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Ata da oitava Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, a ser realizada no dia onze de abril 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: Osvaldo Alves, Franciele Amaro, Edson Farias, 

Maria Nahum, Sergio Barbosa, Paulo Miranda, Branco Manga, José Siqueira 

e Joelson Moraes. Constatou-se a ausência dos vereadores Malena Batista e 

Izanides Filho, onde a vereadora Malena Batista informou que não se fez 

presente por problemas particulares, e o vereador Izanides Filho estava 

ausente por estar resolvendo problemas e por estar acompanhando sua mãe 

por problemas de saúde, mais estará trazendo sua justificativa e protocolará 

na Secretaria Geral desta casa. 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 discursão, votação e aprovação a Ata da 

Sessão Ordinária anterior. A qual foi aprovada por três votos favorável, e 

houve duas abstenções dos vereadores Joelson Moraes e José Siqueira. Na 

sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em pauta: A) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS EXECUTIVO. NENHUM. B) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS. NENHUM. C) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. Ofício n 006/2018 – 

COLEJURF-CMOP, o qual encaminha a Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica do Município de Oeiras do Pará n 001/2018, de autoria do vereador 

Edson Farias, já com o parecer n 004/2018 – COLEJURF, para a votação em 

primeiro turno. Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de Oeiras 

do Pará n 001/2018, de autoria do vereador Edson Farias. Parecer n 004/2018 

– COLEJURF. Ofício n 026/2018-GP-CMOP, que reencaminha a Comissão 

de Finanças, Patrimônio, Fiscalização e Orçamentária a prestação de conta 

do exercício financeiro de dois mil e quatro de responsabilidade do ex-

prefeito Dulcídio Ferreira Pinheiro, para as devidas análises e posterior 

parecer. Na sequência, o senhor Presidente facultou a palavra aos edis para 

breves comunicações ou comentários. Nenhum vereador se inscreveu. 

Prosseguindo o senhor Presidente facultou a palavra aos nobres edis para se 

pronunciarem sobre assuntos de interesse público. Palavra facultada ao 

vereador Joelson Moraes, o qual primeiramente agradeceu a Deus por mais 

uma sessão, saudou a todos os nobres vereadores, saudou a todas as pessoas 

que estavam presente e a todas as pessoas que os ouvem através das rádios. 
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Após, iniciou seu pronunciamento para citar sobre assuntos principalmente 

em relação a interesse do Município, onde citou sobre uns vídeos de umas 

rua que estão alagadas e junto com o Secretário e a equipe da Secretaria de 

Infraestrutura visitaram algumas ruas e onde realmente detectaram e todos 

sabem que a questão do clima no Município e no estado todos estão passando 

por dificuldades na questão de alagamento devido à forte chuva que estar 

acontecendo em nosso estado e no Estado vizinho e devido à essas fortes 

chuvas existe algumas ruas que estão sendo meio complicada para os 

moradores passar. Estiveram visitando algumas ruas para poder botar em 

pratica para que possa fazer mas melhorias, e o mesmo parabenizou o 

Secretário de Infraestrutura o qual tem toda a vontade de fazer um bom 

trabalho, onde as dificuldades são grandes mais aos poucos ele vem 

demonstrando o seu trabalho e principalmente os funcionários da Secretaria 

de Infraestrutura os quais realmente trabalham. Na sequência o senhor 

Presidente Paulo Miranda pediu a parte no discurso para contribuir citando 

que o Município recebeu algumas roçadeiras e moto serras para de arvores, 

qual foi uma interversão do ex-vereador Afrânio Andrade junto a Receita 

Federal que conseguiram essa doação para a prefeitura e de mais alguns 

matérias que o Município estará recebendo através deles. Em seguida, o 

vereador Joelson Moraes também agradeceu ao ex-vereador Afrânio pela sua 

atitude o qual apesar de não estar morando no Município, mais o mesmo se 

preocupa com o Município e neste Município foi um bom vereador. 

Prosseguindo citou que esteve conversando com o Prefeito em relação a 

essas maquinas que tem que saber na mão de quem entregar porque não é 

qualquer um que sabe mexer na máquina e na Secretaria existe pessoas 

qualificadas e tem todo o gabarito que possa trabalhar nessas roçadeiras. 

Após, o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso citando que vossa 

excelência Joelson traz um questão social que vivemos em Oeiras na questão 

do desempenho da Secretaria de Infraestrutura, onde o Secretário lhe chamou 

para mostrar que tinha chegado uma equipe de mecânico e pode ver a alegria 

do Secretário e o mesmo ficou feliz também e espera que continue fazendo 

a manutenção e que não entregue mais uma máquina caro em mãos de 

aprendiz. Depois, o vereador Joelson Moraes, citou em relação a sessão 

passada sobre ao pedido de CPI, onde foi feito dois pedidos de CPI e o 

mesmo esteve conversando com Vereador o autor do pedido vereador Edson, 

onde conversou com ele e disse para ele que iria analisar cada questão. Então 

o mesmo foi o autor que pediu a abertura da CPI do FUNPREV, o mesmo 

pediu e não veio na Tribuna desta casa e nem um momento constranger 

nenhum vereador dizer que Vereador tem que assinar, que Vereador é isso 
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que Vereador e aquilo, é muito importante saber que questão CPI não podem                     

constranger nenhum Vereador, o mesmo assina CPI se quiser, não precisa 

ser pressionado, não precisa ser constrangido e pedir falar que tem que 

assinar, porque pelo fato que falou outra coisa lá atrás ou por um disse me 

disse. Prosseguiu citando que CPI existe três comissões e pediu a CPI do 

FUNPREV porque já tinha fatos determinados lá a traz que vinha sendo 

investigado que a própria Câmara também tinha feito alguns pedidos para o 

Órgão que é o FUNPREV, através do Presidente. E o Presidente do 

FUNPREV encaminhou um relatório  para esta Casa de Leis e através dessas 

situações o mesmo e as ameaças que sofreram, intimidações em relação ao 

dinheiro do FUNPREV e também ao clamor dos funcionários do Município 

resolveu pedir uma CPI, onde convidou alguns colegas e com certeza a 

maioria assinaram e nem um momento chegou na tribuna desta casa e disse 

que o vereador não quis assinar a CPI e nem iria fazer isso, porque é um 

direito de cada um que tem, então se o vereador não quer assinar não precisa 

chegar e dizer fulano não quis assinar a CPI, ciclano não quis assinar CPI, 

então hoje a Câmara de vereadores têm suas comissões e tem três Comissões 

nesta casa, como a Comissões de Assuntos Sociais, Comissões de Lei Justiça 

e Redação Final e a Comissão de Finanças, então são três Comissões e ao 

seu ver que uma CPI pedida pelo seu nobre colega Edson Farias na questão 

nepotismo, e mesmo entende que nepotismo é uma Lei e lei tem que ser 

cumprida, e se o mesmo tem alguma prova se existe nepotismo qual é o seu 

dever quanto vereador ? é procurar o Ministério Público e fazer a denúncia, 

não precisa subir na Tribuna desta casa e querer fazer da Tribuna desta casa 

um espetáculo, o mesmo não preciso fazer isso, não precisa jogar vereador 

de encontro com povo, não preciso fazer isso, e isso nada mais é, de que 

querer constranger vereador e o mesmo não faz isso,  tem as suas ideias, as 

suas decisões, não vai fazer isso porque não gosto do fulano ou do ciclano, 

também não vai subir na Tribuna dessa casa porque não gosta do fulano, não 

gosta do Vereador Osvaldo e vai criticar a família do Osvaldo, não irá fazer 

isso. Se algum dia algum nobre colega quiser lhe criticar, critique o mesmo 

quanto vereador, não critique a sua família e isso com a graças de Deus a sua 

família e os seus parentes as suas decisões quem toma é o mesmo, então não 

precisa vim aqui por motivos particulares ofender a família de alguém. 

