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Ata da décima segunda Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, a ser realizada no dia nove de maio 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 efetuado a chamada dos vereadores presentes: Malena Batista, José 

Siqueira, Paulo Miranda, Sergio Barbosa, Edson Farias e Franciele Amaro. Constatou-se a 

ausência dos vereadores Osvaldo Alves, o qual informou a está casa que se o mesmo se 

encontra com problemas de saúde. O vereador Izanides Filho e o vereador Ezequiel de Jesus, 

os mesmos se deslocaram até a cidade de Curralinho a pedido do senhor Presidente, para 

apanhar uma documentação. A vereadora Maria Nahum, comunicou que a mesma terá uma 

consulta em Belém e estará trazendo sua justificativa através do laudo médico. 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 uma abstenção do vereador Edson 

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

ORIUDOS DO EXECUTIVO. NENHUM. B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO 

EXECUTIVO. NENHUM. C) EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO. Requerimento nº 

005/2018, de autoria do edil Edson Farias, o qual requer a revisão salarial aos valores de 

vencimento dos servidores públicos do Município de Oeiras do Pará. Em seguida, passou-se 

para o pequeno expediente, no qual o senhor Presidente facultou a palavra aos edis para 

breves comunicações ou comentários pelo prazo máximo de cinco minutos, cada. No qual o 

senhor Presidente Paulo Miranda se inscreveu para se pronunciar. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual fez uso do pequeno expediente, para fazer a 

leitura do ofício de n 056/2018 que foi lhe encaminhado da Comissão Permanente da 

Licitação, sobre nota de esclarecimento do pregão presencial. Em seguida, o senhor 

Presidente facultou a palavra aos nobres edis para se pronunciarem sobre assuntos de interesse 

público, pelo prazo máximo de vinte minutos, cada – Grande Expediente. Dando início ao 

grande expediente, o Sr. Joelson Moraes foi convidado a dar seu pronunciamento pelo prazo 

máximo regimental de vinte minutos. Na oportunidade, o vereador iniciou seu discurso 

cumprimentando a todos os presentes no plenário e aos ouvintes das rádios. Em seguida, citou 
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que na Sessão anterior houve alguns questionamentos de certos assuntos, mais como sempre 

diz que o papel do vereador é fiscalizar e legislar, onde algumas coisas lhe preocupou e 

procurou saber pedindo informações através de ofícios e umas de suas preocupações é sobre 

algumas construções que estar acontecendo no Município. Continuando, o mesmo disse, que 

direcionou um ofício para a empresa Central Praime, pedindo esclarecimento sobre o porquê 

da obrada escola do Costeira ainda não ter começado. Disse ainda, que eles muito gentis lhe 

responderam através de ofícios, e o mesmo fez a leitura do ofício para todos. Após, a sua 

leitura citou que o proprietário da empresa veio conversar com o mesmo e ele colocou 

algumas dificuldades como a questão do repasse, e ele disse que mesmo com o recurso 

bloqueado a empresa continua com a obra, principalmente a obra que fica na Santa Maria 

onde era o antigo campo do Jack, e infelizmente a obra da BR 422 por esses motivos ainda 

não foi começada. Depois, relatou que recebeu algumas mensagens no seu celular de pessoas 

pedido apoio ao requerimento que o vereador Edson Farias protocolou nesta casa, onde 

procurou a Administração para pedir informação, e lá lhe responderam que já estar à 

disposição o Projeto sobre a questão desse reajuste do salário dos funcionários, e o mesmo 

informou que o Projeto só não veio ainda pra Câmara por causa que eles estão sentando com a 

contabilidade para saber o impacto que há na folha, e segunda informações que lhe deram que 

há poucos dias estará sendo vindo para a Câmara para ser votado por todos. Na sequência a 

vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para complementar sobre o Projeto o 

qual não veio ainda para a Câmara, porque está em estudo financeiro na contabilidade e é 

necessário que haja uma avaliação financeira se é possível, porque todos sabem que os 

Municípios em si passam por crises e o Gestor precisa desse estudo financeiro se há 

possibilidade. Após, o vereador Joelson Moraes, citou que seu nobre colega vereador Edson 

Farias, teve a sorte de pedi e a responsabilidade quanto vereador de antecipar antes que o 

Projeto viesse para esta casa. Disse ainda, que acredita porque se o Prefeito mandou fazer o 

