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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, 

às dezoito horas. Reuniram-se ordinariamente os vereadores da Câmara Municipal de 

Oeiras do Pará, no salão plenário Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador José 

Paulo Miranda Gonçalves, secretariada pelos edis: Joelson Cunha de Moraes (primeiro 

secretário) e Sergio Batista Barbosa (segundo secretário). Composta a mesa, o Sr. 

Presidente Paulo Miranda solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos edis: 

José Siqueira, Izanides Filho, Paulo Miranda, Sergio Barbosa, Edson Farias, Osvaldo 

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

Ezequiel de Jesus e Franciele Amaro. Onde o vereador Ezequiel de Jesus, comunicou que 

está no Município mais está com problema de saúde. A vereadora Franciele Amaro, 

comunicou que estará se deslocando para Belém a qual tem consulta marcada. E a 

vereadora Malena Batista, comunicou que está indo para Belém com problemas de saúde. 

Após, as chamadas dos edis e havendo quórum regimental, o Sr. Presidente vereador 

Paulo Miranda, depois da oração habitual, invocando a proteção de Deus e em nome do 

povo Oeirense, declarou aberta a presente sessão ordinária. Na sequência, o Sr. Presidente 

Paulo Miranda, colocou em discursão, votação e aprovação a Ata da Sessão Ordinária 

anterior. A qual houve abstenção de todos os vereadores. Após, foi efetuada a leitura dos 

expedientes em pauta: A) EXPEDIENTES ORIUDOS 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 Sr. Presidente facultou a palavra aos edis 

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

No qual nem um vereador se inscreveu para se pronunciar. Logo após, passou-se para o 

grande expediente, para qual o Sr. Presidente facultou a palavra ao vereador Joelson 

Moraes, o qual se absteve da palavra. Após, a palavra foi facultada ao vereador Edson 

Farias, o qual inicialmente saudou o Sr. Presidente e aos demais vereadores presentes, 

também saudou aos a todos os funcionários dessa casa de leis. Em seguida, iniciou seu 

discurso citando que todos começam a vivenciar certas situações que não gostaria de 

passar neste Poder, onde é sábio que todos representam o povo. E se saíssem na cidade 

e no interior perguntando para a população sobre a transmissão da sessão, acredita que 

seria unanimidade ou quase unanimidade, exceto as pessoas que cercam o Prefeito 

seriam contra. Disse ainda, que o quinto constitucional ele fala na publicidade, onde 

acreditam que transmitir a sessão através das rádios é também cumprir o quinto 

constitucional do limpe que é da legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Continuando, falou que no decorrer das eleições, uns dos assessores do 

Prefeito o Sr. João Paulo, denunciou e estar reiteradamente denunciando, onde tinha 

dúvida, mais quando vossa excelência Sr. Presidente diz que, o secretário de educação 

foi ameaçar e não pediu segredo que se tocasse o nome dele na sessão transmitido pela 

rádio, ele ia denunciar. Prosseguindo, ressaltou que a partir desse momento não tinha 

mais dúvida que estão intimidando as rádios para não transmitir as sessões pela rádio. 
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E diante dessa situação houve uma conversa entre os vereadores que concordaram, que 

a partir desse momento os mesmos não iriam usar o grande expediente, porque quando 

vinham relatar as situações, as coisas boas ou não nos olhos da Administração, acabam 

dando certas satisfações para a população. Mais como agora no quesito publicidade, se 

criou certa censura de quando vai se ameaçar as rádios de transmitir as sessões da 

Câmara e sofrerem as penalidades, o grupo de vereadores iriam fazer o seguinte: não 

iriam usar o grande expediente, não iriam falar nada e tudo que iriam falar, os mesmos 

irão colocar no papel e encaminhar para o Ministério Público. E toda a quinta-feira, o 

Ministério Público irá receber assinado pelos vereadores que concordam o que iriam 

falar. E se persistir, quando começar o outro período de dois mil e dezenove os mesmos 

já estão com o pensamento de voltar a usar os vintes minutos, pegar a gravação e 

colocar nas bicicletas sons na rua porque ninguém impede de colocar os discursos dos 

vereadores que concordam em colocar na rua para a população tomar ciência. Na 

sequência, o vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso para citar que todos já 

conversaram e devida a essas situações a qual lhe deixa triste e pensando na situação 

de um Secretário fazer ameaças a rádio que se tocar no nome dele ele irá denunciar a 

rádio e isso lhe deixa meio preocupado. Disse ainda, que tem vários assuntos para tratar 

em relação ao Município, por exemplo: a Creche que desde do início do primeiro 

semestre estar com as janelas quebradas. Onde recebeu em sua casa um grupo de pais 

de alunos e os mesmos também já procuraram outros vereadores também, onde foi 

verificar e até agora não resolveram a questão do vidro e a quentura é muito grande e 

a uns dois atrás colocaram papelão e isso é uma grande irresponsabilidade. Também 

tem a questão da água reivindicada por um senhor que veio pela falta de água e como 

vossa excelência falou, que os mesmos iram colocar no documento e irão direcionar 

direto para o Ministério Público para que tomem providencias. Após, o vereador Edson 