Prosseguiu citando que hoje a sua decisão é que não vai assinar nenhuma 

CPI por esse motivo, e acha que o vereador Edson trabalha a três passos do 

Ministério Público, então se existe alguma irregularidade bastava atravessar 

a sua porta de onde trabalha para o Ministério Público fazer a denúncia e não 

vim querer constranger vereador, mais é uma prerrogativa sua, mais o 
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mesmo entende dessa forma que CPI é assim que se trabalha. A CPI do 

FUNPREV ela foi pedida Pelo mesmo aqui através de várias situações, 

principalmente a questão dos Funcionários, e os funcionários fizeram uma 

assembleia na Assembleia de Deus e onde cobraram atitudes de todos quanto 

vereadores e devido os fatos que passaram, resolveram quando sofreram 

intimidações, quando sofreram ameaças sabiam que alguma coisa estava 

errada, então qual é o seus papeis quanto vereador e através de todos a 

Câmera pediu esclarecimentos, o FUNPREV deu os esclarecimentos, deu 

todo o relatório, extrato bancário e diante de todas essas provas, o mesmo 

resolveu pedir e os nobres colegas assinaram. E hoje todos quanto vereadores 

da Câmara tem essa prerrogativa, podem pedir que o Secretário venha dá 

esclarecimento para todos, a todos podem pedir que o Prefeito venha dá 

esclarecimento para todos. E diante de todas essas situações, aí sim tomar 

uma providência quanto fiscalização e essa é sua opinião e não irá assinar 

nenhuma CPI por impulso, não irá assinar nenhuma CPI por está descontente 

com o Governo, não irá assinar nenhuma CPI por ser oposição ou situação, 

a oposição tem que ser uma oposição responsável e isso quando a oposição 

é responsável ela apura os fatos traz diante a Câmera e cabe cada um 

vereador tomar suas decisões. Ademais, citou sobre o que falou na seção 

passada em relação ao Conselho do FUNDEB, onde deixou bem claro que 

não generalizou nenhum Conselho, disse que falou que existe alguns 

conselheiros que só serve para se dar bem, mas não generalizou, e recebeu 

um ofício de uma resposta que nem o mesmo e nem o Doutor não entenderam 

o que queriam dizer, mas se a carapuça serviu o problema é desse 

Conselheiro. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador 

Ezequiel de Jesus, o qual saudou a todos os vereadores, todas as pessoas 

presentes e aos ouvintes das rádios. Após, iniciou seu pronunciamento 

citando que não podemos esquecer o passado, porque o passado ele estar 

presente em nossas vidas e se forem comparar com gestões passadas e com 

a Gestão atual o Município tem avançado, onde muito já se fez e muito vai 

ser feito, onde já construíram pontes, já tem aquisição de imóveis que são 

uteis diariamente e também a noite, talvez seja para alguns entendedores 

sobre a questão da CPI talvez seja uns dos motivo dos gastos, onde lembra 

que alguns Postos de Saúde estavam parados e salve engano já se abriram 

seis Postos Médicos no interior e sabem que ainda falta, mais ai estar uns dos 

motivos de aumento com funcionário, combustível, medicamentos uma 

justificativa para a demanda e para o avanço. Na sequência o vereador 

Joelson Moraes pediu a parte o discurso citando em relação a situação do 

combustível e o Município tem muitas máquinas e um exemplo que o trator 
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papa lixo o que uma caçamba consumia em uma semana, ele consome em 

dois dias de combustível, e isso com certeza vai gerar um aumento muito 

maior do que estão no combustível, e tudo isso tem que entender e analisar 

a questão das máquinas, a questão dos Transporte Escolar, a questão das 

lanchas e outras coisas que nosso município tem, por exemplo para buscar e 

um doente lá no Castanheiro consome muito combustível isso quem paga é 

a Administração, e esses são os motivos da questão do questionamento a 

questão de combustível. Depois, o vereador Ezequiel de Jesus citou que essa 

semana teve que ir buscar um paciente no interior e hoje no tempo atual se 

faz essa busca do resgaste do paciente e antigamente não se fazia. E é dessa 

forma que o mesmo quer comparar e o passado continua presente pelo que 

se fez. Continua citando que uma coisa é fato que o Prefeito não vai 

conseguir fazer cem por cento como os outros também não fizeram, mais a 

sua parte o mesmo ver que ele estar fazendo, tem a boa vontade, tem o 

respeito, não persegui ninguém e isso é muito importante. Na sequência, a 

vereadora Franciele Amaro pediu a parte no discurso contribuindo na 

questão do combustível, onde a Secretaria de Saúde tem uma demanda muito 

grande em relação de ir buscar pacientes em todos os cantos do Município 

de Oeiras. Ressaltou ainda que uma demanda muito grande no gasto em 

relação ao combustível foi o surto de malária no Município e o recurso estar 

sendo destinado exatamente naquilo que deve ser destinado. Após, o 

vereador Ezequiel de Jesus citou sobre os funcionários do Município o qual 

visita muito o hospital e pode ver o brilhante profissionalismo que os mesmo 

tem sempre atendendo muito bem. E nesse quesito citou de uma servidora o 

qual não sabe se é por problemas particulares dessa servidora que é ACS já 

não pode falar o mesmo, e não sabe se a mesma não desempenha sua função 

com qualidade porque ela não cobre a sua área mas estará verificando. 

Prosseguiu citando que essa servidora a senhora Lubia, o qual foi averiguar 

o fato que tinha acontecido no hospital e o mesmo tinha um relatório da 

direção do hospital, e citou que essa servidora tem passado muito tempo de 

sua profissão se preocupando com os trabalhos dos outros, onde também 

esteve na fisioterapia exigindo explicações, sendo que ela teria que estar em 

seu posto de trabalho e essa servidora entrou no dia nove as onze e meia no 

hospital exigindo que fosse atendida na forma de curativo e a enfermeira que 

estava lhe orientou que ela fosse a um Posto Médico de Saúde que é um 

referido local deste atendimento, e ela simplesmente não aceitou, ameaçou, 

e ela alegou que os funcionários não estavam ocupados e falou que ia 

procurar o Ministério Público, e o mesmo citou que não sabe o que se passa 

pela cabeça dela e ela quanto ACS sabe que o papel dela é informar as 
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pessoas para procurar o atendimento legal. Em seguida, relatou sobre questão 