Projeto e já estar em estudo com a contabilidade, então ele tem interesse justamente para fazer 

a melhoria do salário dos funcionários. Ademais, o vereador citou que no ano passado falou 

na tribuna desta casa sobre os alagamentos na cidade, onde falou que a Secretaria de Obra ela 

tem um corpo técnico como: engenheiro, arquiteto e outros funcionários e esse problema que 

estar, também aconteceu ano passado, e que eles analisassem, fizesse um estudo e mapiasse a 

cidade para que resolvesse o problema, mais infelizmente não foi feito e hoje a população 
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estar sofrendo com as consequências. Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi 

facultada ao vereador Edson Farias, o qual cumprimentou a todos os presentes no plenário, e 

de igual maneira o fez com os ouvintes das rádios. Em seguida, ao iniciar seu 

pronunciamento, ele citou sobre o ofício que recebeu, sobre a nota de esclarecimento do 

pregão presencial que a prefeitura realizou para a contratações de eventos culturais. Depois, 

tratou sobre o seu requerimento, em que se referiu ao vereador Joelson Moraes, ressaltando 

que a lei fala de dois sistema de reparação das percas salariais: um é a revisão ou correção e a 

outra é o reajuste que é o objeto de leida assessoria do Sr. Prefeito. Continuando, disse que o 

reajuste ele é legal, mais ele é imoral e ele é imoral quando ele viabiliza ou beneficia uma, 

duas e três categoria. A revisão ou correção que o artigo trinta e sete e o artigo trinta e nove 

inciso décimo da constituição fala que, ele é geral. E o vereador afirma que ouviu dizer, que 

estavam planejando ou construindo um Projeto de Lei para fazer um reajuste de salário a uma, 

duas a três categorias, onde o mesmo disse, que isso não é ilegal, mais é imoral quando se 

deixa outras categorias de fora, e daí o advento do seu requerimento que em vez de dá o 

reajuste, o mesmo estar pedindo no seu requerimento, que a Gestão Municipal faça uma 

revisão salarial, assim vereador prosseguiufazendo a leitura de seu Requerimento.Ademais, 

citou que a matéria discutida hoje neste Poder, ela não é nova, e o vereador deu continuidade 

lendo sobre que a Constituição fala sobre isso. Ao terminar a sua leitura, citou, que é notório 

que vereador não pode causar despesa para o executivo, mais se não tem recurso para 

aumentar, e como é que tem recurso para se contrata tanto temporário? Ele disse ainda, que 

não é contra os temporários, é favorável desde que seja atendido a Constituição, e tem 

servidor que desde a sua entrada no serviço público, nunca teve um aumento, nunca teve um 

reajuste do seu salário, e essa casa de Leis como representantes tem que se colocar em defesa 

da sociedade. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada a vereadora Franciele 

Amaro, a qual saudou a todos seus nobres edis, as pessoas que se faziam presentes e aos 

ouvintes das rádios. Após, iniciou seu pronunciamento justificando sua ausência na Sessão 

passada, a qual estava em Belém em uma consulta médica. Em seguida, relatou sobre sua 

visita que fez a Vila Montes das Oliveiras no Rio Itaucú, onde existe uma obra da escola 

Raimundo Caldas, a qual estar em fase de conclusão e ganha com isso é a comunidade 

principalmente os alunos que estudam e precisam de um lugar digno para estudar. 

Continuando, citou que fica feliz porque o recurso estar sendo aplicado naquilo que é 
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destinado em relação a educação, para melhorar a vida dos alunos, dos professores que tanto 

contribuem para a educação do Município. Prosseguiu citando, que hoje aconteceu um 

encontro sobre o projeto Avanço Oeiras, onde o público alvo é especialista em educação, 

pise-pedagogo, professores do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental, professores de 

língua portuguesa e matemática do oitavo e nono ano, onde o objetivo desse projeto é 

melhorar a categoria de ensino em Oeiras do Pará. E a mesma acredita que a Secretaria de 

Educação, juntamente com os técnicos sempre estão em busca de melhorias para a educação e 

o objetivo também é que o IDEB do Município possa melhorar porque nus últimos anos foi 

um fracasso. Ademais, citou que dezesseis famílias foram contempladas com o projeto 

conseguido na época do ex-prefeito Edvaldo Nabiça que o minha casa minha vida, e essas 

dezesseis famílias terão um lugar digno para morar, e das cinquentas casas contempladas no 

Município, faltaram trinta e oito. Depois, citou em relação ao Requerimento do seu nobre 

colega, onde a mesma sempre diz que nunca irá votar não em Requerimento nesta Câmara, 

sempre que for para beneficiar o povo jamais votará não, porque sabe da necessidade do povo 

de Oeiras do Pará, sabe da necessidade dos servidores públicos o quanto trabalham digno, 

sérios para realizar suas funções. Disse ainda, que esse Projeto é uma análise, é um Projeto 

que estar sendo analisado se há possibilidade ou não de se reajustar salários, de se fazer 

correção em salário de servidor e o seu voto é sim, e já mais irá votar contra o povo de Oeiras 

do Pará. Em seguida, ressaltou sobre a questão das ruas, a qual é lamentável e que isso não é 

de hoje são de vários anos, e uma senhora lhe falou que a vala que fica em frente à sua casa 

transbordou, mais é culpa do Prefeito Dinaldo Aires, e os outros que passaram? e ela lhe disse 

que isso faz dezessete anos que acontece e os outros que passaram, não viram? E pediu para 

todos que possam fazer uma avaliação antes de virem para a tribuna desta casa e analisar, 

assim cada um faz sua parte, onde o ex-prefeito Ely fez sua parte, o ex-prefeito Dulcídio fez 