Farias, citou que sabe da boa vontade do Sr. Presidente em colocar a transmissão da 

sessão na rádio, tanto prova que ontem vossa excelência estava com os mesmos junto 

ao Ministério Público, na rádio lutando para que isso possa acontecer. Prosseguindo, 

falou: se não transmitir pela rádio o povo não sabe que as aulas já vão fechar, se não 

transmitir pela rádio o povo não sabe que não tem água, se não transmitir pela rádio o 

povo não sabe que não tem segurança, não tem uma boa administração e entre outras 

coisas. Depois, a vereadora Maria Nahum, pediu a parte no discurso para citar que 

também tinha vários assuntos para falar, tinha reivindicações para fazer, onde respeita 

muito o Sr. Presidente desta casa e ficou feliz quando no dia primeiro de janeiro foi 

falado que a sessão ia ser transmitida, porque em outro mandato a mesma sente que 

foi prejudicada por não ser transmitida a sessão. E por onde anda, o povo sempre lhe 

procura e falar que estão reivindicando e fazendo, só que a maioria das vezes o povo 

não são atendidos e são assistidos, onde também o Prefeito aqui falou que por ele, ele 

dava esse apoio em que fosse transmitido as sessões nas rádios. Disse ainda, que 

participou do outubro rosa, onde viu esse cidadão que fez a denúncia fazendo parte do 
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governo e faz com que os mesmos pensarem que muita coisa errada estar acontecendo 

sobre essa denúncia, para não ser transmitido e também fica indignada, mais irá fazer 

do seu jeito tomando outras providencias. Em seguida, o Sr. Presidente Paulo Miranda, 

pediu a parte no discurso falando para todos que ninguém tem mais interesse na 

transmissão da rádio do que a si mesmo, até porque sabe da vantagem que tem não 

para os mesmos e sim para a população. E deixo bem claro, que até a si mesmo não tem 

nenhuma interferência da Administração, e o Pastor Jeferson, o irmão da vereadora 

Maria o qual falou com o mesmo do telefone dela, onde existe uma serie de mal-

entendido isso. Disse ainda, que irá fazer um esclarecimento na rádio, para esclarecer 

para as pessoas e está esse mal-entendido, porque está se pregando que existe uma 

denúncia na Policia Federal e isso é mentira. E o Promotor falou que vai encaminhar a 

denúncia que fizeram para o Juiz Eleitoral e não existe denúncia nenhuma na Policia 

Federal. Após, ao retomar da palavra o vereador Edson Farias, ressaltou que em defesa 

da população sobre o que iriam falar, irão colocar no papel e encaminhar para o 

Ministério público e todas as quintas-feiras o Promotor irá receber uma denúncia dos 

fatos que iriam colocar aqui, para ele ver se é cabível ou não. Depois, sugeriu que 

marcasse uma reunião com as rádios em especial que estivesse o Sr. Toninho Moraes o 

qual falou que não ia ser transmitido e convidou o Sr. Tatuí para ele ouvir do Juiz que 

isso não tinha nada a ver com a transmissão da rádio. Finalizando o vereador ressaltou 

que irá esperar o resultado da denúncia desse rapaz e acredita na justiça brasileira e 

sabe que nesse país que litigância de má fé é crime. Depois, o Sr. Presidente Paulo 

