho árduo porque o mesmo já fez parte de Comissão 

Parlamentar de Inquérito nesta casa e é muito árdua a missão, onde se acaba tendo que se 

dispor com pessoas, ser olhado com um olhar diferenciado mais é a função do Legislador 

é uma das funções que lhe é atribuída, e o relatório final da Comissão cabe aos órgãos 

competentes como o Ministério Público o analisar e assim se entender partir para a 

punição final. E assim se cumpre mais uma etapa do que foi comprometido a pedido do 

funcionário na audiência pública da Assembleia de Deus, e o mesmo disse que esta 

Presidência dentro de suas possibilidade deu suporte pra que todos tivessem começo, 

meio e final dos trabalhos, e aquilo que foi possível a nível da Presidência consertesa 

tiveram o apoio. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso 

agradecendo ao senhor Presidente pelo apoio que lhes foi dado, o qual cumpriu o seu 

papel como Presidente dando todos os apoios possíveis com advogado, com as viagens e 

todo o apoio que precisaram para que tivesse ter sucesso no termino da CPI. Após, ao 

retomar da palavra o senhor Presidente Paulo Miranda continuou citando para todos que 

entende que neste momento se passa o funcionário público que desconta para o Instituto 

com uma certa tranquilidade, mais não podem deixar e se tem ainda menos de três anos 

de mandato, e não podem de jeito nenhum sair dessa casa antes do termino de seus 

mandatos e deixar esse dinheiro vulnerável, irão ter que achar caminho para que antes de 
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passar de um mandato para o outro não se possa mais mexer nesse recurso da forma que 

se mexeu. Depois, citou que verificaram obras retomadas no Município onde acredita 

muito em Deus que o povo será agraciado com o termino dessas obras, a escola de doze 

salas de aulas a qual vai resolver muito o problema do Município como o primeiro grau 

que vive abarrotado de alunos e a partir da construção dessa escola muito vai melhorar, 

como e Ensino Médio que estar em construção, a escola do Arioca que já estar iniciada, 

da fazendinha, São Raimundo, a praça que está sendo concluída, a quadra que foi 

concluída, a feira, no Costeira e todas essas obras onde o mandato do Prefeito Dinaldo é 

transitório, mais essas obras vão ficar, os seus mandatos quanto vereadores ele é 

transitório, mais as obras e o que vem para o Município é do Município. E continuou 

citando que a questão da feira onde as vezes ver alguns comentários, e não estar aqui 

questionando em momento algum as satisfação, mais ato irresponsável seria se o Prefeito 

Dinaldo não terminasse a feira, onde lembra do discurso do vereador Edson que disse que 

não era possível que vem uma sequência de mandato que se aplicava o recurso e não 

terminava, então tinha que terminar, mais buscar mecanismo administrativo pra resolver 

algumas situações existente na feira. Prosseguiu citando que tinha que se concluir, o 

recurso que está lá é nosso e não pode pega e iniciar uma obra passar de Governo a 

Governo, precisa organizar algumas situações já é uma questão administrativa. Em 

seguida, o vereador José Siqueira pediu a parte novamente no discurso ressaltando que 

visitou uma escola na qual a empresa que estar no Ensino Médio, visitou uma escola 

acabada deles em Belém é de muita qualidade no qual eles preparam as escolas, muito 

bem terminada, com materiais de alta qualidade e espera que daqui há poucos meses os 

alunos possam desfrutar de um prédio digno para que eles possam estudar, e o Município 

estar levando um momento bom, estamos vivendo um momento muito bom onde muitas 

obras estão sendo começadas e outras que já foram terminadas e o povo de Oeiras que 

ganha com isso. Após, o senhor Presidente Paulo Miranda citou que na quarta-feira 

passada foi mencionado o nome do Vice-governador do Estado, citando que na reunião 

que estiveram presente com o Vice-governador em Belém, ele naquele momento teve uns 

dos compromissos que mantel com todos os vereadores que estavam cobrando, que a 

Agencia do BANPARA não estava destinada pra Oeiras, ela iria para São Sebastião da 
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Boa Vista, onde ouve uma intervenção dele e a Agencia estar sendo construída já com 

previsão para inaugurar junho ou julho e todos tem que agradecer a interferência dele 

porque naquele momento ele era o Governador do Estado e sem a interferência dele não 

teríamos. Ademais, ressaltando que estiveram recentemente o professor Manesque que é 

ex-reitor da Universidade Federal do Pará, e o mesmo citou que bom seria que aqueles 

que sem noção criticam pudesse ouvir o que aquele cidadão falou em questão da 

Universidade Federal do Pará, onde ele citou que levianos são aqueles que tentam pregar 

para a população que Universidade Federal vai sair de Oeiras, o que ela pode fazer aqui 

em Oeiras é se expandir, mais não sair de Oeiras. E foi na Gestão dele que se implantou 

a UFPA em Oeiras, onde ele mencionou o nome do Ex-prefeito Nabiça e esteve junto na 