sua parte, o ex-prefeito Nabiça fez sua parte e certamente o Prefeito Dinaldo Aires fará a sua 

parte, não irão atirar, não vão jogar pedra e crucificar antes do final do mandato, porque há 

muita coisa a ser feita. Disse ainda, que é bem verdade que não gostaria de andar na lama, não 

gostaria de pisar na água suja contaminada como ninguém quer, mais infelizmente a cidade 

não tem estrutura, não tem esgoto, onde precisa fazer um estudo detalhado para fazer isso e 

ninguém deve crucificar e jogar pedra em ninguém. Na sequência, citou sobre a malária, onde 

o Prefeito, o Secretário de Saúde e presidente da Câmara Paulo Miranda, estiveram em uma 
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reunião em Belém e Deputado Salame citou o nome do Prefeito como verdadeiro, onde ele 

disse que “só conseguiram recurso para a malária, porque o Prefeito de Oeiras do Pará veio 

em busca de ajuda e solução para o Município, e ele não pediu só para o Município de Oeiras 

do Pará ele pediu pro todos os onzes Municípios afetado com a malária” continuando, citou 

que isso prova que ninguém estar cruzando os braços, todo mundo estar fazendo sua parte, e 

que o recurso possa vim o mais rápido possível para poder ajudar o Município no combate à 

malária. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador José 

Siqueira, o qual saudou a todos os presentes no salão plenário e a todos os ouvintes das 

rádios. Em seguida, relatou que se encerrou o período das pessoas tirarem títulos, fazerem 

transferência no Cartório Eleitoral. Na sequência fez a leitura de dois ofícios, um que seriam 

encaminhado para a Secretaria de Agricultura do Município e o outro ofício para o 

Departamento da Merenda Escolar. Continuou citando, que já está se percebendo algumas 

dificuldades pela Secretaria de Educação a questão da distribuição da merenda escolar, 

principalmente nas escolas dos interiores. Ressaltou ainda, que o Secretário de Educação tem 

usado de muita habilidade para não deixar faltar a merenda escolar em algumas escolas. E 

justamente pelo fato, o mesmo queria que a Presidente da Comissão, tivesse um pouco mais 

de humildade e reconhecesse, porque não vê nenhuma legalidade nesse Processo Licitatório 

no qual ela mandou lhes explicar, mais o seu questionamento foi porque deram tanto 

interesse, tanta prioridade para esse Processo Licitatório no qual licitaram para dois anos, para 

não terem nenhum problema com os processos dos eventos e deixaram o que é prioridade. 

Prosseguiu citando, que ainda existe na CPL e ainda estar ocorrendo o termino do Processo da 

Licitação da merenda escolar, onde querem culpar o Secretário de Educação, querem culpar o 

Departamento da merenda escolar, em quanto uma senhora em vez de vim pedir desculpas e 

chamar pra si a responsabilidade e dizer que vai resolver, porque estar todas as demandas que 

o Secretário de Educação mandou para que pudesse ser licitado, onde já estar começando 

faltar materiais de expedientes, já estar começando falta material de limpezas. Na sequência o 

vereador Sergio Barbosa, pediu a parte no discurso para informar o porquê do Processo 

Licitatório referentes aos eventos, é porque devido ter bandas de grandes portes e tem que ser 

um contrato com antecedência, porque se ficar muito encima não consegue pegar as agendas 

das bandas. Continuou citando, que esteve visitando a CPL para obter informações acerca dos 

processos, onde já foi feito os processos de alimentação escolar tanto para a educação, quanto 
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para outras secretarias, e o que acontece é que os contratos eles não foram celebrados, ou seja, 

falta fechar o contrato da empresa que ganhou para poder fornecer. Em seguida, o vereador 

José Siqueira citou, que não estar duvidando e não estar dizendo que é ilegal, mais o seu 

questionamento é porque deram prioridade para este Processo antes queterminasse o da 

merenda escolar, e o Secretário de educação lhe falou que é responsabilidade da CPL, e a 

CPL tinha que ter a humildade de mandar um ofício pedindo desculpas para a população de 

Oeiras do Pará, porque não são os filhos deles que estão aqui precisando de merenda escolar, 

não é o filho deles que estar precisando de papel. Após, o vereador Edson Farias, pediu a 

parte no discurso citando que não conhece essa Luana Macedo, mais como já disse na sessão 

passada que ela não tem culpa, culpa tem quem coloca ela. E o que lhe assusta, é falar que as 

licitações para os eventos culturais, onde tem o festival do camarão que é em julho e é 

prioridade e a educação não, a qual deveria começar em fevereiro, demonstração clara vê 

dentro do Governo o desmando, a disputa pelo poder. Em seguida, o vereador José Siqueira, 

citou que a violência na BR 422, ela tem preocupado a população, onde rotineiramente toda 

semana tem acontecido assaltos desmascarada mente, pessoas sem ter nenhum medo, sem 

nenhum termo tem invadido residência, tem tomado motos e na última segunda-feira 

invadiram o Posto do X Estrada e levaram todos os bens das pessoas que trabalham no Posto 

do X Estrada. Continuando, explicou para as pessoas entenderem que a responsabilidade da 

segurança é do Estado e não do Município, só que as pessoas dentro da Capital onde 

deveríamos ter exemplo de segurança, estamos vendo uma violência dê generalizada e a BR 

422 de Cametá até Tucuruí tem duzentos e oito km e não tem um Posto Policial e todos estão 

a mercê dessa situação. Prosseguiu, citando que todos tem que procurar agendar com o 

Governo, com os representantes para que possam ajudar na questão da segurança da BR 422. 