Miranda, reiteradamente pediu a parte no discurso para citar que todos estavam 

presentes na reunião, onde se preocupa com algumas coisas, porque de repente surgiu 

um comentário que o Promotor tinha dito para todos na reunião que ele já ouviu o áudio 

e nada existiu. E o mesmo disse para tirar o nome do Promotor disso, porque ele não 

falou isso para os mesmos e nem para ninguém, ele disse que não iria nem analisar, mais 

que iria encaminhar para o órgão competente. Após, o vereador Edson Farias, falou que 

todos os vereadores tinham matéria para falar, mais acredita que está doendo em 

muitas pessoas o que vinham colocar, mais não iriam colocar enquanto não houver um 

posicionamento, principalmente uma apuração da manifestação do senhor Secretário 

de Educação em ameaçar as rádios e espera muito que população entenda porque o 

que querem é dá publicidade aos seus trabalhos. Em seguida, o vereador José Siqueira, 

pediu a parte no discurso parabenizando o vereador pelo seu discurso e o mesmo acha 

que esse Câmara ela tem que ser dependente. E quando os mesmos assumiram a 

postura e até mesmo em protestar para ficar do lado da população, porque hoje ouvem 

coisas na rua da população que acha que são os mesmos que não querem que a sessão 

seja transmitida pela rádio. E muito de assustar, um cidadão o qual tem uma admiração 

por ele que sempre teve do lado das categorias do povo, dos sindicatos e hoje vai 

ameaçar as pessoas que tomam conta das rádios como o Secretário de Educação, que 

se não quer que seu nome seja criticado que saia do cargo público e assume seu cargo 
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de concurso, porque todos são criticados todos os dias e se não querem que sejam 

criticados pela população então tem que abandonar a vida pública. E outra situação que 

ver nesse fato de como é que vão prestar conta com seus patrões, como é que vão dá 

relatório dos seus trabalhos para aqueles que pagam seus salários. E com certeza irão 

procurar a rádio e pensa que essa Câmara deve oficializar o próprio Ministério Público 

para ver o entendimento e o mesmo acha que deve ser responsável pelo que fala e a 

rádio só faz transmitir a fala e a fala é de sua inteira responsabilidade e é o mesmo que 

tem que responder e não a rádio, porque não é programa da rádio e aqui é a sessão da 

Câmara. Após, ao retomar da palavra o vereador Edson Farias, finalizou seu discurso se 

lamentando profundamente essa situação que viveram há quatro anos atrás, onde não 

levou a nada aos gestores e não tiveram nem um benefício em não transmitir e não 

tornar público, portanto ver o mesmo erro sendo cometido novamente e o mesmo não 

tem como afirma, mais quando o Secretário que é parte direta duma administração vai 

ameaçar, com certeza tem mais gente por trás. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Izanides Filho, o qual se absteve da palavra. Após, a 

palavra foi facultada a vereadora Maria Nahum, a qual se absteve da palavra. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual se absteve da palavra. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual se absteve da palavra. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Sergio Barbosa, o qual se absteve da palavra. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual inicialmente cumprimentou a 

todos os nobres vereadores presentes nesta sessão, saudou também a todas as pessoas 

presentes no salão plenário e aproveitou para agradecer a Deus pela oportunidade que 

lhe concedeu em poder estar mais uma vez usando a tribuna desta casa de lei. Em 

seguida, iniciou seu discurso citando sobre a situação da rádio, deixando claro para 

todos de que quando esteve com o Promotor e demais vereadores, onde o Promotor foi 

muito claro com todos e ele não tem interferência nenhuma na questão da transmissão 

e a decisão é da direção das rádios e o que podem fazer é conversar e verificar quais as 

possibilidades de voltar a transmitir. Disse ainda, que não estava para defender 

ninguém, mais o secretário Nei Andrade realmente falou para um dos diretores da rádio, 

onde ele disse o seguinte: “que se virem para a tribuna com as rádios transmitindo no 

momento que se tire a imagem do secretário e entre na vida pessoal dele, que segundo 

ele já falaram dos filhos dele e como já falaram do filho do Prefeito”. Continuando, o 

vereador disse que ele falou nesse sentido, porque ele sabe que não pode recorrer a 

Câmara e disse que entraria em questão contra a rádio mais naquele momento que 

afetasse a vida da família dele e não em questão ao governo. Prosseguindo, reiterou 

novamente, onde viu a preocupação muito grande ao Pastor Jeferson, ao Gordo Nahum, 

deixando claro para eles que não tem nenhuma denúncia contra a rádio, contra a 

transmissão da rádio e não existe denúncia. E existiu a denúncia formulada por possíveis 

crimes eleitorais cometido na tribuna dessa casa e o Promotor em momento algum 

menciona as rádios, ele solicita informações no quesito do que aconteceu na questão 
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eleitoral e ele solicita o conteúdo da gravação, onde o atendeu e encaminhou-lhe na 

integra de acordo com que ele solicitou. E o vereador disse que irá sim procurar e o 

mesmo e irá pegar o nome completo do rapaz que fez a denúncia e pediu para o assessor 

