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Ata da vigésima primeira Sessão Ordinária do segundo período legislativo da Câmara 

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia cinco de setembro de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, reuniram-se ordinariamente os vereadores da Câmara Municipal de Oeiras 

do Pará, no salão Rosa Feliz Pereira, sob a Presidência em exercício Joelson Cunha de 

Moraes e secretariado pelos edis: Sergio Batista Barbosa (primeiro secretário) e a 

vereadora Maria Benedita Pinheiro Nahum (segunda secretária). Composta a mesa foi 

efetuada a chamada dos vereadores presentes: Izanides Filho, Joelson Moraes, Maria 

Nahum, Edson Farias, Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Sergio Barbosa. Constatou-se 

a ausência dos vereadores: Malena Batista, qual justificou que está em Belém a tratamento 

de sua saúde. Vereador Ezequiel de Jesus, também justificou que está com seus filhos em 

Belém com problemas de saúde. Vereador José Siqueira, justificou sua ausência. 

Vereador Paulo Miranda, também justificou. Após as chamadas dos edis e havendo 

quórum regimental, o senhor Presidente, depois da oração habitual, invocando a proteção 

de Deus e em nome do povo Oeirense, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Na 

sequência, o senhor Presidente colocou em votação, discursão e aprovação a Ata da 

Sessão anterior. A qual foi aprovada por unanimidade. Após, foi efetuada a leitura dos 

expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO: 

NENHUM. B) EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO: NENHUM. C) 

EXPEDIENTES ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: NENHUM. Logo depois se 

passou 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 nenhum vereador se inscreveu para se pronunciar. Logo após, passou-se 

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

pelo prazo máximo de vinte minutos, cada. Grande expedientes – palavra facultada ao 

vereador Joelson Moraes, o qual inicialmente agradeceu ao grandioso Deus por mais 

uma vez poder estar à esta casa de leis, para tratar de assuntos de interesse de nosso 

Município, e saudou a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário e a todas 

as pessoas que os ouve através das Rádios FM. Em seguida, iniciou o seu discurso 

ressaltando que todos quanto vereadores, os mesmos têm um papel muito importante na 

sociedade, onde foram eleitos para que possam fiscalizar o nosso Município, fiscalizar os 

recursos públicos que o Município recebe, fiscalizar a Administração porque esses são os 

seus papeis/deveres enquanto vereadores. Disse ainda, que existe três poderes: o 

Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E todos os (por enquanto) vereadores são do 

legislativo e o executivo que é a Administração, o Prefeito. O povo vota e coloca os 

mesmos para que possam defender e lutar por eles e por melhorias. Continuando, 

ressaltou que todos tem presenciado as lutas que estão sendo feitas e os mesmos quanto 

vereadores lutam por melhorias de nosso Município, onde as vezes são criticados, mais 

também podem criticar, tem que saber absorver as críticas e levar como aprendizado. E o 

mesmo, junto, com seus colegas tem feito seus papeis. E nas suas andanças pelo 

Município, tem se deparando com algumas coisas que vem acontecendo no tal, como: 

uma senhora que lhes falou quando foi junto com o vereador ‘Ezequiel de Jesus’ lá no rio 

Itaucuzinho, que nunca tinha ido dois vereadores na casa dela e os mesmos estavam 
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fazendo seus papeis de vereador, ouvindo a comunidade e perguntando como era que 

estava as dificuldades deles. E algumas das casas que visitaram, se depararam com 

algumas situações da questão da saúde, principalmente a questão da malária, onde ficaram 

tristes por terem se deparados com crianças de dois/três anos no fundo de uma rede com 

problemas de malária e todos sabem que isso é um problema muito sério e todos vem 

lutando para que isso acabe logo, já tiveram várias reuniões com o Governo do Estado. E 

os mesmos estando lá nessa comunidade, perguntaram para os moradores: qual era a ação 

que estava sendo feita lá nessa região? No qual eles colocaram que infelizmente não 

estavam tendo nenhuma ação por parte da secretaria. E eles ficam indignados, porque 

lembram que também tem filhos e isso lhes dá mais ânimo de querer poder fazer mais e 

poder ajudar, mas toda vez que vai nessas visitas, sempre coloca o papel de vereador, 

onde o papel do vereador é fiscalizar e legislar. E nas visitas que fazem não podem 

prometer que vão construir, apenas ouvem o povo para reivindicar e cobrar do Prefeito, 

fazem seus requerimentos para que seja aprovado pelo Prefeito uma ação mais concreta 

porque esse que é o papel do vereador. E o mesmo disse que procurou informações, até 

porque na sessão passada criticaram muito o Governo do Estado que não estava tendo 

ação, que o estado não estava ajudando e pelo o que entendeu que queriam dizer, é que o 

Estado estava omisso. E o mesmo, junto com o vereador Sergio, ligarão e procuraram o 

Dr. Bernar, o qual lhes colocou algumas coisas que de fato vem acontecendo no 

Município e ele disse ainda para eles, que ele gasta quase quinhentos mil com 

funcionários em questão de diárias (pagando o trabalho dos funcionários em questão de 

prevenção). Mais segundo o Sr. Bernar, é que ele não vê ação, não vê atitude do Secretário 

de Saúde para tomar a frente e tentar resolver a situação da malária. Continuando, o 

vereador ressaltou que já presenciou uma situação dessa na época do Prefeito Nabiça, 

nessa época o mesmo estava como vereador, e juntos com os demais vereadores cobraram 

do Governo do Estado e tiveram uma resposta, onde o Estado veio e o Município também 

ajudou no combate à malária. Mais hoje, segundo as informações onde o próprio Dr. 

Bernar, quer vir aqui no Município, quer reunir com todos os vereadores, quer ir nas 

rádios para colocar todas as situações que está acontecendo no Município e todo os 

descasos que vem por parte do secretário, e, isso é palavra do Dr. Bernar. E vossa 

excelência acha que todos os nobres vereadores devem cobrar a vinda aqui para explicar 

à população. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para 

parabenizar vossa excelência pelo seu discurso com êxito muito coerente e pertinente no 

que estamos vivendo. Onde é verdade que entre dois mil e dez/ dois mil e onze, vivemos 

uns dos grandes surtos de malária e que foi o único Município no mundo (naquela época) 

que teve o maior caso de malária num curto espaço de tempo, mas foi também o que 

diminuiu em um curto espaço de tempo, onde foi uma luta da Gestão e dos vereadores, 

onde trouxeram o Dr. Bernar e ele trouxe a solução, porque os mosquiteiros foram de 

grande importância para o combate à malária e a educação para o povo, porque querem 

dá educação para o povo, mas não os orienta. Hoje é um descaso no Município, mas 

também do Estado porque não disponibiliza o medicamento e isso só o Estado pode 

fornecer. Após, ao retomar da palavra o vereador Joelson Moraes, ressaltou que quando 
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falou para o Dr. Bernar da falta do medicamento, ele lhe falou que é mentira, porque não 

existe falta de medicamento, onde o mesmo está repassando, o Estado está repassando e 

inclusive repassaram cento e vinte cinco mil reais que é para prevenir e ajudar no que 

fosse necessário na questão da malária e ele vai pedir a prestação de conta desse recurso. 

Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu novamente a parte no discurso para citar 

sobre o que vossa excelência trouxe e que vivenciou, é que isso é grave e isso é caso de 

polícia, chegar no Município e forem falar que não tem a real informação e dizer que não 

tem medicamento para a malária, porque o Estado está enaltecendo e enquanto o Estado 

diz que é mentira que tem sim, isso é gravíssimo. Após, o vereador Joelson Moraes, 

ressaltou que inclusive ele pediu que poderiam gravar e que poderiam falar na Câmara 

que era ele que estava afirmando. Disse ainda, que isso foi palavras dele e inclusive ele 

quer vir aqui com todos os vereadores, quer colocar toda a situação do Município, quer 

colocar o que o Estado está fazendo, quer colocar a parte do que cabe ao Estado e ele 

estar fazendo de tudo para resolver, mais infelizmente ele colocou alguns descasos, 

algumas faltas de respeito da parte da secretaria de saúde, não adianta taparem o sol com 

a peneira até porque todos veem a situação do Município no caso da malária, não adianta 

virem querer dizer que está tudo as mil maravilha e que a culpa é do Estado. E não é só 

culpa do Estado, o Município tem culpa maior. Em seguida, à vereadora Maria Nahum, 

pediu a parte no discurso para citar que também a mesma teve fazendo visita no interior 

onde na cidade já está difícil... agora imagine no interior. E ressaltou que vossa excelência 

citou sobre isso, e lhe veio a preocupação, onde esteve presenciando algumas situações e 

já fazem quase duas semanas que receberam outro teste para fazer o teste da malária, onde 

esse teste não presta e não é igual o qual estava vindo antes e isso é muito preocupante. 