Ademais, ressaltou que é favorável ao Requerimento do vereador Edson Farias, e não vê nada 

imoral da parte do Governo nesse Requerimento no Projeto que ainda é corpo e ainda não 

estar terminado. Continuando, disse que Imoral foi quando o Governo passado mandou pra cá 

para ajeitar de seis funcionários e mandaram em tempo que não era mais legal, onde foram 

obrigados devolverem porque se não essa Câmara iam passar por idiotas. Na sequência, o 

vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso citando que talvez o vereador ele ainda não 

se atentou para essa situação, porque uma vez que o Projeto venha para a Câmara, ela vai para 

as Comissões e todos quanto vereadores tem a prerrogativa de fazer as modificações e 



 

7 
 

também de chamar os funcionários para dialogar com eles e fazer as modificativas que o 

vereador tanto questiona. Em seguida, o vereador José Siqueira, citou que espera que todas as 

pessoas que estão sendo prejudicadas por essa Lei antiga que ainda não foi modificada que ela 

seja contemplada, também parabenizou o Sr. Presidente que fez isso nesta casa, e o Presidente 

desta casa não colocou nesse Projeto o aumento do salário do vigia, não colocou o aumento 

do salário da servente, porque o salário deles são reajustado como salário mínimo e não é 

necessário colocar. E esperam que esse Projeto do Poder Executivo, seja concluído o mais 

breve possível e consertesa se depender dos mesmos irão acelerar e dá prioridade para ele. 

Disse ainda, que o Município de Oeiras do Pará não sabe com que milagre estar pagando os 

funcionários, porque só de dividas dos Prefeitos passados, estão pagando mais de duzentos e 

cinquenta mil do FPM, como: Energia, INSS e assim excessivamente de contas que foram 

ficando e tinham que ser negociadas, e o Prefeito Municipal estar pagando essas contas. 

Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada a vereadora Malena Batista, a 

qual saudou seus nobres edis, saudou as pessoas que se faziam presentes e aos ouvintes das 

rádios. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando sobre a Secretaria de Maio Ambiente, 

a qual recentemente recebeu uma caminhonete, e desse mesmo Projeto a caminhonete que já 

chegou e já foram liberadas duas motos e agora estar faltando a lancha, e a mesma pediu para 

o Secretário de Meio Ambiente que ele pudesse correr atrás da lancha, porque para essa área 

urbana é melhor a lancha, e a caminhonete se pudesse iria para TransCametá, porque lá é que 

está o maior índice de desmatamentos e a retirada do seixo. Ademais, citou que algumas 

pessoas lhe procuraram para falar a respeito do caroço de açaí, mais o assunto que um senhor 

lhe levou foi que: “eles misturam o açaí bom com o açaí estragado” e a mesma pediu para a 

Vigilância Sanitária que eles pudessem ir fazer uma vistoria nus vendedores de açaí. Depois, 

ressaltou sobre a segurança pública, a qual lembrou que os mesmos estiveram com o 

Governador e o tema naquele momento foi a segurança pública, onde hoje vê que tem que se 

pagar para uma empresa particular para fazer as rondas, a qual não sabe se diminuiu, mais 

isso é um assunto que vem ocorrendo há muito tempo, como sempre diz que: a onde há droga, 

há roubo. E todos sabem que no Município ocorre esses problemas de muitos anos, e ele é 

sério porque ele vem puxando vários outros problemas pro Município e isso acarreta em 

segurança para a população, e pediu para que todos possam ir novamente lá. Continuando, 

citou que o outro assunto que foi abordado com o Governado, foi a respeito do DETRAN, os 
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quais pediram que o DETRAN viessem até aqui para fazer um trabalho nas escolas e eles não 

vieram, e a mesma pediu para seus nobre edis que pudessem marcar uma reunião com eles 

novamente. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu aparte no discurso citando que a 

vossa excelência votou no Requerimento de vossa autoria que depois passa a ser dessa 

Câmara, pedindo que o Município intervisse na questão do transito do Município de Oeiras do 