Jurídico desta casa solicitar do Prefeito Municipal de Oeiras do Pará o qual cargo ele 

assume, porque se ele tem um cargo de assessoria aí irá saber que é envolvimento e se 

ele realmente exerce um cargo no governo, porque se isso for verdadeiro que ele exerce 

um cargo no governo como lhe antecedeu seu ilustríssimo colega vereador Edson Farias, 

porque irá buscar a veracidade se ele tem um cargo de assessor. Na sequência, o 

vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para citar que não sabe dizer se ele 

tem nomeação, portaria, mais sempre ver ele assessorando o Prefeito com gesto, 

palavras e sempre ver ele na casa do Prefeito, mais isso não quer dizer que ele tenha 

uma portaria e assessorar o Prefeito não é preciso ter só uma portaria. Mais acredita, 

que talvez seja até um pau mandado. Após, ao retomar da palavra o vereador Paulo 

Miranda, citou que se tiver documentos que lhe comprove, aí estar tudo bem e sabe 

como irá agir porque terá a certeza da interferência. Depois, ressaltou que a importância 

da transmissão das rádios, onde o vereador Serginho Barbosa foi muito feliz ao dizer que 

realmente não é a rádio prejudicada, a não transmissão são os mesmos quanto 

legisladores que são os prejudicados. E a vereadora Maria Nahum, coloca quando da 

legislatura anterior que foi impedida a transmissão da rádio durante todo o mandato e 

com certeza prejudica-se muito, até porque andou vindo umas duas sessões nessa casa 

e ouviu uns discursos do vereador Siqueira e do vereador Afrânio na época e para a 

população eles não existiam e o resultado final disso talvez o que as urnas disseram para 

o Afrânio, porque acharam que o Afrânio foi um vereador que nada fez em Oeiras do 

Pará e muito pelo contrário ele exerceu a grande função do legislador. Ademais, citou 

para todos que ainda acredita que as rádios irão transmitir as sessões, mais todos 

quanto vereadores eleitos, foram eleitos com a consciência de dependente de ter rádio 

ou não essa tribuna ficou para seus discursos. E todos foram eleitos para exercer seus 

discursos e ele pode estar no vazio com a casa vazia, mais não está no vazio porque o 

povo lhes outorgou esse direito e quando os mesmos foram eleitos vereadores para 

representar o povo em momento algum o povo lhes disse que teriam que ter 

transmissão de rádios, mais teriam que transmitir a voz do povo através de suas vozes 

e para isso foram eleitos. Disse ainda, se o governo estiver muito desgastado e se os 

mesmos vereadores estiverem de bem com a sociedade está casa vai encher, mais se o 

povo não acreditar nos mesmos ela vai continuar vazia e a discredibilidade não pode 

estar só o gestor e se está casa continuarem aqui nas sessões falando com as cadeiras e 

o povo não vim é porque os mesmos também não estão convencendo a população. Na 

sequência, o vereador Sergio Barbosa pediu a parte no discurso para contribuir no 

quesito a não transmissão das rádios, onde anteriormente a questão era eleitoral e a 

questão eleitoral passou, hoje é a primeira sessão pós a eleição e veio a notícia que não 

seria transmitido. E o que lhe causa estranheza e até questionou com dois diretores da 
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rádio araticu, que uma rádio comunitária hoje não quer atender a comunidade e isso é 

muito incoerente e lhe causa estranheza, porque estiveram conversando com o Toninho 

Moraes e ele praticamente não soube explicar qual era o motivo. E o mesmo colocou 

para ele que a rádio para tomar uma decisão de não transmitir, não atender a 

comunidade e se sair e fazer uma enquete acredita que se não for cem por cento, mais 

acredita que noventa e nove por cento da população está querendo ouvir a transmissão 

da sessão através das rádios. E como é que uma rádio toma uma decisão dessa sem 

consultar a comunidade, até porque rádio comunitária não tem dono e tem que ouvi a 

comunidade e tomar uma decisão sendo que já foi informando que não há nenhum 

problema na transmissão da sessão plenária. Após, o vereador Paulo Miranda, ressaltou 

que irá verificar a credibilidade com a população, onde irá pagar o sistema de bicicleta 

som e fazer convite a população para comunicar que a sessão não irá ser transmitida 

pela rádio. Prosseguindo, falou que não gosta de se antecipar e dá até uma certa razão 

a direção da rádio nesse primeiro momento e não pode fazer um julgamento 

precipitado, porque, o que lhe foi colocado é que eles terão uma reunião com a direção 

das rádios e após essa reunião eles tomaram a decisão e irão informar oficialmente está 