Após, o vereador Joelson Moraes, citou que todos têm que chamar o Dr. Bernar o qual é 

um cara renomado e respeitado no Brasil inteiro sobre a questão e também chamar o 

secretário para fazer uma cariação, até porque não dá para ficar jogando a culpa um no 

outro, enquanto isso a população fica sofrendo por questão de malária. Na sequência, o 

vereador Sergio Barbosa, pediu a parte para contribuir no discurso referente ao Dr. 

Bernar, que quando tocaram no assunto de falta de medicamento relacionado à malária e 

falta de apoio do Estado, ele ficou muito revoltado e ele falou: “não é verdade, eu preciso 

ir em Oeiras, mas infelizmente essas semanas não dá”. E ele quer que disponibilize a 

Câmara e a rádio. E vossa excelência disse que também ficou assustado quando o Dr. 

Bernarde falou isso, porque se ele quer falar via rádio e via Câmara é porque com certeza 

ele não está mentindo. Vossa excelência disse ainda, que vem batendo nessa mesma tecla 

há várias sessões referente ao secretário e ele falou ainda que é gente morrendo, gente 

que pega malária trinta e poucas vezes, crianças de dois anos e recém-nascidos, e para 

vossa excelência ficou claro o que já vem falando desse secretário que não quer trabalhar, 

ele é só um farão. Após, ao retomar da palavra o vereador Joelson Moraes, ressaltou que 

todos quanto vereadores e já que os mesmos não são ouvidos pelo secretário, mais os 

mesmos têm a Tribuna e podem falar essas mazelas que vem acontecendo e já que isso é 

uma crítica quem sabe ele não pode amanhã resolver, quem sabe ele não pode arregaçar 

a manga e correr para ver o que estar faltando. E vossa excelência falou que irá pedir 
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através de ofício o que que foi comprado com esse recurso que veio para o Município. 

Ademais, citou sobre a educação, onde o mesmo junto com os vereadores Sergio Barbosa 

e Izanides Filho, visitaram uma escola através de pais de alunos, onde tiveram algumas 

dificuldades pelo fato que a Câmara de vereadores não dá apoio para os mesmos quanto 

vereadores fazerem seus trabalhos e os mesmos tiveram dificuldades porque estavam sem 

condições financeira para comprar combustível, mais fizeram uma coleta e chamaram uns 

amigos e conseguiram comprar. Continuando, vossa excelência disse que na verdade não 

foi uma denúncia de pai de aluno, mais na verdade foi um pedido de socorro, porque o 

que eles lhes relataram os mesmos foram até lá averiguar, onde chegaram na escola e 

ouviram relatos de um professor na questão dele como funcionário, como professor e 

também a questão dos alunos. E nessa escola o professor tem que dá aula segurando uma 

camisa para se enxugar por causa da quentura. E vossa excelência fez essa crítica pedindo 

para a Administração que olhe com mais carinho e que o Conselho possa sair de baixo da 

saia dos outros para fazer seus trabalhos e que possa fiscalizar até porque isso é o papel 

dos mesmos e ninguém ver o Conselho do FUNDEB atuante e vossa excelência já falou 

para o Presidente o qual é seu primo, mais já falou umas dez vezes para que possa fazer 

seu trabalho. Na sequência, o vereador Sergio Barbosa, novamente pediu a parte no 

discurso para citar sobre o diretor, o qual também tem que sair debaixo da árvore em 

frente à Prefeitura, porque todos os dias que passa o mesmo ver ele lá. Também citou que 

procurou ele para relatar referente a essa escola Dom Manoel localizada na Ponta da Ilha, 

onde falou para ele que também é uma atribuição do Conselho Municipal de Educação, 

contribuir com a Gestão da forma de estar indo e verificando para fazer as demandas para 

ver se soluciona os problemas, mais infelizmente eles não fazem. Após, ao retomar da 

palavra o vereador Joelson Moraes, pediu para a Administração, para o Secretário de 

Educação, que possam tomar providências em relação a escola Dom Manoel localizada 

na Ponta da Ilha. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador 

Edson Farias, o qual inicialmente saudou o senhor Presidente que horas presidia a sessão 

e em nome de vossa excelência senhora vereadora Maria Nahum saudou os nobres pares 

presentes, saudou os funcionários dessa casa de leis, saudou o povo que se fez presente e 

saudou a todos os ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso ressaltando 

que se atrasou e o mesmo não se acostuma se atrasar, onde não é de hoje e de longas 

datas, onde não é contra das escolas saírem para seus ensaios do desfile do dia sete de 

setembro e não ter o cuidado da Administração e do Secretário de Educação, que quando 

as escolas saem eles fecham as ruas totalmente ou você passar por meios dos alunos ou  

deixa eles passarem, também pôde presenciar carro cheio de madeiras, muitas motos e 

isso é grave. E vossa excelência aproveitou para pedir ao senhor secretário, os senhores 

diretores possam ter responsabilidade na hora de sair para a rua na hora dos ensaios e que 

possam deixar uma lateral para os pedestres passarem ou que oficialize a prefeitura num 

horário x e que coloque os cones para fechar as ruas. Ademais, citou sobre o trânsito, o 

qual já fez um Requerimento pedindo a regulamentação do trânsito de Oeiras, onde é 

acidente atrás de acidente e o Gestor preguiçoso, sem nenhum conhecimento, sem 

nenhuma visão, não toma nenhuma iniciativa. E na quarta-feira passada falou sobre a 
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Maria Eduarda, falou sobre Maria Eduarda porque é ligada a família do Prefeito que 

deveria tomar uma iniciativa, o acidente foi na estrada, mais é reflexo desse trânsito 

caótico e desordenado que é em Oeiras do Pará, onde as motos noventa e oito por cento, 

estão com os faróis irregulares. Disse ainda, que tem que fazer uma educação de transito 

em Oeiras do Pará e tem que pressionar o Prefeito para acordar ele e ele não pode ser 

ativo só para ser conivente com os desfalque e desvios do dinheiro. Afinal de conta ele 

foi eleito para quer? Continuando, citou que hoje nesse trânsito caótico, um aluno da 

escola Therezinha Gueiros foi acidentado devido essa Gestão que vem de longos tempos 

que nossos Gestores e Administradores não conseguem olhar para cima quando vão fazer 

uma escola, só pode olhar horizontalmente e verticalmente não pode olhar e começam a 

fazer bloco, bloco, bloco e toma todo os espaços da escola e não fica espaço para nada. A 

escola Therezinha Gueiros é um exemplo disso, era para ser uma escola de dois ou três 

andares e perguntou: para que existe a pré-matrícula e a matricula? É para fazer a seleção 

dos alunos, os titus normais matricula no segundo terceiro e quarto piso e os portadores 

de necessidades especiais no piso de baixo e deixaria espaço para a quadra ao redor da 

escola ou para uma outra coisa. E por esse motivo a quadra da escola Therezinha teve que 

ser afastada como as demais escolas também. Prosseguindo, disse que também falou do 

carro que estar estacionado ao lado da Delegacia, o qual acha que deve ser do Secretário 

de Meio Ambiente e esse carro ainda continua lá, onde o Prefeito finge que nada está 

acontecendo, ele não tem moral, não tem poder de fazer acontecer, ele está engessado e é 

mandado e comandado, será que ele não escuta a sessão? E vai deixar um carro velho 

empatando o trânsito para o Rerrison e tantos outros se machucarem. Na sequência, o Sr. 

Presidente em exercício Joelson Moraes, pediu a parte no discurso para citar que esse 

carro já estar há muito tempo e o Rerrison que é deficiente já se machucou batendo a testa 

nesse carro, onde infelizmente os mesmos já falaram várias vezes, já pediram 

pessoalmente, mais ninguém toma atitude e isso é revoltante ver uma atitude dessa, onde 

esse carro praticamente estar abandonado, empatando a passagem do pedestre. E o mesmo 

pediu encarecidamente para a Administração uma providência ao Secretário o qual faz 

parte da administração. Após, ao retomar da palavra o vereador Edson Farias, citou que 

todos vão falando, falando, falando e cansa, tão querendo enxugar gelo, mais o povo tem 

o Gestor, o Administrador que merece. Prosseguindo, citou que não poderia deixar de 

falar das ruas, das pontes que estão caóticas e a população vem e lhe fala para que o faça 

alguma coisa, mais o que pode fazer, com esse Prefeito que não anda na rua, preguiçoso, 

mais o que pode fazer é o apelo. Disse ainda, que está rolando nas redes sociais um 

translado de um paciente na rua Antônio Costa Magalhães numa rede colocada em numa 

vara para carregar o paciente, porque a ponte é intransitável assim como a ponte da Veiga 

Cabral que caiu, também a ponte da Raimundo Vieira e todas as ruas de pontes. Não dá 

para comprar tábua quem não tem dinheiro para comprar e para quem compra e não quer 

pagar, mas para quem tem dinheiro ou credito pode comprar para consertar. E o discurso 

é: que é leviano, o discurso é: que inventa e faz show pirotécnico, mais a população está 

assistindo, onde é triste a situação que vivemos em Oeiras do Pará em todos os sentidos. 