Pará, e vossa excelência sabe mais do que o mesmo que o transito em Oeiras do Pará é 

responsabilidade do Gestor do Município, cabe o DETRAN vim contribuir e colabora. Disse 

ainda, que a questão do transito entre outros é caótico, e o que se vê nas ruas é um Deus nus 

acuda, se vê crianças dirigindo motos grandes entre outras coisas, e a Gestão não só agora, 

mais também no passado e pelo que se está vivendo hoje, se ela pregasse o discurso que se 

prega hoje será que ganharia a eleição? Mais se vê é a inércia, não se faz nada. Após, a 

vereadora Malena Batista, citou que é verdade, e por isso pediram que o DETRAN viesse 

fazer uma educação no Município, então seria o executivo a executar e prosseguir. Disse 

ainda, que na verdade a rua Honório Basto estar se tornando uma pista de pega e isso traz 

insegurança para a população. Depois, citou sobre o Requerimento do vereador Edson Farias, 

o qual vossa excelência fala sobre revisão e uma revisão é quando se vê um todo. Após, o 

vereador Edson Farias, novamente pediu a parte no discurso citando que como bem foi 

explicito e espera de como foi colocado que a intenção do Prefeito de mandar um Projeto de 

Lei no sentido de fazer um reajuste que não é ilegal, mais é imoral, e é imoral porquê desse e 

de outro ou qualquer que seja quando se beneficia só uma, duas e três categorias, e as demais? 

Continuando, citou que é importante o Requerimento, porque depois de aprovado não vai ser 

mais do vereador Edson Farias, porque o do Projeto de Lei vindo para essa casa, salve engano 

não poderão mudar o sentido ou o objetivo da Lei, e se o Prefeito mandar pra cá um Projeto 

de Lei pedindo o reajuste, não cabe a este Poder mudar a Lei, o que podem mudar é artigo e 

não todo da lei, como por exemplo: ele manda um sobre transito e irão aprovar sobre energia. 

Mais se ele mandar sobre reajuste, o que podem fazer é alteração dentro do Projeto de Lei de 

reajuste, porque são dois distintos que é reajuste e revisão e daí a importância de sensibilizar o 

Prefeito de que é necessário uma revisão. Citou ainda, no que vê, será que nesse Projeto estar 

incluído os garis que são eficientes entre outros, e por isso disse que é necessário que 

aprovem. Em seguida, ao retomar a palavra a vereadora Malena Batista, citou que fez uma 

lida, onde cita que é Dentista, Procurador do Município, Técnicos em geral de nível superior e 
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médio, motorista e demais servidores, onde nessa frase se resume revisão e a mesma afirma 

que vossa excelência tem seu voto favorável. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra 

foi facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual saudou a todos seus nobres colegas 

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

agradeceu a Deus por lhe conceder em poder estar mais uma vez na tribuna desta casa. Em 

seguida, iniciou seu pronunciamento tecendo comentários sobre o Requerimento do vereador 

Edson Farias, o qual é uma das atribuições do legislador, onde o Requerimento é uma função 

de todos, mais não tem força de Lei, apenas estão querendo e estão sugerindo e por isso que é 

uma sugestão do vereador ao Executivo e a partir de sua aprovação ele passa a se tornar uma 

matéria desta casa e não mais do vereador, depois cabe ao Executivo analisar e dentro de suas 

prorrogativas principalmente de recursos orçamentários verificar possibilidade da então 

execução. Continuando, citou que não estava aqui para fazer juízo de um Projeto o qual o 

vereador Joelson tinha em mãos, e o mesmo não pode fazer juízo, não pode condenar a 

Assessoria Jurídica, não pode condenar a Assessoria contábil porque ainda não chegou para 

analise desta casa, mais a partir que chegar a esta casa terá os vereadores a oportunidade em 

Comissão, em lócus com seus pensamentos individuais acompanhados pela Assessoria 

Jurídica e Contábil desta casa, assim fazer melhor juízo. Prosseguiu, citando que é público 

notório que há uma defasagem imensa desses servidores, porque desde o concurso público 

nunca se quer existiu um reajuste, mais que seja analisado com muita cautela. Na sequência, 

tratou sobre a CPL, o qual citou que leu o ofício e analisou o procedimento, onde o vereador 

José Siqueira foi muito feliz em dizer que o Processo ele é legal, o qual é uma ata de registro 

de preço e ata de registro de preço não tem empresa contratada, tem os preços atribuídos que 

agrega aquele valor. Continuando, disse que é diferente da merenda escolar, e a merenda 

escolar é recurso federal, onde há inúmeros critérios pra que a Comissão de Licitação possa 

rever. Depois, citou sobre a segurança pública, onde o mesmo estava em Belém e assistiu o 

Governador Simão Jatene pedindo socorro a nível da segurança pública do nosso Estado de 

modo geral com o Ministro de Segurança do nosso país, sobre a situação que vive o nosso 

estado. Continuando, citou que não podem ficar à mercê, todos tem que correr atrás daqueles 

que lhes representa, ir atrás do Secretário de Segurança do Estado com urgência, onde já 

estiveram lá, mais parece que eles esqueceram e tudo que foi prometido não cumpriram com 

nada. Ademais relatou que o Governo que ai estar do seu Dinaldo dos Santos Aires, o qual 
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disse que não se envergonha em dizer que votou nele, pediu voto pra ele e foi pra luta. Disse 

ainda, que acredita no Governo e ainda tem tempo pra refletir, porque vê a boa intenção do 