da CPI do vereador Edson Farias, onde mesmo também no momento não irá 

assinar e se falando em nepotismo a Lei existe e que os mandatos nesse poder 

são individuais. Na sequência, o vereador Joelson de Moraes pediu a parte 

no discurso citando que nenhum são a favor das coisas erradas, mais que seja 

feita da forma legal, que seja feita da forma correta e não por fato de brigas 

pessoais. Após, o vereador Ezequiel de Jesus, citou que quanto a questão de 

combustível a demanda que a Administração tem é muito imensa como hoje 

de carros novos, de Ambulância e quando aumenta a aquisição de veículo 

aumenta o gasto. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao 

vereador Edson Farias, o qual saudou a todos os vereadores, saudou aos 

eminentes funcionários da Casa de Leis, saudou o povo presente e aos 

ouvintes das rádios. Após, iniciou seu pronunciamento agradecendo muito a 

Deus e com coração apertado onde não pode se furtar de falar das dos 

acontecimentos que estão acontecendo no Município de nossa cidade, onde 

mais uma vez acordamos com a presença da Polícia Federal no Município, 

isso com certa tristeza por são pessoas envolvidas e conhece e tem certas 

amizades, mais fica triste porque dos fatos apurados muitos sofreram e hoje 

sofre aquele que a polícia acusa. E o que mais lhe pressiona é que não é a 

primeira vez que a Policia Federal desse em Oeiras do Pará e isso não 

intimida os que vem praticando talvez até pior, e não toma como exemplo 

Oeiras, caso concreto com se ver na mídia, mais cada um responde por aquilo 

que faz. Depois, citou que é formado em Administração e não tem medo de 

aprender, de perguntar de quando não sabe e fica feliz de quando lhe 

ensinam, e agradeceu ao vereador Barriga pela aula de direito administrativo 

que lhe deu. E disse a vossa excelência que não tem problema nenhum de 

aprender, mais lhe leva a contestar algum posicionamento de vossa 

excelência e que lhe dei o direito da réplica de quando vossa excelência fala 

que eu venho aqui constranger, que preciso de um fato determinado, que fala 

dos vereadores que não assinou, que deve procurar o Ministério Público, para 

que eu não venha dá espetáculo, que oposição tem que ser com 

responsabilidade, onde ouviu muito na Gestão passada oposição com 

responsabilidade que era mais pessoal do que com responsabilidade. 

Prosseguindo citou que hoje quer estar com o Dinaldo Aires e se ele pintar 

esse Município de cal o mesmo estar com ele e bate palma pra ele pela ponte 

do Marituba e se ele fizer uma obra e lhe convidar estará lá e irá bater palma, 

porque não tem nenhum problema de reconhecer os feitos. E o mesmo 

propôs, mais primeiro quis valorizar o Legislativo, porque não pode como se 

fazia outrora denunciar no Ministério Público e corre aqui para pedir a CPI 
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e sabe que não é isso, e porque vossa excelência o vereador Barriga pediu 

uma CPI ou só é a base que pode pedir CPI. Disse ainda, que pediu a CPI 

não por questão pessoal, porque se estiver litigando e fazendo litigância de 

má fé que case seu mandato, porque litigar é crime e mentir na Tribuna é 

quebra de decoro parlamentar e se estar que lhe faça. E a vereadora Franciele 

lhe atinge quando diz que o mesmo foge em assinar CPI e se o mesmo foge 

ela tem que assinar e por isso propôs, e também porque queria ver quantas 

assinaturas teria, e até agora o mesmo tem duas assinaturas confirmadas e 

com a sua são três, e se não conseguir irá encaminhar para o Ministério 

Público. Prosseguindo continuou citando que na quarta-feira passada a 

vereadora Franciele disse que o mesmo fugiu para não assinar a CPI do 

FUNPREV, e o mesmo disse que não fugiu, o que queria era que se apurasse 

desde lá de traz, e porque apurar só agora, será que foi só agora que lesaram 

os cofres? e o mesmo pergunta a qual quer servidor que contribui pro Fundo, 

quanto é que já foi roubado do Fundo e ninguém sabe, porque não apurar do 

Governo do Nabiça com o seu Dinaldo Aires que deixaram de passar quase 

seis milhões, será que foi só agora que foi lesado? o Fundo estar sendo lesado 

desde a criação e o mesmo é totalmente contra a esse Fundo. E de uma 

reunião do TCM que dos cento e quarenta e quatro Municípios apenas 

dezenove tem Fundo até na época que lhe colocaram e cento e vinte e cinco 

não tem e a maioria não tem porque não presta e toda a maioria que criaram 

o Fundo foi pra ser lesado. E disse para a vereadora Franciele que foi por 

esse motivo que não assinou, e propôs aqui que se apurasse a CPI da máfia 

do Pró-labore também não vingou. E hoje as aberrações que estar 

acontecendo na Secretaria de Educação são muitos mais piores e grave do 

que a máfia do Pró-labore, e pela máfia do Pró-labore a Secretária da época 

caiu e o mesmo não sabe o que segura tanto esse Secretário. Continuando 

disse que tem que se apurar, tem que se investigar o que estar acontecendo 

na educação, principalmente no nepotismos, e vereador não causa 

nepotismos a não ser que seja o Presidente. E o mesmo gostaria de saber 

quantas pessoas estão na Secretaria de Educação recebendo gratificação do 

magistério e que não estão na sala de aula, inovaram na educação onde 

pegaram o professor Jacson com duzentas horas tiraram da sala de aula e 

agora é Assessor do FUNDEB e contrata-se um substituto pra ele e o mesmo 

irá verificar se é a veracidade. Prosseguiu citando que no Artigo trinta e seis 

da Constituição Federal diz: “que a contratação de funcionário para cargos 

públicos deve cumprir o princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência”, será que estar sendo cumprido? Há comentários e 

o mesmo não pode se basilar por comentários, mais irá verificar que até as 
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reformas das carteiras da Secretaria estar sendo feito por parentes, por 

afinidade porque cunhado não é parente, mais a lei diz que é vedado por 

afinidade e cunhado segundo a Lei é por afinidade e a Lei veda. Prosseguiu 

citando, onde é que estar o deposito da merenda escolar? No Artigo revela 

que nepotismo é uma pratica anti-constitucional no Estado, e o mesmo 

continuou fazendo a leitura da Sumula treze e do Decreto sete mil duzentos 

e dez de quatorze de junho de dois mil e dez. Prosseguiu citando, que não 

lhe custa lembrar que não basta só quem contrata, quem é contratado também 

responde pelo crime, onde o nepotismo é uma afronta da pro finalização da 

Gestão, porque alguém que tem o poder político definitivamente avaliará 

com parcialidade o trabalho de uma pessoa que pertence a sua família em 

detrimento de quem não é. E o mesmo não é contra, mais não foi o mesmo 

que disse que nepotismo é crime, e sim o constituinte lá de oitenta e oito que 

mencionou no Artigo trinta e sete, e o mesmo disse que não estar perseguindo 

ninguém, mais não é justo eleger alguém pra dá os melhores cargos só pra 

sua família. Após, citou sobre o combustível, onde é só olhar o que foi pago 

em fevereiro de combustível e agora que começou consertar as máquinas e 

elas não vão consumir pra traz. E o seu questionamento é o que foi usado no 

primeiro semestre de dois mil e dezessete. Finalizou agradecendo a todos. 