Continuando, citou que ficou feliz, pelo pessoal que não estavam sendo atendidos pelo 
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CAPS e quem estava com situação de acompanhamentos do CAPS, segundo o Secretário 

de Saúde já podem irem para Cametá para serem atendidos. Prosseguindo, ressaltou que 

não acusa Secretário de Obra, porque Secretário de Obra é mais uma vítima de 

infraestrutura, o qual é esforçado, mas tem pouca capacidade e ele não está errado, errado 

é quem coloca ele, errado é quem mantem ele e mais errado quem não dá estrutura e 

condições para ele trabalhar. Continuando, ressaltou que um cargo adinunto: ele é de livre 

nomeação e de livre exoneração, onde pode-se contratar no dia e ser exonerado no outro 

dia. Citou como exemplo: “se fosse Gestor ia ficar vendo seus secretários comprando 

apartamento, comprando padaria, comprando isso e comprando aquilo, onde iria chamar 

e perguntar se ele tinha ganhado na mega sena ou tu fizeste empréstimo”. E, de onde é 

que está vindo esse dinheiro e porque não tomar providencias, vai ficar assistindo de 

braços cruzados funcionário e secretário metendo a mão no dinheiro público só pode ser, 

ai compra-se isso compra-se aquilo, coloca filhos nos colégios mais caro com um salário 

que o mesmo sabe porque ganha o dobro e não dá prazer, mais também porque o Gestor 

estar engessado e se tirar ele vai junto também. Mais, espera muito que um dia antes de 

acontecer acidentes mais grave, alguém acorde com o poder de regulamentar o trânsito, 

porque além de ser uma fábrica de dinheiro uma Prefeitura e com um Gestor inteligente 

que já deve ser notificado por não arrecadar muitas coisas, ainda previne vidas e tira da 

rua os maus condutores. Disse ainda, que também não pode vim aqui e chamar de 

crocodita que bateu acidentalmente, mais por reflexo da rua pelo que ver e não toma 

nenhuma iniciativa para fazer nada. Depois, citou que uma pessoa fez um ataque covarde 

numa rede social a um amigo seu, e uma pessoa colocou que foi o ataque ao ‘Vadoca’, 

onde postou numa rede social uma foto do carro do Vadoca com a foto do Luth que o 

Vadoca adesivou e o Vadoca apoia o Luth a pedido seu, e no lugar da placa ele colocou 

três porquinhos mamando e colocou a seguinte frase: “agora me dá medo, pré-candidato 

petista apoiando o candidato do PSDB em Oeiras”. Continuando, citou que viu tanta 

ignorância política na postagem e tanta estupides. E vossa excelência disse que o seu 

partido é do PR de nível nacional e já esteve na base do Governo sempre apoiando o Luth. 

Também não vê onde se dá medo, onde o Vadoca que foi filiado no PT ou é filiado, só 

sabe que ele é pré-candidato não se sabe pelo qual partido, mais pode ser de qualquer um 

outro. Disse ainda, que não aceita uma acusação leviana a uma pessoa de bem como é o 

Vadoca um cidadão como qualquer um outro merece respeito, não um ataque covarde 

desse cidadão. Vergonha seria se o Vadoca fosse candidato do PT e apoia-se o candidato 

do PMDB, vergonha para quem é candidato do PSDB e pedia voto para o candidato do 

PMDB que é crime na Lei novecentos e quatro, porque quebra a fidelidade partidária. 

Vergonha, se o Vadoca em vez de ter um cartaz do Luth vendesse um pedaço da praça 

que foi construído com o dinheiro público vendesse para o professor Alcir e isso seria 

vergonha. Vergonha seria se o Vadoca tivesse exercido um cargo público e tivesse 

roubado e sido devolvido por estar metendo a mão no dinheiro público. Portanto todos 

estão em período de campanha e todos têm que se respeitar, porque nesse mundo político 

são muitos poucos que podem apontar o dedo um para o outro. E vossa excelência 

repudiou essa publicação no WhatsApp e que essa pessoa possa verificar bem, onde ele 
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é bom para criticar, mais ele tem que olhar para o umbigo dele. Na sequência, citou que 

trouxe um assunto na sessão passada sobre a educação, a qual estar triste em nosso 

Município, como das escolas, das merendas, onde se pagaram frutos do mar fresco, polpa 

de açaí com guaraná e outras coisas. Também vossa excelência disse que estava com 

outras denúncias, as quais são muitas denúncias da educação, o uso do dinheiro público 

para comprar no valor exaustíssimos de combustível no período de férias 

janeiro/fevereiro, Posto que ganhou combustível fornecendo nota de outros tipos de 

combustível. Também citou que os carros que vieram para o Município, onde tem uns 

que são sofisticados deveria usar o óleo s10 e estão usando um óleo qualquer. Também 

os pneus dos ônibus das escolas estão recauchutados e isso é crime colocar no ônibus 

escolar pneu recauchutado. E vossa excelência disse que sentiu na quarta-feira passada 

os bons fluidos que podem fazerem uma CPI, onde pensa que terão assinatura e como são 

muitos assuntos e a CPI tem que ter um assunto determinado, onde são mais de dez 

acusações. Mas está pensando se faz CPI ou se encaminha direto para o Ministério 

Público as denúncias. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada à 

vereadora Franciele Amaro, a qual inicialmente saudou a todos seus nobres edis, saudou 

as pessoas que se faziam presentes e com a permissão de Deus estava feliz por poder estar 

mais uma vez utilizando a Tribuna de casa legislativa, onde todas as quartas-feiras 

utilizam esse espaço para falar em relação aos assuntos de interesse público. Em seguida, 

iniciou seu discurso pautando sobre os feitos realizado no Município, onde a muitos 

ataques, muitos pontos negativos que já foram citados. Mas, as melhorias que o Município 

já foi contemplado durante essa Gestão, ninguém fala, só a mesma por ser base do 

Governo quem vem e informa a população tanto da cidade quanto do meio rural que 

escutam através das rádios. Disse ainda, que as pessoas que ainda não tiveram a 

oportunidade de vivenciar, as obras elas estão acontecendo, onde receberam um recurso 

oriundo do ex-ministro da educação Elder Barbalho no qual destinou um milhão e meio 

para pavimentação que foi revertido em bloquete para atender as ruas do nosso Município. 

E esse trabalho já começo na rua Antônio Costa Magalhães e posteriormente será a rua 

Jhonata Atias, onde fica muito feliz porque todos estão vendo o esforço da Gestão em 

correr atrás de recurso para melhorar a qualidade de vida da população. Parabenizou o 

Gestor pela sua atitude, embora as dificuldades, as críticas, as acusações e as pedras 

atiradas, isso vai dá errado e muitos dizem: tomara que dei errado para que o Prefeito se 

dei mau. Mas quando ele joga uma praga dessa ele está jogando praga para a população, 

porque quando dá errado não é só o Prefeito que vai sofrer, não é só os vereadores que 

sentam na cadeira no ar condicionado, sim a população os quais pagam seus salários e 

pagam o salário do Prefeito, é por isso que a Gestão tem sim compromisso e está tendo 

compromisso. Continuando, citou que é bem verdade que ele recebeu este Município 

entregue as moscas e está com as pernas bambas até hoje, devida a responsabilidade de 

Gestões passadas que não tiveram se quer competência de cumprir o mínimo de obrigação 

que foi lhe conferida. Hoje, cai sobre as costas do Prefeito, quando negocia uma dívida 

de mais de um milhão de energia elétrica do Município deixado da Gestão anterior, 

quando tem que reformar quarenta e sete escolas existentes nesse Município, quando tem 
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que reformar mais de cem pontes existentes nesse Município, quando tem que aterrar 

várias ruas existentes nesse Município, quando tem que cuidar da saúde de cada pessoa 

do Município de Oeiras do Pará. Antes, ouvia se falar quando uma pessoa adoecia no 

interior que para chegar aqui tinha que dá seu jeito e hoje pode falar com toda certeza que 

ninguém vem com seu recurso próprio, as pessoas ligam para a Secretaria de Saúde e a 

Secretaria de Saúde manda buscar o paciente onde estiverem. Isso é irresponsabilidade? 