casa. Depois, citou que nuca recebeu um chamado do Prefeito Dinaldo Aires, para pedir 

que tirasse a transmissão das rádios e se ele lhe falasse diria para ele no mesmo 

momento que são poderes com harmonia entre si mais cada um com suas dependências 

e está casa caminha com suas próprias pernas. E a questão do Secretário de Educação, 

ele colocou uma questão pessoal dele e ele não pediu segredo, onde ele falou para o 

diretor mais ele explicou em que situação seria. Na sequência, o vereador Edson Farias 

pediu reiteradamente a parte no discurso para citar que qualquer político nesse país ele 

quer plateia e político nenhum quer falar para si, portanto todos querem ser ouvidos e 

esse é pensamento seu querer ser ouvido. E já que a rádio não estar transmitindo, acha 

que é plausível fazer o Promotor escutar e agora toda a quinta-feira irão se reunir e 

colocar no papel sobre o assunto que iriam falar e encaminhar para o Ministério Público 

e o mesmo gostaria muito que fosse feita uma reunião com as rádios, para eles 

explicarem o qual motivo levaram eles a não transmitir. Após, o vereador Paulo 

Miranda, voltou a dizer que o mesmo tem um interesse imenso e prova maior disso foi 

que já colocou todas as três rádios para transmitir, e não estar nem achando que o 

problema fosse isso e gerou esse problema talvez seja pelo mal-entendido, onde 

começou isso pela vereadora Maria Nahum a qual lhe ligou de seu telefone para que o 

mesmo explicasse para o Gordo. Onde preocupou ele porque falaram que já existia uma 

denúncia encaminhado para o Ministério Público na Polícia Federal e o Toninho não 

pediu segredo, onde falou que se isso for fato todas as três estão fora se denunciarem. 

E o mesmo falou para o Toninho que não existe denúncia na Polícia Federal, o Promotor 

disse em questão de Juiz Eleitoral. Em seguida, o senhor Presidente em exercício 

vereador Joelson Moraes, pediu a parte no discurso para citar que sobre o que o 

Promotor falou em relação as denúncias, onde ele falou que qualquer denúncia em 
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relação as rádios de Oeiras têm que ser encaminhadas direto a NATEL, porque ela que 

é o órgão responsável e dificilmente a ANATEL vai vim aqui em Oeiras para fechar uma 

rádio e então não existe a possibilidade de querer denunciar no Ministério Público, por 

isso que têm que ser encaminhada direto para a NATEL. Após, o vereador Paulo 

Miranda, citou que se vossa excelência foi fático e feliz na colocação, porque é aquilo 

que estar se repetindo que não tem denúncia contra as rádios, o Promotor vai 

encaminhar de possível ou não problemas eleitorais esse é o fator principal. Depois, o 

vereador José Siqueira, pediu a parte no discurso para citar que sabe da boa intenção 

do vereador em colocar a transmissão nas três rádios e sabe que tem vontade de 

continuar. Disse ainda, que com toda sua sinceridade se as rádios resistirem que a sessão 

da Câmara seja transmitida, quem vai denunciar a rádio vai ser o si mesmo, como 

omissão de prestação de serviço público a sociedade que ela sendo rádio comunitária 

para prestação de serviço da população. Após, ao retomar da palavra o vereador Paulo 

Miranda, falou que isso é com o vereador mesmo, mais irá lutar para que as rádios 

transmitam e jamais irá denunciar, porque quanto representante deste povo sabe das 

dificuldades que tiveram para que colocasse essas rádios. Finalizou agradecendo a Deus. 

Após, o vereador Edson Farias, pediu por questão de ordem ao senhor Presidente para 

se informar sobre a Comissão a qual vossa excelência iria criar sobre a apuração sobre 

as obras e entre outras coisas da Administração Pública. E o mesmo gostaria de saber 

em que pé está e se já foi formada a Comissão. Após, o Sr. Presidente vereador Paulo 

Miranda, falou que ainda não formalizou porque ainda irá conversar primeiro com a 

Assessoria Jurídica e irá sentar com os vereadores para deixar a critério de quem queira 

ou não fazer parte. e essa comissão será formada por cinco vereadores, para que façam 

os trabalhos e irá oficializar a Prefeitura para que possam acompanhar o engenheiro civil 

que é responsável por estar assinando a documentação. E acredita que antes da próxima 

quarta-feira já estará com a Comissão composta. Após, não havendo mais nada a tratar, 

o senhor Presidente declarou encerada 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 trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, 

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

 