época vereador Edson, Nei Andrade, Barriga, Franciele que era Secretária na época, e o 

mesmo disse pra ele: professor o que não entendo de onde é que as má línguas vão buscar 

isso, e ele disse não sabe de onde tiram essa ideia. E ele colocou que irá fazer de tudo 

para interver na construção do prédio, que realmente é de responsabilidade do Governo 

Federal e o que lhe deixa triste é que são pessoas que tem até um certo conhecimento que 

faz essas postagem, e que eles analisem, pensem antes de fazer porque tem alunos que 

estão terminando o ensino médio preocupados, porque muitos não tem condições de fazer 

uma faculdade porque não iria estar mais em Oeiras a Universidade Federal. Ademais, 

citou sobre a questão da malária no Município, onde pensa que as coisas acontecem e 

depois começa aparecer pai da criança de todo lado, e o mesmo relatou que esteve em 

Belém junto com o Prefeito Dinaldo Aires e o Secretário de Saúde Dinho, onde fez uma 

articulação através do Deputado Federal Beto Salame, o qual conseguiu que as dez horas 

da noite o Ministro da Saúde atendesse o mesmo, o Prefeito Dinaldo e o Secretário de 

Saúde Dinho junto com o Chefe de Departamento de Endemias do País que é o senhor 

João Salame que é irmão do Beto Salame que é ex-prefeito de Marabá que estar hoje em 

Brasília nesse Departamento. E naquele momento se discutia essa situação de como 

resolver, e o Prefeito Dinaldo Aires disse pra ele: Ministro não pense só em Oeiras, pense 

nos dez Municípios que estamos incluídos, porque não adianta cuidar de Oeiras e não 

cuidar dos outros Municípios. E o Ministro falou para o Prefeito Dinaldo, para o mesmo, 

para o Dinho e para o Secretário que estava lá junto: me dão a demanda do Município que 
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eu vou resolver e avisem os outros Municípios que me dei a demanda que vou destinar 

recursos pra resolvera situação. E o mesmo deixou claro que ontem falou com o João 

Salame, onde ele lhe fez uma ligação e disse que eles estão buscando a forma de liberar 

o recurso e a previsão é de seis milhões e trezentos mil para ratear entre os dez Municípios, 

mais ele disse que ainda não estar definido. E espera que Deus abençoe com que venha, 

porque será louvável e a previsão se esse recurso for liberado será liberador aqui em 

Oeiras do Pará, onde estará presente o João Salame que estará representando o Ministério 

da Saúde do País. E deixou claro pra todos que se Deus permitir que o recurso venha e o 

recurso vem pra cuidar do povo da malária, mais que não pensem em pai da criança e 

quando vim a eleição vote em quem você acha que tem que votar. Em seguida, citou que 

uns quatro dias atrás, os alunos que estão fazendo a aula pratica do SENAI, estão 

trabalhando lá jogando terra para o aterro e passa um cidadão lá bate uma foto de um 

rapaz que estava com a camisa do SENAI e de sandália, e o camarada fez questão de 

postar e dizendo assim: “cadê o calçado”, e não era melhor ele dizer parabéns para os 

alunos que vão construir a casa dos idosos com parceria com o SENAI, porque além de 

aprender vão construído um marco na história desse pessoal. São sessenta e seis alunos 

com parceria da prefeitura com o SENAI que vão deixar a casa do grupo renascer 

construído em Oeiras. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso 

parabenizando vossa excelência pelo seu discurso e contribuiu citando que esses tipos de 

pessoas que vem e aproveitam as redes sociais pra jogar todo o seu veneno, mais isso 

alguém disse que é o preço da democracia, temos que conviver com todos os tipos de 

pessoas na sociedade. E em outro dia viu o vereador Izanides salve engano postar algo na 

rede social, e teve um cidadão que disse: “é agora os ratos aparece”, que venha, pelo 

menos agora mais que venha e o que seria de nós pra dizer que não, não vamos aceitar 

agora porque estar próximo as eleições e não vamos aceitar o caminhão papa lixo, não 

vamos aceitar a caminhonete, não vamos aceitar mais a Ambulância não queremos porque 