O Prefeito é irresponsável quando tem que ir buscar um doente lá no rio Mocajatuba? O 

Prefeito é irresponsável quando ele aterra as ruas e elimina as pontes que a família sofre 

quando está caindo? O Prefeito é irresponsável quando ele reforma escolas? O Prefeito 

está errado quando ele consegue Ambulância para o Município? O Prefeito está errado 

quando ele consegue um milhão e meio para a pavimentação das ruas do nosso 

Município? O Prefeito está errado quando ele consegue quatro km de asfalto quente para 

a pavimentação das vias públicas do Município de Oeiras do Pará? O Prefeito está errado 

quando consegue uma emenda parlamentar de quinhentos mil do Deputado Federal 

Priante para a área da saúde, onde foi contemplado o aparelho de raio x moderno, um 

aparelho de ultrassom que o Município nunca teve e que paga aluguel de ultrassonografia 

e paga para médico dois mil reais diário e dois e quinhentos com ultrassom? O Prefeito 

está errado quando ele tenta fazer as coisas para melhorar a vida da população? O Prefeito 

está errado quando ele consegue recurso para o Município? E aí vem a oposição querer 

denegrir, querer insinuar que o Prefeito rouba o dinheiro da população, que o Prefeito 

rouba o recurso que é do povo. Não é dele, ele administra ele administra hoje porque Deus 

permitiu e depois a população. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte no 

discurso, mais vossa excelência vereadora Franciele Amaro não lhe concedeu, porque o 

mesmo já tinha tido seus vinte minutos. Dando continuidade, vossa excelência Franciele 

Amaro, pediu desculpas pelo fato ocorrido e todos tem seus vinte minutos para falar e a 

mesma respeita a fala de todos seus colegas, embora possa doer em si e mesmo assim 

respeita, mais quando é sua vez querem que a mesma conceda a parte. Prosseguindo, 

vossa excelência destacou que se falou em escolas e que as escolas estão em situação 

difíceis, bem verdade sim que as escolas estão em situação difícil. O prefeito vai resolver 

a situação de quarenta e sete escolas existentes no Município? Não vai. Ele está fazendo 

aquilo que é possível, onde já reformou a escola do rio Itaucú, já reformou a escola do rio 

Sacajós, estar em processo licitatório a reforma da escola da ilha do  Caí, e ele não pode 

reformar as escolas ao mesmo tempo porque não tem recurso para isso, o recurso que tem 

mal dá para pagar a folha de pagamento, onde qualquer cidadão pode acessar o Portal da 

Transparência para acompanhar os gastos da Prefeitura, o qual é um dever não só dos 

mesmos quanto vereadores fiscalizar, mais vocês cidadãos podem acompanhar todos os 

gastos que são referentes do que é citado de forma contraria. E quando cita que o 

secretário pagou e comprou combustível no período das férias no mês de julho e no mês 

de janeiro é verdade, o secretário pagou combustível no mês de julho e o secretário pagou 

combustível no mês de janeiro. Vossa excelência perguntou: ‘qual é a lei que está escrito 

que não se pode pagar combustível no período que não tem aula? ’ Qual é a lei que diz 

que lhe prove e traga aqui. Sabe-se, que um contrato de Prefeitura tem até noventa dias 
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para pagar e isso vai existir sim, existiu nas outras Gestões e está existindo nessa, porque? 

Porque as aulas, as escolas do rio Itaucú passou por uma reforma e tiveram aula no 

período do mês de julho todo e agosto para cobrir o calendário escolar. E aí, venham para 

a Tribuna dizer que é errado e não é errado, e não é errado comprar porque o contrato que 

da Prefeitura diz que tem noventa dias para pagar e você paga quando tem recurso para 

pagar. Querem aqui dizer que o secretário e o prefeito estão ficando com o recurso público 

porque estão pagando combustível no mês de julho. E vossa excelência explicou que essas 

informações elas existem, é só acessar o Portal da Transparência e acompanhar os gastos 

que a prefeitura está tendo. Continuando, citou quando se fala em compras de livros a 

qual explicou na sessão passada, onde falaram que a compra de livros não foi importante 

e não é importante. Qual é a qualidade de ensino que queremos para nossos filhos? 

Quando não se investi em educação, quando não se investe no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Existe planos de ações articuladas e essas ações, elas precisam 

ser articuladas e contempladas e elas são contempladas com ações e são ações voltadas 

para a área educacional, que fazem a diferença na qualidade do IDEB, e o IDEB foi um 

fiasco nos quatro anos da Gestão passada e agora precisam resgatar a qualidade de ensino 

do Município e para isso é necessário investir e isso a Secretaria Municipal de Educação 

está fazendo e está investindo nos filhos de Oeiras do Pará. E quando se compra livros, 

não é para o secretário, não é para o Prefeito, é para investir na qualidade de ensino das 

crianças que serão futuros de Oeiras do Pará e é isso que é educação, educação de 

qualidade. Há planejamento da secretaria sim, a secretaria se planeja assim como todas 

fazem seus planejamentos e em especial a Secretaria Municipal de Educação, porque 

muito vem contribuindo com a educação. E vossa excelência tem certeza que irá voltar 

nesta Tribuna para dizer que o IDEB do Município ele aumentou, porque a investimento 

na área educacional. Depois, vossa excelência se retratou em relação a saúde, onde 

também foi citado nesta Tribuna que a Secretaria Municipal de Saúde está omissa as ações 

referente a malária. Cada um deve cumprir com seu papel, onde a Prefeitura estar 

cumprindo com sua obrigação, o Estado está cumprindo com suas obrigações, o 

Ministério da Saúde se comprometeu em repassar o recurso e esse recurso já foi 

repassado. Há um investimento em relação a pessoas para trabalhar, pessoas que foram 

de Oeiras para o interior do rio Caracuru, Melancial, Araqueiru e são cinco pessoas que 

passaram um mês em Cametá fazendo treinamento para atuar nessas áreas que tanto 

precisam em relação à malária. Então isso não é investimento? Isso não é ir buscar 

alternativas de ações que melhore a situação que o Município se encontra hoje que é 

referente à malária? Ninguém está querendo tapar o sol com a peneira, ninguém está 

querendo dizer que não existe malária no Município porque existe sim e todo mundo sabe, 

principalmente aquele pai de família que hoje sofre com malária, mas é bom que as 

pessoas saibam que ninguém está omisso e a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo 

sim ações. Ademais, vossa excelência destacou o nome de duas pessoas que trabalham 

no rio Itaucú que é o John Leno e Gilberto, onde o John Leno e o Gilberto eles são 

remanescentes da Gestão passada, porque o Prefeito preocupado em relação a situação do 

Município, porque quando recebeu já tinha malária e ele disse: ‘quem são essas pessoas? 
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E a enfermeira Mônica lhe respondeu: é o Gilberto e o John Leno, eles trabalham no rio 

Itaucú. Prefeito: E qual é a função deles? Enfermeira Mônica: função deles é trabalhar no 

combate à malária. Prefeito: então eles vão ficar, porque eu quero e para que as ações 

continuem no Município’. Portanto, eles estão até hoje e lá funciona um laboratório a qual 

foi lá, presenciou e inaugurou o laboratório que fica na frente da casa do Cabo, além de 

ter dois ACS Sr. Zeca Gaia e a Josenilda, as quais são pessoas competentes que atuam no 

Município e também tem certeza que o trabalho deles eles são muitos elogiados pelas 

ações que eles fazem e tragam as produções deles e entregam corretamente na Secretaria 

Municipal de Saúde. Disse ainda, que o povo está assistindo com ACS, o povo está 

assistindo com técnicos competentes e responsável para fazer o acompanhamento e eles 

fazem a busca ativa sim, eles estão fazendo os trabalhos deles, o Município não está 

omisso e nunca vai estar porque sabe que trabalha com vidas. Continuando, ressaltou que 

a Secretaria de Saúde, a gestão ela investe sim na saúde, mesmo sabendo que falta mais, 

que não é o suficiente. A Secretária de Saúde recebe quatorze mil de recursos da farmácia 

básica, e o que é quatorze mil reais, para uma população que tem mais de trinta e cinco 

mil habitantes. A secretaria faz milagre, mas atende na medida do possível as pessoas, 

principalmente aquelas pessoas que são carentes que não tem condições de compra um 

remédio, embora ele custe cinco reais, embora ele custe três reais. A secretaria de saúde 

é uma secretaria que não dormir, é uma secretaria que está acordada de madrugada, é uma 

secretaria que quando ligam que tem um doente e está fechado o Posto, mas bate na porta 

do dono do Posto para ir atrás de combustível, para buscar o paciente. Isso que fica nos 

bastidores e ninguém fala e ninguém fala que a pessoa levanta de madrugada da sua casa 

para ir socorrer um doente, mais falam aqui dos erros, falam aqui que está tudo errado, 

mais nunca elogiam o trabalho de como está sendo feito. Prosseguindo, citou em relação 

sobre o que falaram dos medicamentos, onde disseram: que é um crime se não estiverem 

fornecendo o medicamento para essas pessoas que estão sofrendo com malária. Vossa 

excelência disse, que jamais a Secretaria de Saúde ia fazer uma coisa dessa, também disse, 

que estava em suas mãos e que iria disponibilizar para o seu nobre colega Edson Farias e 

para todo mundo que quisessem ler, uma nota de esclarecimento vindo do Ministério da 

Saúde informando a falta do medicamento, e ninguém estava mentindo, a Secretaria de 

Saúde não estava mentindo e oferecia o tratamento apenas de cloroquina e primaquina. 

Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso, mais a parte não lhe foi 

concedida. E o vereador Edson citou, que vossa excelência tinha citado seu nome e por 

isso tinha direito de resposta. E o vereador Edson pediu para vossa excelência que não 

citasse seu nome. Disse ainda, que a vereadora Franciele estava demonstrando um 

despreparo não tendo competência para discutir com o mesmo. Em seguida, o senhor 

Presidente em exercício Joelson Moraes, pediu por questão de ordem, e vossa excelência 

pediu para à vereadora Franciele que não citasse o nome do vereador, porque se ela citar, 

ele tem direito de resposta.  Dando continuidade, a vereadora Franciele Amaro, pediu a 

Mesa Diretora, que pedisse para seu colega de trabalho se conter, porque ele estava lhe 

chamando de incompetente na Tribuna. E a vereadora Franciele disse que podia processa-

lo por isso. Ademais, vossa excelência vereadora Franciele Amaro, pediu desculpas para 
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as pessoas pelo ocorrido e toda vez que a mesma faz seu discurso o vereador que discutir 

e a mesma deixa o vereador falar o que quiser, chama praticamente o Prefeito que é seu 

esposo de ladrão e mesmo assim fica escutando calada. E porque seu colega não faz o 

mesmo e nos seus vintes minutos que tem para falar. Depois, ressaltou que seu colega 

estava assim, porque a mesma desmentiu-lhe, a qual tinha a nota que prova que Secretaria 

não mentiu, que a Secretaria não é uma criminosa, que a secretaria faltou medicamento e 

que estava disponível para todo mundo ler. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Izanides Filho, o qual inicialmente saudou ao Sr. 

Presidente em exercício Joelson Moraes e aos demais vereadores presentes, saudou 

também as pessoas que se faziam presentes no salão plenário e a todos os ouvintes das 

Rádios FM. Em seguida, iniciou seu discurso ressaltando sobre a situação da malária, o 

qual ficou chocado e o mesmo espera que não seja por briga política entre o Estado e o 

Município, até porque o vereador Joelson Moraes ligou para o chefe de Endemias do 

Estado Dr. Bernarde e ele mesmo mandou gravar a conversa e que os mesmos poderiam 

publicar e o mesmo como faz parte de uma área que é afetada pela malária e semana 

passada também pegou malária. Mais espera que isso não acontecendo, e o Dr. Bernarde 

fala que tem remédio e aí vem uma nota do Ministério da Saúde dizendo que não tem, e 

sobre a essa situação o mesmo já não está entendo mais nada. E, se isso é por briga política 

quem acaba sofrendo é o povo, porque muitas das vezes essas pessoas não têm pelo menos 

um litro de gasolina para chegar até a cidade e acabam ficando pela beira do rio, e 

inclusive encostaram no porto de sua casa quatro pessoas com malária, porque não tem 

nenhuma pessoa para fazer o exame no Posto Médico do Araqueiru, onde veio cobrar da 

secretaria e lhe informaram que essas pessoas já fizeram o curso e uma pessoa vai retornar 

para lá para fazer esses exames. E vossa excelência deixou claro para todos que está 

fazendo o possível para estar correndo atrás dessa resposta e o que depender de si e o que 

depender de seu mandato irá fazer de tudo para ajudar a combater essa epidemia de 

malária. Na sequência, o vereador Sergio Barbosa, pediu a parte no discurso para 

contribuir referente ao Dr. Bernarde e o medicamento de combate à malária. É que 

independente do medicamento é quando a pessoa já contraiu à malária, e o que ele 

questiona é referente ao Secretário de Saúde é o combate à malária, porque tem que 

combater e não deixar que a pessoa fique doente e o medicamento é quando a pessoa já 

está doente, é nesse ponto que ele bate, porque o Município estar sendo negligente e ele 

disse, o que é solicitado para o Estado, o Estado atende. Reiterou citando que ele se 

colocou à disposição para vir, e sua indignação é referente a isso e a sua preocupação 

também é referente a isso, porque pessoas estão sofrendo e inclusive o mesmo já contraiu 

à malária aqui dentro da cidade. Disse ainda, que os mesmos têm visitado a cidade e tem 

ouvido famílias inteiras com malária. Mais não é só a falta do medicamento e sim a 

Secretaria se mexer para combater com o fumacer. Ao retomar da palavra o vereador 

Izanides Filho, citou que existe dois remédios que é usado no combate à malária que é a 

cloroquina e primaquina, onde lhe informaram que no Posto do Itaucú tem os dois e no 

Araqueiru tem só a cloroquina. Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no 

discurso para contribuir quando vossa excelência citou que pode estar havendo uma briga 
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poilitica, mais no seu pensamento estar havendo uma falta de entendimento e de interesse. 

E quem levantou esse questionamento que não tem remédio, não foi o mesmo e sim o 

vereador que é da base ‘Joelson’ que ligou preocupado com o povo. E ver que o Governo 

está tão perdido e querem que o vereador da base não enxergue a realidade, se tem 

documento do Ministério da Saúde dizendo que não tem, porque que o Governo não 

distribui pelo menos para a base, para que o vereador Joelson não venha na Tribuna falar. 

E se ver a incompetência e a falta de organização, porque o vereador Joelson Moraes liga 

para o Dr. Bernardo e o Dr. Bernardes diz uma coisa e o Governo tem documento do 

Ministério da Saúde e o vereador Joelson dispõem, aí não presta atenção e lhe acusa. E 

se último recurso é o fumacer porque não se usa, depois gasta o recurso e quem sofre é a 

população de Oeiras do Pará. Após, o vereador Izanides Filho, ressaltou que não conhece 

o Dr. Bernardes pessoalmente, mais junto com o vereador Joelson Moraes irá solicitar 

através de seu gabinete e através da Câmara de Oeiras do Pará a presença do Dr. 

Bernardes, para deixar claro essa situação. Depois, a vereadora Franciele Amaro, pediu a 

parte no discurso para citar que é importante saber se cada vereador que estava presente 

já tinha ido procurar a Secretaria Municipal de Saúde, para se informar das ações que 

estão acontecendo no Município, porque para verem para cá e dizerem que não estar tendo 

ações e que o Município está sendo omisso, isso não é verdade e quem acompanha as 

redes sociais do Facebook pode ver o pessoal do Estado juntamente com o pessoal do 

Município andando pelos quatro cantos do Município de Oeiras do Pará. Também quando 

colocam que as ações elas não estão acontecendo a mesma fica triste, porque as ações 

elas estão acontecendo, e quem acha que o Prefeito Dinaldo Aires quer que o Município 

fique empestado de malária? O ex-prefeito Ely Batista queria que a cidade ficasse 

empestado de malária? Claro que não. Os Gestores sempre querem o melhor para o 

Município, mas tem que ter o bom censo e ver em lócus até as localidades para ver se as 

ações estão acontecendo, também irem até a Secretaria de Saúde para pegar o cronograma 

e voltarem para a Tribuna e falarem realmente a verdade. Após, ao retomar da palavra o 

vereador Izanides Filho, ressaltou que está faltando nesse Governo é o diálogo entre o 

executivo e o legislativo. Na sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no 

discurso citando que não quer nem saber se é por causa de briga política, mais o que os 

mesmos estão cobrando é uma ação rápida da Administração, do Secretário de saúde e 

estão cobrando uma ação porque se colocou no lugar daquela mãe e daquele pai que ver 

o filho de dois anos tremendo no fundo de uma rede e é por esse motivo que estão 

cobrando, mas infelizmente estão querendo tapar o sol com a peneira. Também estão 

fazendo essa cobrança porque esse é o papel do vereador e todos são cobrados nas ruas e 

nos interiores porque são representantes do povo. Também não falou que não é necessário 

e que não é preciso a questão da compra do livro, mais falou que existe prioridade e se 

tem uma prioridade, qual é o melhor? E ajeitar uma escolar descente para os alunos 

estudarem ou comprar o livro? Vossa excelência prefere que ajeite a escola para que o 

professor e os alunos terem mais um pouco de decência para estudar e trabalhar. Após, 

ao retomar da palavra o vereador Izanides Filho, mudou de assunto, citando que na sessão 

passada o mesmo cobrou sobre a situação da maca do Posto Médico do Araqueiru, onde 
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hoje tinha recebido uma foto do Secretário de Saúde o qual já tinha providenciado a maca 

para o Posto Médico do Araqueiru, também irá chegar novos medicamentos, o 

microscópio também já estará lá para a realização dos exames da malária. Ademais, 

pautou sobre o Deputado Eliel Faustino, o qual está apoiando e ele já ajudou trazer vários 

benefícios para o Município de Oeiras do Pará como: a Delegacia, as três travessias da 