Prefeito Dinaldo aires e seria incompetência do Governo se não resgatasse o convenio da 

escola Santa Maria que ficou do Governo do Sr. Nabiça, e conseguiu resgatar o convenio e a 

escola estar sendo construída no valor de quatro milhões e pouco. Disse ainda, que seria 

incompetência do Governo do Prefeito Dinaldo Aires se a escola do Ensino Médio não tivesse 

sido resgatado o convenio, seria incompetência do Governo do Sr. Dinaldo Aires se não 

tivesse resgatado o convenio da Minha Casa Minha Vida que já estava a sete anos parada, 

seria incompetência do Governo do Prefeito Dinaldo Aires se não fosse ir resolver o problema 

do muro do X Estrada, seria incompetência se o Governo do Sr. Prefeito Dinaldo Aires 

pegasse um milhão e trezentos mil e deixasse a feira na condição que recebeu, mais gastou 

dos cofre público mais trezentos e cinquenta mil para terminar a feira e se a feira não atende à 

necessidade dos feirantes, mais não é culpa do Prefeito Dinaldo Aires, ele apenas concluiu 

uma obra que usaram cem por cento do recurso do convenio e sem a conclusão da obra. 

Continuou, citando que seria incompetência do Governo do Prefeito Dinaldo Aires se todas as 

UBS que estão paradas fosse ele que pegasse o recurso e não terminasse as obras, que estar 

hoje respondendo no Ministério Público porque estar todas paralisadas, onde usaram todo 

recurso e não terminaram e não foi o Prefeito Dinaldo Aires que pegou todo esse dinheiro, 

onde é muito fácil vim pra tribuna e chamar de incompetente e falar isso e aquilo. 

Incompetência seria se o Prefeito Dinaldo Aires recebesse todas essas máquinas que ficou do 

Governo do Nabiça todas novas e entregasse todas quebradas como recebeu, e hoje está 

gastando uma fortuna do Município para poder recuperar as máquinas para que possam cuidar 

das ruas. E sucessivamente todos sabem que hoje existe muitos problemas e não é o Prefeito 

Dinaldo Aires que vai resolver cem por cento, mais o Governo do Prefeito Dinaldo Aires 

consegui sentar com os órgãos de classe, onde vê o Secretário de Educação sentar com o 

SINTEP, vê sentar com o professor se for o caso, vê um Governo que senta e se discuti, onde 

viu o SINTEP há tempos atrás sem condições e não conseguia reunir com os seus servidores. 

Depois, citou sobre a licitação, deixando claro para todos que os mesmos não aprovaram 

valores nenhum de licitação e não cabe aos mesmos aprovarem, e que as pessoas possam 

analisar antes de tecer comentários maldosos. Continuando, citou que é ao contrário, houve 

um questionamento dos vereadores Edson Farias, da vereadora Malena batista, e 
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questionaram porque entenderam que não estar correto e o Governo está até se justificando. E 

o que aprovam é o Orçamento, e o orçamento estar locado recurso para todas as coisas que 

vem de acordo com a necessidade da população. Depois, mencionou sobre a equipe técnica da 

Assistência Social, onde foram crucial para resgatar esse convenio e hoje vê a felicidade de 

muitas famílias ao receberem suas casas, ao Governo que ai está, que deu suporte para que 

assim pudesse estar hoje entregando para as pessoas que merecem. Em seguida, ressaltou 

sobre os ACS, o qual disse que esteve em Brasília e irá marca uma reunião com o Secretário e 

o representante para terem uma conversa e o mesmo irá expôs as informações que o 

Ministério da Saúde lhe passou. Na sequência, disse para todos que lhe ouve, que o dever do 

bom político é ajudar a construir a felicidade das pessoas, quando se faz com quer o Governo 

chegue de uma forma saudável e nenhum Governo vai conseguir atingir a meta de cem por 

cento. A nível do país, o Prefeito que terminou com maior índice de aprovação do seu 

Município até hoje no seu primeiro e segundo mandato, foi o Prefeito Hélio Leite de 

Castanhal, ele foi o Prefeito que até hoje conseguiu atingir o maior índice de aprovação do seu 

Município em todas as esferas, então ele conseguiu chegar aos oitenta por cento e não chegou 

aos cem por cento. Prosseguindo citou, que Governo, existe o momentoe o que pode se gerar 

no futuro, depois lembrou sobre o que o vereador na época Vadoca falou para todos, e na 