estar próximo as eleições, são pessoas que não fazem e vivem vegetando e ainda querem 

se achar ou se acham o direto de vim criticar. E ele deveria ver o esforço pra estar esse 

curso aqui em Oeiras e que não é só de agora, já vem de longas datas aperfeiçoando 

principalmente os jovens, e o mesmo parabenizou vossa excelência, os instrutores e os 
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alunos por se aprimorar a retificação civil em Oeiras. Depois, ao retomar da palavra o 

vereador Paulo Miranda citou que esse curso era pra ter vindo antes, mais teria condições 

de traze-lo se não houvesse o apoio hoje que estar tendo da administração. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Serginho Barbosa, o qual saudou o 

senhor Presidente Paulo Miranda, aos senhores vereadores, aos funcionários da casa, as 

pessoas presentes e aos ouvintes das rádios. Na sequência, iniciou seu pronunciamento 

citando que já tinha sido mencionado sobre suas idas até a sede da VIVO, onde o mesmo 

fez a leitura de seus ofícios, e após a leitura de seu ofício citou que todos estão trabalhando 

sim, onde sempre menciona que hoje ver uma Câmara boa e que o povo está sendo visto, 

está sendo enxergado, os problemas estão sendo debatidos nessa casa e tudo aquilo que 

se propõe é na melhora de Oeiras do Pará. Após, relatou de algumas entrega de cadeiras 

de roda que fez nos dias anteriores, parabenizando o seu amigo Sirlei que recebeu uma 

cadeira de roda, também a dona Mudicosa a qual já é uma pessoa idosa, onde infelizmente 

sofreu um AVC e hoje precisa de uma cadeira de roda e agora foi atendida. Depois, 

ressaltou que foi falado sobre as pontes na questão das dificuldades na aquisição das 

madeiras, e receberam mensagens, fotos do povo da ponte da Passagem Alegria, a qual 

já se encontra intrafegável, e hoje infelizmente aconteceu dois acidentes onde uma criança 

caiu e uma outra pessoa de certa idade veio a caiu pela precariedade da ponte. E o mesmo 

fez seu apelo para o Secretário de Infraestrutura, para a Administração em geral que tome 

providencias, porque os mesmo não podem também ficar o mandato inteiro apoiando em 

dificuldades de processos e dificuldades de aquisição. E o mesmo citou que o vereador 

José Siqueira foi muito feliz de quando citou que tem sim de se planejar, tem que ter um 

plano de ação para que possam realmente solucionar os devidos problemas. Ademais, 

ressaltou que é sabedor que tem um projeto pra quinze de novembro Bairro Liberdade, 

onde já foi concluído a quinze de novembro Bairro Marituba, mais as outras também estão 

com o estado crítico e deixou seu apelo que o Secretário de Infraestrutura junto com a 

Administração tome realmente providencia, porque o que está acontecendo é que as 

pessoas não tem condições de trafego. Em seguida, citou que iria esclarecer alguns fatos 

que foram mencionados na sessão anterior sobre o falecimento da senhora na Vila do 

Igarapé Preto, onde houve na verdade vários fatos e conversando com seu amigo Wilson 
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Fonseca e o Pastor Antônio que é o motorista da Ambulância, e pode fazer algumas 

anotações para esclarecer e para que não venham denegrir a imagens de um servidor quem 

quer que seja ele com suposições, e eles estavam presentes infelizmente não podem se 

pronunciar, mais o mesmo estava para tentar esclarecer que na verdade não estava saindo 

em defesa de ninguém e nem muito menos acusando alguém, apenas para deixar claro 

para que povo possa entender o que realmente aconteceu. E o que aconteceu de fato é que 

a Ambulância se encontrava em Cametá e pra quem conhece é uma boa distância da 

cidade de Cametá até a Vila do Igarapé Preto, sendo que senhora não se encontrava na 

Vila e sim em uma localidade próxima e mesmo assim a Ambulância transportou a 

paciente, e infelizmente o que foi relatado aqui realmente aconteceu, que chegou até a 

balsa e a balsa já tinha saído. Mais o transporte que levou que fez a travessia da paciente 

até Baião, chegou primeiro que a balsa, ou seja, não foi pelo pequeno atraso da 

Ambulância que aconteceu o que aconteceu, sendo que ela teve que reabastecer a 

Ambulância porque o percurso de Cametá até o Igarapé Preto é um bom percurso. E assim 

deixou claro para as pessoas, e que essa senhora já se encontrava no estado bem avançado 