PA 368, onde já foi feita a abertura do processo de licitatório da ponte do Jupatí, Caracurú 

e a ponte do rio Oeiras no valor de setecentos e quatorze mil quinhentos e quarenta e nove 

reais e oitenta e três centavos. Vossa excelência disse ainda, que o Deputado Eliel 

Faustino é uma pessoa que admira muito o trabalho dele e vai apoia-lo, por ele ter trazido 

esses benefícios para Oeiras do Pará. Também irá apoiar o Deputado Márcio Miranda o 

qual vem para Governador do Estado do Pará. Depois, citou que recebeu o convite do 

vereador Sergio Barbosa, para visitar a escola da Ponta da Ilha. Onde ficou muito triste 

com a situação da escola devido ao calor ser muito e também agradeceu a todos que os 

receberam muito bem e contaram toda a situação deles. Onde o Secretário de Educação 

já lhe procurou depois que viu a postagem no Facebook e ele lhe garantiu que já foi 

comprado os ventiladores para a escola e acredita que ainda essa semana estará 

resolvendo essa situação. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada à 

vereadora Maria Nahum, a qual inicialmente saudou ao seu nobre colega Edson Farias 

e aos seus demais nobres colegas presentes, saudou também as pessoas que se faziam 

presentes no salão plenário e a todos os ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu 

discurso pautando sobre à malária, a qual já está muito preocupante porque dentro da 

cidade já se ver situações e no interior está pior ainda, porque é bem mais complicado e 

bem mais difícil. Vossa excelência diz que é preocupante porque a pessoa do Estado diz 

que estar cumprindo com a parte e outro fala que não estar sendo cumprido, e quem sofre 

com isso é o povo. Vossa excelência disse ainda, que esteve no rio Caracuru, rio Murunhi, 

onde as pessoas ficam até felizes com suas visitas, porque eles aproveitam para fazer suas 

reivindicações, suas reclamações, e essas pessoas lhe amostraram um teste da malária que 

era feito a um mês atrás que era bom, mais agora os outros aparelhos que vieram para 

fazer o teste da malária onde já teve pessoas que fez o teste até dez vezes e só dá negativo 

e quando vão fazer em outro lugar dá positivo. E isso é preocupante, porque era um 

método que eles tinham para saber se estava com malária para cuidar e a pessoa só vai 

perdendo tempo com o aparelho que não dá nada e enquanto isso a doença só vai se 

agravando e nos interiores que visitou segundo os relatos das pessoas é que só tem um 

medicamento e outro não tem. Depois, vossa excelência reivindicou sobre as pontes, onde 

umas duas semanas atrás esteve visitando a ponte da Imperatriz e a mesma estava em 

péssimas condições. E como sempre vem falando, se não pode comprar madeira, mais 

que arrume uma solução para o povo até porque uma ponte ela não dura a vida toda e já 

vai fazer dois anos desse Governo e tem pontes que não foi feito nem se quer uma reforma. 

Disse ainda, que essa mesma ponte quebrou e alguns moradores encontraram o secretário 

e o secretário respondeu para os moradores que era para eles colocarem nas redes sociais. 

Vossa excelência disse que não sabe o que está acontecendo, não sabe se o secretário não 

está tendo respaldo e ainda dá esse tipo de resposta para o povo. Na sequência, o vereador 
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Edson Farias, pediu a parte no discurso parabenizando vossa excelência a qual vem em 

defesa dos sofridos, dos mais oprimidos, dos esquecidos das pontes intrafegáveis da 

cidade e do interior. Onde não se ver a disposição para recuperar, onde já são dezenove 

meses de mandato desse Governo e se de cada a três meses ele ajeitasse consertando uma 

ponte, já teriam consertado quase todas as pontes. Mais crê que o povo que está escutando, 

vai reconhecer a defesa de vossa excelência assim como de todos os vereadores, e fica 

feliz quando ver vereadores da base falando a verdade e querem calar. E eles dizem que 

não tem dinheiro, mais tem dinheiro sim porque o dinheiro vem e é só entrar no Portal da 

Transparência e ver a gastança do combustível. E se vem aqui quiser que se tem três 

meses para pagar e poderia justificar janeiro/fevereiro se não pagasse março/abril ou não 

pagasse abril/maio ou junho/julho, mais eles pagam o ano inteiro um valor exorbitante de 

combustível. Disse ainda, que quem contribui com o crime, também é um criminoso e 

tem o poder de impedir e não impede, também ocorre no mesmo crime. Após, ao retomar 

da palavra à vereadora Maria Nahum se reportou em relação as ‘Carteira de Identidade’ 

e a Carteira de Trabalho e nesse Governo não estavam tirando porque não tinha material, 

mais em outra cidade já tem o material e pelo que sabe é que o Prefeito não assinou o 

convenio e isso já vai fazer dois anos e até agora nada. Vossa excelência se propor em 

pagar uma diária para a pessoa ir até lá, onde também propôs para o Sr. Presidente que se 

tivesse como a Câmara ajudar para a pessoa e ajudar para servir o povo com a carteira de 

identidade que é um documento que a pessoa tem que ter. É por isso que estar desses jeito 

à mais de dois meses, porque não querem pagar a diária para a menina ir. Ademais, 

ressaltou que noventa por cento das obras que vem para o Município sempre tem culpas 

das empresas. Mais a mesma culpa sim a empresa, porque uma empresa irresponsável a 

qual ganhou a licitação de passagem da saúde, porque não é a primeira vez que eles não 

têm a responsabilidade, não tem respeito com o povo e deixa o povo a mercê, porque não 

dá uma solução, onde tem tanta gente lhe procurando e não tinha mais como ajudar as 

pessoas que tinham consulta, exames na segunda-feira e a empresa irresponsável que 

ganhou a licitação deixa o povo a mercê e isso é uma situação muito triste. Vossa 

excelência pediu para seus nobres colegas, que arrumasse uma solução de resolver essa 

situação, porque não é a primeira vez que essa empresa faz isso e não tem respeito pela 

população. Em seguida, mudou de assunto citando que o Município hoje está assim e não 

é desse Gestor agora as sequelas que ficou de outros Gestores, onde lembrou que no 

mandato passado a mesma acompanhou algumas coisas e tinha só vinte e duas pendencias 

e o Município estava inadimplente porque isso vinha acontecendo de ouros mandatos, 

onde o ex-prefeito Edvaldo Nabiça junto com o atual Prefeito hoje deixaram a qual não 

tem certeza se foi dezoitos pendencias ou vinte duas pendências e é isso que acontece 

porque não trabalha com responsabilidade. Disse ainda, que o dinheiro que vem do 

repasse mal dá para pagar os funcionários, porque tem funcionários que não são os 

concursados, mais sim os funcionários temporários que já estão quase dois meses sem 

receber e se eles sabem que esse dinheiro não vem, então que não contrate. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual 

inicialmente saudou a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário, saudou 
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a todos os seus nobres edis e a todos os ouvintes das Rádios FM. Em seguida, iniciou seu 

discurso se referindo a última sessão, onde o mesmo foi mal interpretado por algumas 

pessoas quando se referiu ao Governo Municipal e ao Governo do Estado, referente à 

Delegacia interna e a obra da nova delegacia no Município pedindo parceria ao Governo. 

E com a graça de Deus com o pedido de todos em tribuna e junto com o vereador Joelson 

Moraes estiveram até a delegacia e lá já está um novo funcionário. Vossa excelência 

aproveitou para elogiar a atitude do Prefeito e por ver que ele está dando todo o apoio e 

parceria com o Governo do Estado. Disse ainda, que não se pode ver só o lado negativo 

do Prefeito, mais também os pontos positivos como o povo do Bairro do Marapira que 

está de parabéns pelo asfalto que estar chegando, muitas ruas estão sendo aterradas, a 

Africana e a Jônatas Athias a qual vai receber o bloquete. Na sequência, o vereador Sergio 

Barbosa, pediu a parte no discurso para contribuir referente a questão de ponto positivo e 

ponto negativo, deixando claro para a população que em momento algum querem atirar 

pedra na Administração Pública, onde queria chegar em todas as sessões e parabenizar, 

mais fica feliz de como a vereadora Maria Nahum falou que todos se sentem felizes de 

quando as coisas acontece, mais infelizmente tem alguns pontos negativos que tem que 

ser reajustado e o que todos querem é o reajuste, onde há coisas que está carente que 

venha realmente suprir essa carência e ninguém estar com o fuzil atirando na 

Administração Pública. O que querem são as melhorias e o povo espera por isso, e todos 

têm que ter planejamento e ação, porque só no discurso não funciona. Após, ao retomar 

da palavra o vereador Osvaldo Alves, citou que que só estão cobrando porque os mesmos 

são cobrados diariamente nas ruas e não quer o mal do Prefeito, muito menos o mal da 

população e o que estão cobrando é o que realmente o povo e o Município está precisando. 

Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para citar que todos são 

eleitos como representantes do povo e o que falam é o que se está vendo. O que não pode 

é dizer o que não é ou que não é dizer que é, dizer que está uma mil maravilha. Disse 

ainda, que recebeu uma ligação de um eleitor de Oeiras morador de uma ponte dizendo: 

‘vereador mais à frente da casa do Prefeito é prioridade para ser asfaltada’. Continuando, 

disse que também já parabenizou o Prefeito, o Governo, mais como é que pode 

parabenizar quando entra no Portal da Transparência e ver tantas irregularidades, onde o 

aparelho de raio x chegou e tem pessoas necessitando e até hoje ainda não foi instalado. 

Se ver a inadimplência do governo muito sonolento. Após, o vereador Osvaldo Alves, 

ressaltou que não podem só crucificar o governo, até porque nunca vai ser cem por cento 

sempre vão falar, nem que entre Prefeito saia Prefeito e nem que pinte de ouro, mas 

sempre vai ter alguém que vá falar mal. Vossa excelência disse que faz parte sim do 

Governo. Faz parte da base do governo, mas se for dando tapinha nas costas, dizer que 

está tudo bem e não mostrar os problemas que vem sofrendo o Município o mesmo prefere 

ficar fora do governo. Disse ainda, que não é inimigo do Prefeito e ninguém é inimigo do 

Prefeito, apenas querem o bem do Prefeito e principalmente da população, até porque 

existe os amigos do Prefeito e os amigos do Dinaldo, mas ele só vai saber o dia que ele 

não for prefeito mais. Continuando, disse levam o problema para ele e ele ouve, mas não 

se ver nenhuma reação dele e já disse também para ele, que não vai falar mais nada para 
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ele porque infelizmente ele não acredita nos mesmos, mais ele acredita naquele que vão 

dá tapinha e falar: ‘olha o vereador Serginho está falando mal de você, olha os vereadores 

Izanides Joelson, Osvaldo estão falando mal de você’. E quando chega com o Prefeito 

para levar os problemas para ele, o mesmo sente que ele não quer lhe ouvir, mais os 

mesmos como representantes do povo são conselheiros do Prefeito. Depois, pautou sobre 

à malária dizendo, que no seu ponto de vista que com essas com brigas, não irão chegar 

a nenhum lugar e sugeriu que todos pudesse se reunir e procurar a solução, porque quem 

está sofrendo é a criança, o pai e a mãe com essa praga que é malária e todos tem que se 

unir para procurar solução e chegar até ao Dr. Bernar e ver de fato quem está mentindo. 

Após, vossa excelência fez um pedido ao Secretário de Obra (Tatu) ou o secretário de 

Administração que possam ir até a rua dos inocentes verificar a situação das luminárias, 

porque quando chega a noite não tem luz nesse local. Na sequência, citou que há muito 

tempo atrás o mesmo deu início a um trabalho na prevenção ao uso de droga no 

Município. E o mesmo já carrega essa bandeira há sete anos desde dois mil e onze quando 

trouxe para Oeiras do Pará o consultor técnico Valdinei, o qual é um grande profissional 

e junto passaram a trabalhar para ajudar os filhos dessa terra e não se tornarem um 

dependente químico. Onde o índice de criminalidade só tende a crescer com o aumento 

do consumo de droga entre os jovens e para piorar a situação entre meninas de onze e 

dezoito anos que estão se reunindo em hotéis de nosso Município para se prostituir e 

usarem drogas. Vossa excelência, disse que hoje conta com o apoio do Prefeito Dinaldo 

Aires, onde nos últimos meses já encaminharam vários jovens para tratamento, assim 

como outros que encaminharam em outros tempos e conseguiram mudar de vida. Disse 

ainda, que toda a sociedade de Oeiras do Pará, Sociedade Civil, Policia, Conselho Tutelar, 

Judiciário e a Câmara Municipal de Oeiras do Pará, o qual pediu aos seus nobres colegas 

vereadores que empunhe essa bandeira junto com o mesmo, para poder lutar contra esse 

inimigo poderoso que são as drogas. Pediu ainda, que possam impedir a venda de drogas 

para os jovens, venda de bebidas alcoólicas para menores de dezoito anos, a qual é já é 

proibida por lei, mais é desrespeitada diariamente e nada é feito. Finalizou agradecendo 

a deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Sergio Barbosa, o qual inicialmente 

saudou a todas as pessoas que estavam presentes no salão plenário e a todos que os ouve 

através das Rádios Fm. Em seguida, iniciou seu discurso se referindo a visita que fez 

junto aos vereadores Joelson Moraes e Izanides Filho na Escola Dom Manoel localizada 

na Ponta da Ilha. E o que lhes levou até lá, foi que pais de alunos lhes procuraram e 

fizeram alguns relatos e os mesmos foram até lá para terem certeza e tudo que foi relato 

o mesmo anotou em seu caderninho e tudo que foi mencionado pelos pais infelizmente 

se configurou com suas visitas. E puderam constataram ausência de água potável, onde 

tinha uma garrafa velha com água do rio e sem uma pedrinha de gelo, ou seja, as crianças 

já estão estudando no calor escaldante, onde puderam constata que o sol invade nas salas 

de aula e os mesmos fizeram vídeo, tiraram fotos. E o que lhe indigna, é que são coisas 

que estão se passando batido e já vai se passar dois anos de mandato e a situação daquelas 

crianças é prioridade para o Secretário de Educação. Disse ainda, que não pode chegar e 

crucificar o Prefeito, porque o Prefeito ele tem nove secretários e cada secretaria tem um 
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secretário e cada secretário tem uma equipe. Continuando, disse que na sua visão estar 

faltando planejamento, falta de vontade em ajudar e é isso que todos estão tentando buscar 

e não pode se calar de quando ver uma situação desumana. Disse ainda, que nadando dá 

para se atravessa do Balneário até a Escola, e por isso não ver nenhuma dificuldade em 

atender aquelas crianças com água gelada, água potável e uma água filtrada no mínimo 

fervida. E os mesmos fizeram uns questionamentos para as pessoas que ali trabalham e a 

água não é fervida, então pode culpar o secretário de Educação? Mais ou menos, porque 

ele tinha que está lá cobrando, fazendo reciclagem, fazendo reuniões sempre que possível, 

cobrando das pessoas que estão trabalhando para que atenda as crianças com dignidade e 

esse que é o trabalho, porque pagar folha é muito fácil e qualquer um pode fazer, não é 

mérito nenhum, o que é mérito é você visitar escola por escola com a sua equipe para 

poder fazer o que for no mínimo possível para minimizar a situação e não deixar no 

descaso, como está acontecendo lá. Também não tem energia e a energia está passando 

lá e de lá não dá nem cem metros, onde foi instalado um transformador no Balneário e o 

mesmo não acredita que não consiga possa essa energia para lá, também acha que isso é 

muito falta de vontade de fazer e as crianças não sabem se usam o caderno para estudar 

ou para se abanar e por isso não pode ficar calado de quando vivencia essas situações. 

Disse ainda, que lutou junto com o Dinaldo aires, lutou para que ele se elegesse, faz parte 

da base do Governo, mas se eles querem base para ficar calado perante a isso, o mesmo 

prefere se retirar porque não é seu papel e não foi isso que pregou nas casas das pessoas, 

onde hoje deixou o Prefeito muito à vontade para que o mesmo se retirasse do Governo 

se não houver mudanças e também não estava colocando uma faca no pescoço do Prefeito, 

mais tem que visitar, tem que colocar esse pessoal para trabalhar, cadê o coordenador de 

escola, cadê o diretor o qual não foi encontrado lá. E como falou na sessão passada, muitos 

funcionários fazem o que querem porque não a fiscalização e para os mesmos é muito 

difícil ter que está todos os dias saindo da sede do Município com falta de apoio da própria 

casa que é a Câmara Municipal, então não é tão fácil como as pessoas pensam, não é 

aquilo que as pessoas pensam que vereador não faz nada e faz sim, porque o vereador 

quando quer trabalhar ele faz muito e ele incomoda muito quando ele quer trabalhar. 