Palavra facultada a vereadora Franciele Amaro, a qual saudou a mesa 

constituída e em nome do Presidente da Casa Legislativa saudou a todos os 

nobres edis, saudou a todas as pessoas presentes, a todos os ouvintes das 

rádios e agradeceu principalmente a Deus por estar mais uma vez na Casa de 

Leis. Após, iniciou seu pronunciamento citando sobre a Secretaria Municipal 

de Assistência, a qual vem desenvolvendo um papel brilhante no Município, 

parabenizando a Secretária de Assistência pelo que vem fazendo e pela 

excelência de profissionais que ali tem e agradeceu pelo convite que foi lhe 

dado para se fazer presente no lançamento da carteira do idoso. Na 

sequência, relatou sobre a Secretaria Municipal de Saúde, a qual conversou 

com Secretário de Saúde o senhor Dinho Ribeiro e o mesmo lhe informou 

que já estar em processo de licitação uma Emenda Parlamentar Oriunda do 

Deputado Priante, o qual presenteia o Município de Oeiras com quase 

quatrocentos mil para compras de equipamentos, dentre esses equipamentos 

um de grande utilidades que o Município carece muito é o aparelho de 

ultrassonografia, e além de outros equipamentos que será destinado para o 

hospital do Município. Disse também que há um pedido através do Estado o 

qual estar no aguardo de um aparelho de ultrassonografia para atender a 

necessidade do Município, onde um ficará no hospital para atender a 

urgência e emergência e o outro irá para a UBS Dr. Leandro para 
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atendimentos agendados. Prosseguindo, citou que já estar sendo finalizado 

as exigências necessárias dos processos licitatório em relação a UBS Fluvial, 

onde o Município recebeu uma emenda do Senador Jader Barbalho para a 

construção de uma UBS Fluvial, a qual será feita em Manaus e a previsão é 

de quatro e seis meses para ser entregue que irá atender as comunidades 

ribeirinhas. Continuou citando que também durante a semana esteve em 

Oeiras a visita de um técnico trazido pelo Secretário de Saúde, o qual veio 

fazer algumas avaliações nos equipamentos odontológicos no Bairro do 

Marapira onde tem consultas odontológicas e também irá ser colocado mais 

um consultório odontológico na UBS Dr. Leandro, e além da odontomóvel 

que estar em manutenção para atender quanto na cidade quanto no meio 

rural. Depois, citou sobre a sessão passada a qual é de muita valia, porque 

muitas vezes a sua família já foi criticada na Tribuna e se ver no direito já 

que eles não tem vinte minutos para se defender e a mesma se ver no direito 

de falar por eles, mais só por eles, mais por todos aqueles que se sentem 

lesados que não tem a oportunidade de estar aqui para se defender. A sua 

família já foi citada por vários de seus colegas, e se referiu ao seus nobres 

colegas Edson Farias e ao seu nobre colega José Siqueira o qual na sessão 

passada citou o nome de sua família, e se vossa excelência tem alguma coisa 

pessoal contra alguém de sua família que seja resolvido fora da Tribuna desta 

casa. Citou ainda, que vossas excelência não tragam assuntos familiares, 

porque aqui é assunto de interesse de cada um que estar aqui, e são esses 

assuntos que devem trazer pra cá, devem subir e prestar conta de seus 

mandatos, porque todos são representantes do povo. Prosseguindo citou, que 

sua família já fez história nesse Município, onde seu tio Valdemar Andrade 

já foi Prefeito nesta cidade, também já foi vereador e fez história nesta casa 

o senhor Ananiseu de Andrade, e a mesma não irá admitir que jogue o nome 

de sua família na lama. E a mesma quer que os seus nobres colegas tragam 

para a Tribuna se estiverem alguma coisa em relação a família, o nome do 

Secretário Nei Andrade e não o nome da família Andrade e se estiverem 

alguma coisa para falar da vereadora Franciele Andrade que fale em nome 

da vereadora Franciele Andrade, porque a sua família não tem culpa e se o 

Secretário e a vereadora Franciele Andrade estão fazendo alguma coisa de 

errado mais a sua família não tem culpa de nada e a mesma pede respeito, 

porque também respeita a família de cada um e exige que a sua seja 

respeitada. Prosseguiu citando, que também chamou-se na Tribuna desta 

Casa, que a Secretaria Municipal de Educação não se chama SEMED, a 

Secretaria Municipal de Educação se chama SAED (Secretaria Andrade de 

Educação), horas senhores, a Secretaria Municipal de Educação sempre se 
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chamou SEMED, nunca mudou de nome e nunca vai mudar, e pelo contrário 

a Secretaria Municipal de Educação a cada ano e a cada Gestão vem 

inovando com excelentes profissionais que estão lá. E a mesma disse, que 

todas as calunias, as difamações, as pedras atiradas ao próximo um dia 

prestamos conta, e assim a mesma deixou o seu repudio em relação a isso. 

Em seguida, relatou sobre a CPI, a qual citou na sessão passada em relação 

ao seu nobre colega que ele fugiu em relação a CPI, e a mesma afirmou que 

foi verdade que ele fugiu, e a mesma não é obrigada a assinar CPI e não estar 

fugindo de CPI alguma, cada um que estar aqui é dono de seu mandato, e 

citou olhando para a vossa excelência que o mandato é do mesmo e que faça 

de seu mandato o que vossa excelência quiser, que faça sua investigação 

onde vossa excelência quiser, porque assim como vossa excelência tem seu 

mandato, a mesma também tem seu mandato e cada um responde pelos seus 

atos. E a mesma pediu que vossa excelência faça seu papel e que continue 

fazendo seu papel como sempre fez fiscalizando, vendo o que estar errado e 

muitas das vezes até lhes orientando e a oposição muitas das vezes é 

necessária, porque muitas das vezes estão de olhos vendados e quando a 

aposição lhes orienta preocupado com a Gestão e muitas das vezes veriam 

ouvir. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso 

citando que por entender por lhe ter concedido a parte para o mesmo, e para 

entender que a mesma estar preparada para o debate, e tem que concordar 

com a mesma que o vereador é fujão, porque fugiu de um debate com o 

mesmo, porque não lhe concedeu a parte. E o que lhe estranhou foi que o seu 

nobre falou que pediu a CPI pelo fato que a vereadora Franciele chamou ele 

de fujão, o motivo foi esse e então não há fato relevante, e que a senhora 

vereadora estar preparada para assumir a Tribuna desta casa, e não fazer daí 

espetáculo, e estava presente sabe e ouviu que ele pediu CPI porque a mesma 

falou que não fugia de CPI, então foi por problemas particulares. Após, ao 

retomar da palavra a vereadora Franciele Amaro citou que tudo indica que é 

em relação a sua família como já bem tinha citado e a mesma não tem 

problema nenhum com isso. Depois, citou da CPI do combustível e muitas 

coisas já tinham sido ditas pelos seus nobres colegas que lhe antecederam, 

onde tiveram um surto enorme de malária e nesse período foi usado bastante 

combustível, também tem transporte escolar, tem a busca de doentes no meio 

rural que são todos os dias e tem dias que são até três vezes ao dia, e a mesma 

não ver motivo nenhum para se investigar. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada ao vereador José Siqueira, o qual saudou a todos os nobres 

vereadores, saudou a todas as pessoas presentes e aos ouvinte das rádios. 

Após, iniciou seu pronunciamento citando sobre a escola do Costeira, o qual 
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estava com um ofício solicitando o retorno imediato da empresa que ganhou 

o processo licitatório e que a Gestão possa tomar as devidas providencias 

para que a construção da escola do Costeira comece o mais breve possível. 