época ele era Presidente da Comissão de Finanças e naquele momento ele pegava no PCCR 

do Município e dizia assim: “quem tem coragem de mexer com isso, mais se isso não 

arrebentar na mão do Prefeito Nabiça, vai arrebentar na mão dos próximos que virão, porque 

chegará o momento que a categoria junto com o seu sindicato e com outras administrações 

que virão terão que sentar para rever a situação, porque estar se fazendo, criando uma lei em 

esperança daquilo que não se tem na mão”. Continuando disse que todos sabem, que hoje nem 

o atual Governo, nem o Governo que passou do Prefeito Ely Batista que não foi só dele onde 

teve a dona Lindalva no final, não tão conseguindo cumprir as metas do PCCR e enquanto 

não houver mudança ela é Lei. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada 

ao vereador Sergio Barbosa, o qual saudou a todos os senhores vereadores, saudou os 

senhores presentes no plenário e saudou aos ouvintes das rádios. Em seguida, iniciou seu 

pronunciamento justificando sua ausência na sessão passada, o qual esteve andando em prol 

de melhorias para o Município, que ao contrário que poucos dizem pelas redes sociais que 

vereador não fazem nada, que vereadores são corruptos e são isso e que são aquilo. Mais, 
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como sempre falou nas sessões anteriores e volta a repetir que vê essa legislatura como uma 

boa legislatura, haja vista já acompanhou outras anteriores, e hoje tem vereadores trabalhando 

em prol do desse Município, onde o vereador Edson Farias já conseguiu através de seu 

Deputado uma Ambulância, a vereadora Franciele Amaro através de seus colegas e da 

administração já conseguiu aparelho de ultra som e outras coisas, também os vereadores 

Joelson Moraes, Izanides Filho, Ezequiel de Jesus, Osvaldo Alves já conseguiram micro 

credito, o vereador José Siqueira já conseguiu trazer uma patrulha mecanizada. Disse ainda, 

que todos estão trabalhando sim em prol do Município, mais infelizmente são atacados pelas 

redes sociais com coisas que não condiz a realidade, ou seja, foi mencionado anteriormente 

pelos seus nobres colegas, onde estão cobrando que os mesmos tem que dá jeito nas pontes 

que estão quebradas, só que isso não é seus papeis e sim fiscalizar e legislar. Depois, citou 

que já se encontra no Município o Sr. Marcos Vinício juntamente com sua equipe, 

ministrando oficina de material reciclável, artes cênicas e danças regionais na escola 

Therezinha de Moraes Gueiros. Também conseguiram trazer os cursos do SENAR para ser 

administrado no Município, onde irá ajudar muitos jovens e qualquer pessoa interessada a se 

pro finalizar. Conseguiram também uma academia ao ar livre, porque nem todo mundo tem 

condições de pagar uma academia particular. Prosseguindo, citou que já estar em andamento o 

ofício que encaminharam, o qual já estar oficiado o pedido dos instrumentos para reabrir a 

escola de música. Continuando, disse que outra demonstração de que estão trabalhando, 

apesar de ter sido eleito na base do Governo, mais não é cego e nem irresponsável com povo, 

onde detectaram que a Ambulância está numa oficina em Belém parada e o mesmo já 

solicitou o ofício direcionada a Secretaria de Saúde para dá providencias em trazer essa 

Ambulância pra cá, para atender o povo de Oeiras do Pará. Na sequência, o vereador Edson 

Farias, pediu a parte no discurso citando que o mesmo estar na torcida com que vossa 

excelência consiga, porque o mesmo foi uns dos primeiros a relatar aqui onde foi lá 

fotografou, porque é triste ver a situação da Ambulância a qual era uma da mais nova que 

tínhamos que foi pra Belém e que estar lá preste a ser despejada. Em seguida, o vereador 

Sergio Barbosa, citou que é como falou anteriormente que esse é seus trabalhos, dependente 

de qual lado estejam. Prosseguiu, relatando que foi falo no Processo Licitatório, o qual tomou 

conhecimento devido a uma publicação tirado do Diário oficial, mais como foi mencionado 

pelo vereador Paulo Miranda que, o que foi feito foi apenas uma ata de registro. E o mesmo, 



 

13 
 

quer que essa pessoa que disseminou de uma forma negativa,que lhe mostre onde é que estar 

feito qualquer contrato de sete milhões, de cinco milhões e de tantos milhões que seja, isso 

não existe, porque é uma ata de registro de preço e não quer dizer que isso vá ser utilizado, 

mais o mesmo tem que concordar que quem confeccionou o qual não foi no edital e sim no 

termo de referência que não foi feliz, infelizmente foi muito infeliz quando colocou de cada 

serviço, colocou dez, dez, onde tem banda de nível nacional que estar custando cento e 

cinquenta e nove mil e todos sabem que existe um valor mais elevado que isso, mais 

infelizmente eles colocaram tudo dez e o negócio foi ficando volumoso. Continuando disse, 

que isso não quer dizer que vai ser gastado tudo isso e não existe nenhum contrato e não 

existe nenhum contrato com nenhuma banda, e o mesmo esteve reunido com a Presidenta da 