da doença e deu entrada no hospital, e após de três a quatro horas ela veio a óbito 

infelizmente uma fatalidade, e deixou claro que não foi pelo pequeno atraso da 

Ambulância que ela veio a falecer. Na sequência, o senhor Presidente Paulo Miranda, 

pediu a parte no discurso citando para que não fique certo tipo de dúvida na cabeça das 

pessoas, o vereador Edson Farias o mesmo não ver em momento algum espécie de 

acusação por parte dele, o vereador Edson usou a tribuna da casa fez as colocações dele 

de acordo com que passaram pra ele e ele citou o nome de quem passou. E o que ele 

solicitou foi que a Presidência desta casa e ele pediu através do gabinete dele, que 

solicitasse que Secretário de Saúde verificasse os fatos e analisasse. Então estar na mão 

do Secretário, foi feito o ofício e ele vai fazer o levantamento e encaminhar para lhes 

informar de fato o que aconteceu. Após, o vereador Serginho Barbosa, citou que como já 

tinha mencionado anteriormente que não estava acusando e muito menos defendendo 

alguém, apenas quis tentar esclarecer os fatos. E o vereador Edson Farias está certíssimo 

e estar fazendo seu papel, e o mesmo não está questionando suas falas da sessão anterior, 

apenas também procurando esclarecer. Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu a 
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parte no discurso agradecendo pela oportunidade de esclarecer, e o mesmo acha que isso 

se resolve constitucionalmente Câmara e Secretaria, e o que ver é que tem gente se 

colocando no pedestal que não se pode tocar. E na qualidade de vereador pode falar 

porque não é leviano, lhe trouxeram o fato colocou e pediu para o Presidente apurar, e o 

mesmo citou: e daí qual é o problema, se todos tem prorrogativa e se o Prefeito errar e de 

caçar o Prefeito, porque não os outros, e alguém estar acima da lei aqui? Tem que ter mais 

respeito com essa constituição e muitos se colocarem em seus lugares. E o mesmo se 

preocupa muito com sua posição de estar vereador e por causa de João, Pedro e Maria 

nunca vai deixa de fala a favor da população, e espera muito que seja a enfermeira Ingredi 

que vá pra lá, pra ela cumprir a determinação que o Prefeito foi muito enfático de fala pra 

ela tomar as rédeas e determinar quem é quem lá, porque no Posto de Saúde tem uma 

hierarquia e tem que ter, mais espera que ela chegue e coloque em pratica porque foi na 

sua frente que o Prefeito falou pra ela. Após, ao retomar da palavra o vereador Serginho 

Barbosa agradeceu pela contribuição, e como já tinha falo que o senhor estar certíssimo, 

está exercendo seu papel e o mesmo não está questionando suas colocações na sessão 

anterior, apenas tentando esclarecer o fato e fez o que tinha de fazer pedindo 

esclarecimento ao Secretário de Saúde e irão esperar os fatos apurados para 

posteriormente fazer suas conclusões. Ademais, parabenizou o Prefeito e toda a sua 

equipe de trabalho pelos bens que tem recebido para esse Município, por exemplo: o 

caminhão de coleta de lixo, e como já tinha mencionado na reunião de entrega que foi um 

bem muito importante para a nossa cidade, porque uma caçamba que estava coletando o 

lixo já não era o suficiente e já havia várias reclamações de Bairros e algumas ruas que 

não chegava a coleta. Também agradeceu ao trabalho do Secretário do Meio Ambiente 

Gracimar Vale, que estava em Belém em companhia do Prefeito e demais para receber 

uma caminhonete que vem contribuir para o trabalho da Secretária. Continuando também 

parabenizou ao pessoal de SENAI que estão aqui ministrando o curso de Construção Civil 

e o corpo dos alunados que estão desenvolvendo esse trabalho, onde é um aprendizado e 

estão beneficiando o pessoal da terceira idade. E informou a todos os interessados que o 

próximo curso será de refrigeração. Finalizou agradecendo a todos. Logo depois, se 

passou para a seguinte ordem do dia: Votação do Parecer nº 002/2018 – COLEJURF, 
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sobre o Projeto de Lei nº 001/2018, de seis de fevereiro de dois mil e dezoito. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 001/2018, de autoria do 

Executivo Municipal, o qual “Altera a Lei Municipal nº 631/2014 (LEI AMBIENTAL 

MUNICIPAL) e dá outras providencias”.  O qual foi aprovado por unanimidade. 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 vinte e um de marco de dois mil e dezoito, onde encontra-se os discursos na integra, 

encontra-se no arquivo dessa casa.  
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