Depois, citou que esteve também na escola do Caracurú, o qual parabenizou 

a diretora pela forma que lhe recebeu, pela atenção e por lhe explicar como 

é que a escola estar, e citou para o Secretário que o mesmo possa falar com 

o seu cunhado o qual estar reformando as cadeiras, para que possa com 

urgência reformar as cadeiras e as mesinhas da escola do Caracurú, onde os 

alunos estão com dificuldades para estudar. Também o mesmo pode 

presenciar a questão da ponte, onde é muito difícil a questão do embarque e 

desembarque dos alunos principalmente no turno da manhã, deixando claro 

que não foi essa Gestão que construiu aquela ponte, mais é uma ponte de 

uma altura que não tem condições dos alunos embarcarem nem com a água 

grande e nem pequena porque é muito alta, e que possa ser feita os reparos, 

a adequação para que possam ter mais segurança tonto no embarque e 

desembarque da escola. Ademais, se reportou sobre um assunto que 

aconteceu na BR 422, onde todos vivem à mercê da mazonalidade que vem 

ocorrendo na BR 422, onde no mandato passado esteve junto com o 

Secretário de Segurança do Estado pedindo que se deslocasse para aquela 

escola da BR 422, policiais para que pudesse dá cobertura, e ele disse que de 

viatura não era o problema e sim de condizente, mais iam fazer um novo 

concurso onde ele ia deslocar dois policiais para trabalhar e atender a BR 

422, e a BR 422 estar ficando muito violento pela ausência do Poder Público 

que o Estado peca contra essa região por esses fatos. Em seguida, citou sobre 

umas situações que presenciaram durante essa semana, onde todos sabem 

que o nosso país ele vem vindo, parando e refletindo, e ouve a prisão do Ex-

presidente Lula onde pra sua região, para sua família e para as pessoas que 

convive e que estão perto de si foi o melhor Presidente que o mesmo já 

conheceu pelos grandes programas de benefícios sócias que atenderam as 

nossas regiões, mais sabemos assim como ele é um herói, também não é 

inocente e para o mesmo a justiça só vai ser cumprida e só vai ser igual para 

todos quando podermos ver o Teme na cadeia, o Aécio Neves na cadeia e 

todas essas pessoas cometeram crimes e crimes graves. Continuou citando 

que também o Município mais uma vez é alvo da mídia Estadual, passando 

no maior veículo de comunicação a reportagem de prisões de pessoas do 

nosso Município, onde foi preso hoje o senhor Clóvis Miranda, o ex-prefeito 

Ely Batista, mais uma senhora e mais outras pessoas que foram presas em 

Belém. E o mesmo sempre colocou na Tribuna desta casa que entre devolver 

o dinheiro e prender essas pessoas, o mesmo queria que o recurso estivesse 



 

12 
 

de volta ao Fundo de Previdência, porque sabe que futuramente pode fazer 

muita falta para o Fundo. Na sequência, citou que como a senhora vereadora 

Franciele citou seu nome, o mesmo não retira sua fala da sessão passada, e 

citou para a vereadora que o dia que mesmo colocar alguém de sua família 

para assumir qualquer cargo de influência pública nesse Município não tem 

dificuldade de alguém falar dele e aqui ninguém estava falando de sua 

família, e o mesmo não tem nada pessoal contra a sua família, mais 

infelizmente é a sua família que estar na Gestão, infelizmente são as pessoas 

da sua família que estão e tem que se preparar para ser aplaudida e para ser 

criticada. Prosseguiu citando que lamenta muito e com profunda tristeza que 

a mesma esteja chegado a um ponto desse e acha que o mesmo tem problema 

pessoal com a sua família, e o mesmo disse que não tem, também não tem 

problema com senhor Ely Batista que fez ameaça de morte para o mesmo, 

não tem problema com a senhora Malena Batista que um dia disse na Tribuna 

dessa Câmara que o mesmo não vale uma bala e muito pelo contrário o 

mesmo tem é respeito por ela. Citou ainda que nunca chegou nesse 

Município nem com esse Prefeito e nem com o outro que passou dizendo que 

queria tantos empregos para a sua família, e não esconde desse Governo que 

da sua família tem duas pessoas empregadas, o seu irmão que é vigia no São 

Bernardo e a sua cunhada que é empregada na Vila do Costeira como 

professora e toda a sua família estão desempregada, porque esse cargo que a 

população de Oeiras lhe deu, lhe deram para defender os interesses públicos 

do Município de Oeiras do Pará, e quer fazer desse cargo onde as pessoas 

que votaram em no mesmo saibam que esse cargo é do povo de Oeiras do 

Pará, não foi pra vim pra cá fazer balcão de negócio para a sua família e 

existe dois concursado na sua família que o mesmo como vigilante na BR 

422 e seu irmão como agente de transito no Município de Tucuruí. Na 

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

pensa que vossa excelência não pode usar o seu tempo para justificar o que 

estar nos olhos da população e o povo de Oeiras sabe e não precisa vossa 

excelência dá explicação. E quanto da família o mesmo foi procurado por 

um cidadão que lhe cobrou, porque estão tentando dizer que os mesmo estão 

falando da família Amaro, mais não, estão falando de quem estar sendo 

beneficiado que estão usando o Poder pra si da bem, e que não foram os dois 

que inventaram isso e sim a Lei, e nepotismo é crime aqui e em qualquer 

lugar desse país. Continuou citando que não estão falando do pobre coitado 

que apenas carregou uma bandeira, mais sim daqueles que estão sim usando 

do Poder que o povo lhe outorgou para beneficiar todos da família. Após, ao 

retomar a palavra o vereador José Siqueira citou que gosta do Prefeito e ele 
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tem os seus parabéns, e o vereador ver ele com muito empenho para tentar 

resolver os problemas do Município de Oeiras do Pará, parabenizando-lhe 

pela construção do muro da escola do Uxi Estrada. Finalizando citou que são 

muito difíceis as coisas de sua vida, mais nunca desistiu de nenhum objetivo 

e o mesmo é uma pessoa determinado, e espera que o Município de Oeiras 

do Pará nessa Gestão que caminha bem, que melhore e encontre dias 

melhores para que o povo de Oeiras do Pará possa ter dias melhores, que 

possa continuar com as merenda escolar de qualidade como tem sido, 

melhorando onde ainda não melhorou porque o povo de Oeiras merece dias 

melhores. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada a vereadora 

Maria Nahum, a qual saudou a todos os vereadores, saudou as pessoas que 

se faziam presentes e a todos os ouvintes das rádios. Após, iniciou seu 

pronunciamento citando sobre a Carteira de Trabalho, onde a mesma tem se 

preocupado, já citou outras vezes aqui e a desculpa foi dada a qual não estava 

acontecendo em nenhum lugar e o povo sabe que realmente estava em falta 

o material e não estava funcionando, mais agora já estar funcionando e a 

mesma esteve em Belém e lá já estão tirando a Carteira de Trabalho. E neste 

mandato ainda não houve tempo ou interesse de assinar o convênio e essa 

Carteira de Trabalho se a pessoa não estiver até mesmo para fazer concurso 

público a pessoa fica fora, e como se não bastasse até a Carteira de Identidade 

não estar sendo tirada aqui, onde muitas pessoas tem se deslocado até a 

Belém para retirar, e isso é porque o Prefeito ainda não assinou o convenio 

para renovar, e a mesma fez um pedido para o Prefeito que ele faça um 

esforço para assinar esse convênio. Em seguida, a vereadora fez um pedido 

ao senhor Presidente Paulo Miranda, que o mesmo mandasse um ofício para 

o Secretário da Secretaria de Saúde para que pudessem ver uma forma, 

porque todo mundo sabe que é lei que qualquer Padres, Pastores que 

chegarem em hospitais, em presídios tem direito de entrar, e no hospital 

daqui do Município não permitiram a entrada do Pastor no hospital onde 

tinha um paciente querendo a presença dele lá. Ademais a vereadora citou 

sobre a CPI, a qual não estava na quarta-feira passada por motivo de doença 

e o outro motivo foi por interesse do Município a qual tinha uma audiência 

pública com o Deputado e teve que ficar lá, maia a mesma irá se inteirar mais 

na CPI e se for por melhorias do Município a mesma não irá fugir e tudo 

indica que estará votado sim. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a 