CPL a Sr. Luana e ela lhe explicou tudo, onde tiveram a infelicidade de fazer isso baseado 

onde acredita que seja de outro Município, porque não condiz com a realidade de Oeiras, mais 

não quer dizer que isso vá chegar a sete milhões a cinco milhões e não vai chegar a nenhum 

milhão. Onde não existe contrato nenhum, vai ser celebrado consertesa o contrato de três 

empresa do festival do camarão, onde uma é sessenta e poucos mil, a outra é de centos e 

poucos mil e a outra é duzentos e pouco, é muito ruim pegar as coisas mal detalhada e vim já 

espalhando. E se houvesse algum pagamento feito de sete milhões do festival do camarão 

como estão falando, ai podia concordar, mais o mesmo é humilde em concordar que 

realmente eles se estenderam muito, onde acredita que em quatro anos não terão dez unidade 

de show nacional, mais eles colocaram lá, e simplesmente para quando fosse necessário 

utilizar mais não quer dizer que vá se utilizar dez. Após, o vereador cedeu a palavra ao 

vereador Edson Farias, o qual citou que quem trousse o tema a essa tribuna foi o mesmo 

vereador Edson Farias e o mesmo não foge do que disse, onde vossa excelência disse que leu 

a publicação no Diário e o mesmo leu para vossa excelência relembrar o que estar escrito no 

Diário oficial da União, publicado no dia dezesseis do quatro de dois mil e dezoito. 

Continuando, citou que nenhum momento diz que é uma ata, fala que é um pregão presencial 

e que não está contratado ainda onde vossa excelência sabe mais do que si que a licitação se 

faz, presta seu serviço, empenha e recebe seu dinheiro. E essa senhora que mandou essa 

explicação, ela não lhe engana e não estar na publicação a ata de preço e sim pregão 

presencial. Em seguida, o vereador Sergio Barbosa, citou que pregão presencial é o modo de 

foi tomado, trata-se de pregão presencial, pregão eletrônico e pregão presencial é apenas uma 
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modalidade de licitação. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso 

para citar sobre essa situação, onde acredita que de uma maneira equivocada, por exemplo: 

uma empresa ganhou uma parte da licitação de material de construção de um milhão e 

duzentos mil, sendo que ela já vendeu para a Prefeitura dezesseis mil, porque a Prefeitura não 

tem dinheiro para comprar e não vai sair comprando a tortos e direitos pra depois ficar 

devendo. Então não quer dizer que vá usar um milhão e duzentos mil. Depois, o Sr. Presidente 

Paulo Miranda, pediu a parte no discurso citando que acredita que ninguém aqui é criança e 

ninguém vai estar enganado, por exemplo: o empresário Jairo no Governo do ex-prefeito Ely 

Batista, ele ganhou um pregão na modalidade presencial em registro de tomada de preço no 

valor de treze milhões e poucos, o mesmo teve acesso a documentação onde o empresário 

vendeu cento e onze mil e estava registrado se a Prefeitura precisasse compraria dele e ele 

estava legalmente legalizado e a prefeitura não era obrigada a comprar, mais se ela 

disponibilizasse no momento mesmo que não tivesse o recurso, por isso que se trata de ata de 

registro de preço. Após, ao retomar da palavra o vereador Sergio Barbosa, citou que quando 

ficou sabendo dessa situação, o mesmo se lembrou do Orçamento que houve aquele 

questionamento do percentual de flexibilização, não quer dizer que vá se usaro total e nem 

quer dizer que é obrigatório usar, então é assim que estar esse processo licitatório dos eventos 

que estar para atender não só o festival do camarão, mais todos e qualquer eventos esportivos, 

musical e artísticos de qualquer natureza, mais não quer dizer que vá se pagar sete milhões no 

final do ano e nem no final do mandato, e todos estão aqui para acompanhar esse Processo. 

Prosseguindo, deixou claro onde mencionou o vereador Paulo Miranda, que recurso de 

merenda escolar é um e recurso destinado a show artísticos é oriundo de outra fonte. Na 

sequência, o vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso citando que quem estar frisando 

muito esse assunto entre a merenda escolar e a questão da licitação si mesmo, e afirmou que 

esse Processo não tem legalidade e o seu questionamento foi porque concluíram esse 

Processo, dando prioridade pra ele e abandonaram da merenda escolar, porque segundo o 

Secretário ele está com tantas dificuldadespara colocar merenda nas escolas, porque não tem 

de quem comprar e não como comprar, porque deixaram o processo da merenda escolar, do 

material de expedientes e do material de limpeza para concluir esse processo, e enquanto isso 

a cabeça do Secretário estar na forca por irresponsabilidade da CPL. Em seguida, o vereador 

Sergio Batista, disse, que é como falou anteriormente sobre essa questão, onde é precoce falar 
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que foi abandonado um Processo para acelerar o outro. Finalizou agradecendo a todos. Após, 

os pronunciamentos, passou-se para a seguinte ordem do dia: Votação do Requerimento n 

005/2018, de autoria do edil Edson Farias. o qual foi a provado por unanimidade. Não 

havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão 

Ordinária. E para constar a presente ata, eu Rosiane Vieira Machado, 

________________________, lavrei a presente Ata, que após, de ser lida e aprovada será 

assinada por mim e demais vereadores presentes. O cd da Sessão Ordinária do dia nove de 

maio de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na integra, encontra-se no arquivo 

desta casa.  
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