Também disse que ninguém está atirando pedra em ninguém, apenas querem é trabalho, 

trabalhar em prol da população porque foi isso que foi pregado nas casas das pessoas e 

foi isso que também pregou e é isso que está cobrando e sempre cobra do Governo para 

fazer o melhor. E todos já estão cansados para chegar na frente do Prefeito e ouvir que 

estar tudo bem, infelizmente existe pontos negativos e pontos positivos de como já foi 

frisado, mais com os pontos negativos quem sofre é a população e o querem não é um 

mágico e sim soluções, para que possa minimizar alguns problemas e tem que terem 

Gestão para poder analisar aonde é prioridade, onde é que está sofrendo e todos já estão 

cansados de bater na mesma tecla, onde toda sessão é falado de problemas e não se ver 

nenhuma solução, e isso é falta de Gestão e falta de planejamento. Onde infelizmente só 

ver o secretário tirando o lixo da rua e a Secretaria de Infraestrutura não é para isso e sim 

uma secretaria de planejamento, onde envolve toda a cidade, mais infelizmente hoje só 

fica tirando lixo e não é isso que querem. Continuando, ressaltou que os mesmos pediram 
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para os alunos que relatassem o que que eles estavam sentindo na pele e qual era a dor 

deles onde o banheiro é fétido e o banheiro fica próximo da sala de aula e quando a maré 

está enchendo e leva todo aqueles dejetos as salas de aulas ficam insuportável. E como 

mencionou o vereador Izanides Filho, que o Secretário de Educação lhe passou uma 

mensagem que já comprou os ventiladores, onde foi necessário irem lá depois de quase 

dois anos para comprar, será que ele não viu antes? E cadê o diretor, porque que ele não 

mencionou e é por isso que se revoltam mesmo não tendo nem um filho e nenhum parente, 

mais não é por causa disso que vai achar que está tudo bem. Vossa excelência citou ainda, 

que estava caminhando e encontrou com o Presidente do Conselho Municipal de 

Educação, onde deixou um pedido para ele, para que ele saia debaixo da arvore da frente 

da prefeitura e que vá fazer o trabalho onde ele se colocou à disposição para fazer 

voluntario, mas quando se coloca à disposição de executar um trabalho, tem que executar 

ou no mínimo entregar, porque só ficar sentado na beira do cais só sentado de baixo de 

arvore na sombra e achar que estar tudo bem, isso não resolve a vida de ninguém. E como 

já falou que se querem uma base surda, muda e cega, então que não conte com o mesmo, 

porque o quer é ser uma base para ajudar e como já falou várias vezes para o Prefeito que 

está para ajudar, porque o amigo é aquele que fala a verdade, é aquele que não quer o 

prejuízo do outro amigo, porque esses que chegam e diz que está tudo bem esse é o 

mentiroso e o bajulador e não amigo. Disse ainda, que para vim falar é porque já procurou 

o Dinaldo Aires e não viu solução e não tem outra saída à não ser usar o microfone. 

Depois, mudou de assunto para citar sobre a saúde, onde pontuando a situação do 

secretário especifico de saúde desde o início, onde chegou a uma conclusão que ele veio 

para suprir um sistema e não para ajudar a população de Oeiras do Pará. E quando 

começou a prestar atenção no Secretário de Saúde, foi quando nessa tribuna pediu para 

que se contratasse o Dr. Márcio Alcântara ginecologista e a pedido seu o médico foi 

indicado pela Renilce Nicodemos, a qual deu ele um dia para fazer uma ação médica em 

Oeiras do Pará onde foi feito na UBS da Dr. Leandro. Onde naquele momento as mulheres 

chegavam desmaiando, mulheres pálidas, mulheres doentes e pelo que se lembre nunca 

teve aqui um médico especialista Ginecologista e com a graça de Deus o Prefeito atendeu 

o pedido, mais sentiu muita dificuldade referente ao secretário na contratação do médico. 

E entendeu que não fazia parte do ciclo do secretário e quanta barreira ele colocou para 

contratar esse médico, mais hoje o trabalho estar sendo feito e não ver o acumulo de 

mulheres como foi no início e por isso parabenizou o Prefeito porque contratou o médico. 

E esse foi um ponto que sentiu de quanta dificuldade o Secretário colocou para contratar 

o Dr. Márcio, sendo que tinha o Dr. Charles, e muitas vezes falou em Tribuna que o Dr. 

Charles era um médico incompetente e a muito tempo já tinha pedido para que tirasse ele 

do Município, mais teve que acontecer várias mortes, onde uma jovem de dezenove anos 

perdeu sua vida e infelizmente foi preciso pessoas morrerem para que ele tirasse o Dr. 

Charles. Disse ainda, que ele passou um quadrimestre inteiro ganhando noventa mil reais 

para que as pessoas estivessem morrendo, e isso vai lhe causando indignação e vem 

acumulando essa questão há muito tempo. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu 

a parte no discurso perguntando para vossa excelência se o mesmo sabia lhe informar 
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quanto o Dr. Márcio ganha hoje. E vossa excelência lhe respondeu que ele começou 

ganhando vinte seis e quinhentos, mais hoje não sabe como está. Continuando, o vereador 

Edson farias citou que essa é a base que um médico recebe e ficou feliz em poder estar 

ouvindo isso desde o início e vossa excelência como da base que não vai querer tá tapando 

os olhos e tem certeza que as pessoas que estavam ouvindo e que votaram em vossa 

excelência eles estão felizes de terem votado em alguém que estar lhes representando. 

Mais não era só vossa excelência que falava e fala sobre a contratação do Dr. Charles 

pelo tempo que ele ficou pelo serviço que ele prestou e pelo valor que ele recebia. Onde 

ninguém é tapado e ninguém sabe tudo e quem pode lhe afirmar que o Dr. Charles recebia 

para ele esses noventa mil, só que os mesmos não poderiam denunciar, mais imagina 

supostamente que o Dr. Charles recebia no máximo trinta mil para ele e o resto era 

dividido. Depois, parabenizou vossa excelência por não ser conivente, mais será criticado 

por estar falando, porque tem que ficar mudo e dizer que estar às mil maravilhas e que 

está tudo certo, mais o povo de Oeiras do Pará não é tapado, todo mundo está assistindo 

e vendo. E fora o Dr. Charles que já foi exonerado, sabe-se quantos outros Charles não 

tem por aí, só não tem dinheiro para pagar os temporários que estão com seus salários 

atrasados e eles não podem falar nada porque se não no outro dia está exonerado. Em 

seguida, à vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para citar no quesito 

sobre o médico, onde deixou claro que quem por aventura não acredita que o repasse foi 

feito direto na conta do médico, porque à acusações se foi ou não repassado para a conta 

do médico, mais de fato foi sim foi feito o contrato e foi repassado. Disse ainda, que 

quando o vereador citar em relação ao Dr. Márcio, onde todos sabem da competência que 

o Dr. Marcio tem em relação aos assuntos relacionados ao Município, principalmente na 

área da questão das mulheres o qual sempre foi um problema sério, mas com a graça de 

Deus está suprindo essa necessidade. E o médico recebe hoje no Município de Oeiras 

uma base de dois mil e quinhentos reais diário, onde fazendo uma matemática vai ver 

quanto vai dá no final do mês em recurso, o qual é contratado para trabalhar dez dias no 

Município e ganha aproximadamente vinte seis mil reais, e o Dr. Raul é contratado para 

trabalhar no Município vinte dias e ganha aproximadamente quarenta mil reais. Então o 

recurso ele pouco, mas mesmo assim o Prefeito mantem trinta dias médico cirurgião no 

Município de Oeiras do Pará, e isso que é responsabilidade com a saúde do Município. 

Após, ao retomar da palavra o vereador Sergio Barbosa, ressaltou que fica feliz pelo 

Prefeito ter atendido isso demostra que ele tem interesse em ajudar, mais não estava se 

referindo ao Prefeito e sim ao Secretário de Saúde de quanta dificuldade e obstáculos. 

Finalizando, vossa excelência deixou claro que não tem nada contra o Prefeito, não tem 

nada contra o Dinho Ribeiro e de nenhum outro secretário, mais o que cobra são 

melhorias, planejamento e ação. Finalizou agradecendo a Deus. Após, os 

pronunciamentos dos nobres edis, não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente em 

exercício declarou encerrada a presente sessão ordinária. E para constar a presente Ata, 

eu Rosiane Vieira Machado _______________________, Secretária, lavrei a presente 

Ata que, após ser lidar e aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. 
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O cd da Sessão Ordinária do dia cinco de setembro de dois mil e dezoito onde encontra 

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