parte no discurso para fazer um pedido a vereadora, que quando a vossa 

excelência for analisar profundamente, vossa excelência não é obrigada a 

assinar, mais que veja friamente e que não veja a questão pessoal porque não 

é, e qualquer agente público seja eleito ou não, com cursado e etc, que estiver 
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ocupando um cargo público deve ter em mente que estar lá para servir o 

interesse do povo e não dos seus familiares. Ademais, a vereadora Maria 

Nahum citou que jamais tem algum problema pessoal com o Gestor, com o 

Secretário de Educação, com o Secretário de Saúde, e quando vem falar fala 

a favor do povo, porque quem elege é o povo. Após, relatou que já vem há 

muito tempo reivindicando sobre a iluminação pública a qual estar um caos 

na cidade, onde já não temos segurança e com isso facilita algumas coisas 

como o uso de drogas, acidentes, roubos. Continuando a vereadora 

parabenizou o Secretário de Infraestrutura por colocar a iluminação pública 

nos portes da rua que a vereadora mora que é na rua do Tarquito a qual dá 

cesso ao Bairro da Nova Oeiras, e também pediu para o Secretário que possa 

olhar para as outras ruas que se encontra no escuro. Prosseguindo citou que 

o inverno estar forte sim, mais quando quer é feito, onde na entrada da rua 

que mora via que estava sem condições de passar, mais mesmo com o 

inverno a umas semanas atrás foi feito um serviço de uma raspagem lá e 

melhorou, e a mesma pediu que visse uma situação de ajeitar aos poucos as 

ruas, porque quando se tem força de vontade é feito sim. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual 

saudou a todos os seus nobres edis, saudou a todas as pessoas que se faziam 

presentes e a todos os ouvintes das rádios. Após, iniciou seu pronunciamento 

se retratando de uma fala o qual foi mal interpretado em uma Sessão 

Ordinária, onde aproveitou seu prazo regimental de utilizar da Tribuna da 

Casa de Leis, para fazer um pedido de desculpa formal e solene aos 

advogados e por extensão a todos os funcionários da Justiça em razão dos 

comentários proferidos por si na Sessão Ordinária desta Câmara, no último 

dia quinze de fevereiro. Prosseguindo citou que em primeiro lugar, reafirma 

que em nenhum momento o mesmo quis ofender a classe dos advogados, 

diminui-lhes a importância ou atribui-lhes atos desabonadores no exercício 

de sua profissão, crendo que foi mal interpretado e assim reconhece que se 

expressou mal. Razão pela qual se reitera ao seu pedido de desculpas a todos 

os advogados que são profissionais e que sempre tiveram o seu respeito e 

consideração, contando com amigos que exercem essa nobre função. 

Continuou citando, que tão nobre função que a carta magna traz o Artigo 

cento e trinta e três que estipula que: o advogado é indispensável a 

administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 

exercício da profissão, nos limites da Lei determinando a indispensabilidade 

do advogado por cumprir função essencial a concretização da justiça, dentro 

dos fundamentos constitucionais do direito de defesa do contraditório e do 

devido processo legal. O artigo cento e trinta e três reconhece que: o 
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exercício da advocacia é fundamental para a prestação jurisdicional uma vez 

que cabe o advogado postular em defesa do cidadão que desconhece o arca 

bolso Jurídico, mais que busca no advogado o mediador que se manifestará 

em seu nome e lutará pelo seu reconhecimento de seus direitos em juízo. O 

advogado não exerce apenas uma atividade profissional, pela Constituição 

Federal ele estar investido de função pública ao postular em nome do 

cidadão, provocando o Judiciário no sentido de aplicar o direito a partir do 

debate, das tezes, dos argumentos jurídicos que apresenta na defesa do seu 

constituinte procurando convencer o julgador e chegar a uma decisão justa. 

Paralelamente, seu trabalho ajuda a construir a paz social, ajuda a solucionar 

conflitos e a enriquecer a jurisprudência nacional em todas as cortes do país 

e fazer a doutrina avançar. Prosseguindo também citou que, a advocacia 

também é essencial na formação de uns dos poderes do Estado o Judiciário, 

sendo que o advogado no exercício de seu mister contribui para a 

preservação do Estado democrático do direito. O advogado, atual na forma 

independente e sem submissão aos demais atores do judiciário e em muitas 

oportunidades vai além da defesa do cliente, porque suas manifestações visa 

também os interesses maiores do povo brasileiro, destinatário final da 

aplicação do direito. O Artigo cento e trinta e três da Constituição Federal 

dignificou a advocacia ao longo desses vinte e cinco anos e é resultado da 

luta da classe que uniu forças em torno dessa causa, na qual os advogados 

fossem respeitados como artifícios da justiça, e não só como meros 

coadjuvantes. Desta feita, respeita a classe dos advogados em quanto atores 

importantes na criação de uma sociedade justa e igualitária, devendo os 

mesmos serem respeitados e dignificados, sendo reprovável qualquer 

conduta que lhes ofenda e lhes diminua a importância, reiterando assim seu 

pedido de desculpas a todos os advogados. E por fim o mesmo requer que a 

mesa diretora desta Casa Legislativa, que a Ata e as notas Tang gráficas 

dessa Sessão com seu humilde pedido de desculpas, sejam encaminhada a 

ordem dos advogados do Brasil sub sessão Cametá, por intermédio da 

eminente Dr. Nazaré Santos representante dessa nobre classe no Município. 

Na sequência, o senhor Presidente Paulo Miranda pediu a parte no discurso 

citando que vossa excelência lhe surpreendeu em dá um show naquilo que o 

ser humano olha para dentro de si e é capaz de fazer, parabenizou vossa 

excelência de quando o mesmo demonstra que é possível o ser humano 

dentre do seu bom senso revê suas atitudes. Parabenizando também vossa 

excelência de quando vem na Tribuna da casa demonstrar algo que vossa 

excelência entendeu que talvez pelo momento foi infeliz, parabenizando-lhe 

em nome da Presidência da casa, e que o mesmo possa continuar desse jeito, 
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porque o ser humano só é capaz de vencer quando desse do pedestal e tem 

humildade e vossa excelência tem. Em seguida, ao retomar da palavra o 

vereador Osvaldo Alves, citou que não é demais e nem dolorido quando as 

vezes na vida se dá um passo pra trás pra depois dá dois para a frente. Foram 

eleitos pelo povo, e uma das coisas como candidato a vereador que pregou, 

onde acredita que todas as casas que entrou falou sobre o seu projeto, o qual 

é um dos projetos mais significativos no Município que é o trabalho de 

prevenção e tratamento de dependente químico, e o mesmo se pergunta 

quantas famílias, quantas mães e quantos pais hoje não estão sofrendo por 

ter alguém que estar no mundo das drogas. Até quando os jovens, os 

adolescentes, as meninas, as mães vão sofrer para tomarem uma atitude e 

isso lhe preocupa muito, e o mesmo esteve com o Prefeito Dinaldo Aires 

falando da situação, onde conhece pessoas competentes que venham 

desenvolver o trabalho de prevenção nas escolas, dando palestras, mostrando 

o que é a droga e o que ela causa na vida do ser humano. E o mesmo disse 

que no máximo um mês estará sendo desenvolvendo o trabalho que tanto 

sonhou e tanto pregou em sua campanha, acreditando em Deus que esse 

projeto será concretizado, e que o Prefeito olhe carinhosamente por esse 

projeto. Ademais, citou sobre a segurança pública, onde o povo em geral de 

Oeiras do Pará vive inseguro, onde já estive até a Belém junto com os outros 

vereadores nos órgãos competentes os quais podem fazer algo pelo 

Município e eles prometeram, mais até agora nada, mais estar feliz em saber 

que já estar em Oeiras uma nova equipe da Policia Civil fazendo o trabalho. 

Após, parabenizou ao Secretário de Infraestrutura popular Tatu, onde ver o 

esforço do senhor Tatu tentando resolver as dificuldades do Município, mais 

infelizmente ele não tem como fazer sozinho, onde viram uma postagem de 

uma senhora da Nova Oeiras sobre uma rua alagada, onde foram falar com 

o Prefeito e o Secretário de Infraestrutura e salve engano já foi sanado o 

problema. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador 

Paulo Miranda, o qual saudou os seus nobres colegas edis, saudou a todas 

as pessoas que se faziam presentes e também aos ouvintes das rádios, 

agradecendo a Deus por mais uma vez em poder usar a Tribuna da casa. 

Após, iniciou seu pronunciamento citando sobre a CPI o qual é um direito 

constitucional outorgado ao vereador e o mesmo quanto Presidente da Casa, 

é impedido por Lei Federal, Estadual e Municipal para assinar quanto 

Presidente. E se ela ter um número suficiente que precisa de um terço, será 

protocolado na secretaria desta casa e o mesmo irá dá andamento quanto 

Gestor que estar da casa, mais ninguém é obrigado a assinar, cabe a cada 

vereador, e quando o mesmo fala que a população outorga poderes, transfere 
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o poder ao legislador, essa é uma outorgação pra ele, e a lei lhes diz que o 

vereador ele é inviolável em opinião, colocação e voto da constituição do 

Município. Continuando, citou que no mandato passado do ex-prefeito Ely 

Batista ele tinha uma base de apoio, ou seja, os para-choques do Governo e 

eles defendiam o Governo em todas as esferas o qual é um direito do 

vereador e isso tem que ser respeitado. Prosseguindo, pediu desculpas ao 

vereador José Siqueira pelo que ia falar, onde o demônio daquele momento 

da legislatura passada era o vereador José Siqueira e o vereador Afrânio 

porque eram oposição ao Governo e a vereadora Josi Drago que depois saiu, 

onde eles acharam que deviam seguir como oposição, e esses são fatores que 

se deixa o norte porque vivemos em um país democrático, onde temos o livre 

abito de escolher os nossos representantes, e a partir de escolher eles, damos 

o direito deles falarem e nos representar. Na sequência, citou que o ilustre 

vereador Edson Farias propõem uma emenda à Lei Orgânica, parabenizando 

vossa excelência porque é uma de suas funções quanto legislador de analisar 

e pedir atualização da Lei Orgânica a qual é a Constituição. Depois, ressaltou 

que encontra-se tramitado na Comissão as contas do ex-prefeito Dulcídio 

Ferreira Pinheiro, onde o Tribunal de Contas pede que esta casa mude a 

decisão do Tribunal que rejeitou as contas do ex-prefeito, mais o Tribunal 

deu um parecer técnico, e o parecer político de julgamento é o dos 

vereadores. Em seguida, citou para todos, que essa situação e oposição a 

tendência é só aumentar, onde o vereador Edson citou uma coisa, e o mesmo 

já citou outras vezes e volta a citar que vossa excelência merece seu 

reconhecimento, porque se vossa excelência por exemplo daqui a dois anos 

chegar e verificasse que é possível ser situação do Governo, e o mesmo 

voltou a diz que não viu vossa excelência na casa do Prefeito ou de qualquer 

Secretário buscando a, b ou c, e que a população faça uma avaliação e 

analise, o que é que desagrada as vezes o vereador, se é realmente o Governo 

que estar ruim ou o Governo não atendeu as necessidades do vereador, e isso 

é todos que tem que prestar atenção, verificar o que estar lhe desagradando. 

Continuou citando que também já esteve eleito vereador como oposição e 

estar hoje situação porque ajudou a eleger o Prefeito, mais não irá 

compactuar com coisas erradas, e sim irá chamar a atenção e conversar, mais 

o Governo que estar presente se tem erros, mais também tem inúmeros 

acertos, como: a resgate da escola de doze salas, a Creche que ficou onde o 

Prefeito estar fazendo o processo para concluir, terminou a quadra, é no 

Governo do Dinaldo que o Ensino Médio vai dá qualidade para os nossos 

filhos, é no Governo do Dinaldo que se vai ter uma agencia bancaria do 

BANPARÁ no Município, é no Governo do Dinaldo que se tem mil e 
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quinhentos metros de concreto para fazer as ruas da cidade, é no Governo do 

Dinaldo que tem três quilômetros de asfalto para asfaltar as ruas da cidade, 

é no Governo do Dinaldo que escola do Costeira vai ser construída, é no 

Governo do Dinaldo que através do pedido do vereador Osvaldo Alves a 

escola do Murujucar estar em fase de conclusão o processo para se iniciar a 

construção, e tem muitas coisas que se precisa mudar sim, mais também 

existe grandes acertos. Após, relembrou de uma reunião que fez na Nova 

Oeiras junto com o vereador Edson, onde o povo pediu para os dois que 

cobrassem do Gestor a questão da iluminação pública e uma limpeza nas ruas 

porque se aproximava o inverno, e o mesmo nem trouxeram para a Tribuna 

da casa, os dois foram na casa do Prefeito e conversaram com ele e ele lhes 

deu prazo de quando colocaria a iluminação pública e ele cumpriu com o 

prazo. E o que que aconteceu foi que uma Comissão de lá formada pelo seu 

Oziel e outras pessoas de lá vieram lhes agradecer e agradecer ao Gestor, 

porque atendeu o pedido deles. Continuando, também citou que estar sendo 

construído um poço, para resolver o problema da água do povo da Nova 

Oeiras, e isso é dever e obrigação do gestor de fazer. Finalizou agradecendo 

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

senhor Presidente da casa e a todos os vereadores presentes, saudou as 

pessoas que se faziam presentes e a todas as pessoas que os acompanham 

através das rádios. Após, iniciou seu pronunciamento citando sobre uma 

reunião junto com seus nobres pares estiveram com o Prefeito, onde 

discutiram vários assuntos que se desrespeita ao Município de Oeiras do Pará 

quanto na sede quanto no interior. E foi mencionado pelo mesmo na reunião 

através de pessoas que lhe procuraram sobre a questão da feira e colocou 

sobre esse assunto onde a feira de Oeiras do Pará estar ficando deserta, o 

qual não sabe o real motivo, mais fez o pedido ao Prefeito para que possam 

se unir e procurar entender o que estar acontecendo e ir buscar a solução para 

que venham favorecer aquelas pessoas que tinham as suas barracas e quando 

passaram pra lá já não fazem uso mais dos box, a qual foi uma coisa que por 

tantos anos buscaram para a melhoria do trabalho do feirante como também 

para as pessoas que ali fazem suas compras. Prosseguindo também abordou 

sobre a reforma e a construção da ponte do rio Caracurú, onde estiveram uma 

conversa e o Secretário de Educação também estava presente nessa reunião, 

onde ficou acertado que daqui há poucos dias essa reforma ou uma 

construção nova estará sendo realizada. Prosseguiu citando sobre a 

segurança pública, e o mesmo tem uma página no Facebook que diariamente 

acompanha algumas notícias e infelizmente se deparou com uma notícia de 

uma pessoa andando armado nas redondezas da passagem alegria, onde foi 
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filmado e o mesmo não consegue reconhecer de quem se trata. E o mesmo 

prosseguiu citando que já estiveram por diversas vezes na Secretaria de 

Segurança Pública do estado, já estiveram na Corregedoria de Polícia, já 

estiveram falando na ALEPA (Assembleia Legislativa) com vários 

Deputados que trabalham com a segurança pública e infelizmente até hoje 

ainda não conseguiram muita coisa, mais fica feliz onde já ficou sabendo por 

outras pessoas que estar sendo feito uma varredura na polícia de Oeiras do 

Pará, desejando boa sorte a todos que estão chegando e que desenvolvam um 

bom trabalho. Depois, relatou que acompanhou algumas ruas do Bairro da 

Nova Oeiras, os quais estão passando por problema de alagamentos, e 

chamou a atenção do Secretário de Infraestrutura que a partir desses 

acontecimentos que ele tome ciências dos fatos e procure soluções imediatas, 

mais também que chame a sua equipe para que se faça planejamento futuro, 

para que possa realmente vim a solucionar esses problemas, e o que não pode 

acontecer é a solução tapa buraco, porque soluciona e há poucos dias já estar 

o buraco novamente. Na sequência o vereador Joelson Moraes, pediu a parte 

no discurso citando que estiveram uma reunião com o Secretário de Finança, 

com o Secretário de Administração, junto com o Secretário Tatu e o mesmo 

quanto funcionário da Secretaria, onde trocaram ideias e já estar sendo feito 

o planejamento na Secretaria só que estava esbarrando na questão de material 

para que possam fazer a limpeza, e já tem uma equipe trabalhando para 

colocar as máquinas para trabalhar, chegou também as roçadeiras e tudo isso 

era dificultoso, mais com a graça de Deus a licitação de material de 

construção já foi concluído e hoje a Secretaria já pode pedir para os 

fornecedores e antes não poderia pedir, porque tem que se fazer tudo na 

forma regular conforme manda a lei. Em seguida, o vereador Sergio Batista, 

citou que fica feliz em estar ouvindo essas informações, e deixando seu 

pedido a toda equipe da Infraestrutura, que se planejam para que possam 

desempenhar um trabalho melhor em prol da população de Oeiras do Pará. 

Ademais, citou sobre uma ocupação que estar acontecendo na Nova Oeiras 

de uma área, onde a polícia foi atender o chamado onde o mesmo credita que 

seja da dona Carmina que titula a proprietária da terra, onde a polícia foi lá 

e efetuou um disparo, e isso lhe entristece porque é um trabalho 

equivocadíssimo da polícia. E o mesmo acredita que a dona Carmina, o Dr. 

Flávio ou quem quer que seja que tenha feito a chamada, em nenhum 

momento ela pediu para que eles agissem dessa forma, e o mesmo é uma 

pessoa que presa pelo trabalho da polícia, não sabe qual foi a polícia se foi a 

Civil ou se foi a Militar não irá dizer porque não sabe e não lhe chegou essa 

informação, mais pediu para a Presidência da casa que possam se reunir e 
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que convoque o delegado de polícia para apurar esses fatos, porque é um fato 

que já se tornou corriqueiro em Oeiras do Pará, onde policial chega e se acha 

no direito de atirar para todo e qualquer lado, e se dê repente atinge alguém 

e vem a óbito. E o mesmo não irá entrar no mérito da ocupação, não lhe 

desrespeita ficar discutindo, mais sim no mérito do disparo porque não é o 

papel da polícia chegar atirando pra qualquer lado que seja. Após, ressaltou 

sobre a CPI, o qual citou que respeita a posição de cada um de vossas 

excelências, mais também tem o direito de discordar de alguns pontos. E na 

questão da CPI quando se refere ao nepotismo, e todos também atuam como 

vereador nesta casa de leis, atuam também como conselheiros, ou seja, já que 

o mesmo identificou algo que acha que é errado que pode prejudica a 

população, cabe ao mesmo convocar o Prefeito e sua Acessória Jurídica e 

dizer que ele estar pecando nisso Prefeito, isso estar prejudicando a 

população e eu vou lhe dá um tempo e um prazo para o senhor se adequar e 

se corrigir, e por esse motivo o mesmo acha desnecessária uma CPI. 

Finalizou agradecendo a todos. Logo depois, passou-se para a seguinte 

ordem do dia: Votação em primeiro turno das seguintes matérias, 

conforme o que preceitua o inciso primeiro da Lei Orgânica do 

Município de Oeiras do Pará. Votação do Parecer n 004/2018 – 

COLEJURF, sobre a proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de 

Oeiras do Pará. O qual foi aprovado por unanimidade e com uma declaração 

de voto do vereador José Siqueira. Votação da Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica do Município de Oeiras do Pará n 001/2018, de autoria do vereador 

Edson Farias. A qual foi aprovada por unanimidade em primeiro turno. Após, 

o senhor Presidente concedeu a palavra ao vereador José Siqueira para a 

declaração de voto sobre o Parecer da comissão. Ao tomar a palavra o 

vereador José Siqueira, parabenizou tanto a Comissão quanto ao relator da 

Matéria, porque essa Matéria ela vem corrigir erros que vem a anos no 

Município. Citou ainda que é muito importante que venham decidir o novo 

Presidente da Casa pelo menos uns dez ou quinze dias antes, para que o 

Presidente que for sair possa se prepara, planejar suas prestações de contas 

para que não venha ter dificuldades depois. Continuando citou que também 

não é justo virem escolher o segundo período de Presidente no dia primeiro 

seis horas da tarde para decidir isso, onde é um dia importante que todos tem 

de ficar com as suas famílias. Finalizou agradecendo. 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 
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cd da Sessão Ordinária do dia onze de abril de dois mil e dezoito, onde 

encontra-se os discursos na integra, encontra-se no arquivo dessa casa.  
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