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

Municipal de Oeiras do Pará, realizada no dia vinte e quatro 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: Malena Batista, Ezequiel de Jesus, José Siqueira, Paulo Miranda, 

Sergio Barbosa, Edson Farias, Franciele Amaro, Osvaldo Alves e Joelson Moraes. 

Constatou-se a ausência dos vereadores: Maria Nahum e Izanides Filho. O vereador 

Izanides Filho, informou a está casa que está no Município, mais o mesmo se encontra 

com febre e suspeita de malária. A vereadora Maria Nahum, informou que teria que viajar 

a qual tinha compromisso político no dia seguinte, mais estará trazendo sua justificativa. 

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 foi aprovada por cinco votos favoráveis e uma abstenção do vereador 

Edson Farias. 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 aos vereadores pelo prazo máximo de vinte minutos, cada. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Joelson Moraes, o qual se absteve de se pronunciar. 

Após, a palavra foi facultada ao vereador Ezequiel de Jesus, o qual se absteve de se 

pronunciar, devido a não transmissão da sessão pelas rádios, mais que na próxima quarta-

feira se já estiver sendo transmitido a sessão pelas rádios o mesmo irá se pronunciar. 

Após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual inicialmente saudou o 

senhor Presidente vereador Paulo Miranda e aos demais vereadores presentes, saudou 

também aos funcionários dessa casa de leis, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade 

lhe concedida. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando que entende os dois 

vereadores por não se pronunciarem, até porque não é tão bom falarem só para os 

mesmos, porque político ele quer palanque, ele quer plateia e por isso entende 

mensamente seus colegas. E diante da recusa dos dois parlamentares, o vereador 

perguntou qual foi o posicionamento da mesa sobre o seu questionamento na última 

sessão, quando da representação do Sr. João Paulo Lacerda Gomes, se a mesa tomou as 

providências. Na sequência, o Sr. Presidente vereador Paulo Miranda, pediu a parte no 

discurso para citar que com base no discurso do mesmo e de sua solicitação, conversou 
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com o Assessor Jurídico o qual teve que se deslocar para Belém, mais estará chegando 

amanhã e irá verificar o que cabe. Após, o vereador Edson Farias, ressaltou que não 

esperava outra atitude de vossa excelência como essa e vossa excelência como sempre 

lhe disse de sua postura na presidência e tem demonstrado, onde lhe falou inúmeras vezes 

que se fosse com vossa excelência, não permitiria que outro vereador dissesse que esse 

Poder é privada da prefeitura. E o mesmo disse ainda que espera, que a mesa diretora se 

posicione na frente desse cidadão, mostrando para ele que aqui em Oeiras do Pará não 

tem só berço furado e que ele não pode procurar a justiça levantar uma situação mentirosa, 

caluniosa sendo que nem daqui ele é e deixar ficar em branco. Onde ele disse que os 

mesmos usaram a tribuna para pedir voto, mais se ele é pau mandado, que ele responda 

por esse ato seja ele quem for e o que não pode é os mesmos ficarem numa situação dessa 

de não terem a transmissão das rádios e no seu entendimento já é um patrimônio para esse 

Poder a transmissão da sessão pelas rádios. Disse ainda, que os Gestores não têm que 

fazer coisas erradas e o povo não estar vendo o que está acontecendo não viram antes e 

não vão ver no futuro e se não querem que fale mal, então que não façam por onde e que 

se faça a coisa certa. Citou ainda, que não podem fazer o que estão fazendo na rua 

Presidente Medisse, onde estão trabalhando para colocar bloquete e vão cavar um pedaço 

lá mais de quarenta centímetros para colocar o bloquete e quando começar a chuva vai 

virar um rio. E quando vai se colocar bloquete, asfalto se levanta o nível da rua, como 

fizeram na rua Jhonata Atias e na rua Antônio Costa Magalhaes os quais estão de 

parabéns, mais na rua Medisse só podem serem loucos e só pode ser a reencarnação do 

mesmo engenheiro que projetou a feira coberta. Continuando, citou que esteve na feira 

coberta, a qual é uma tristeza ver o estado a feira, uma Administração triste, caótica, fraca 

e que não tem condições de resolver um serviço mal feito que foi feito na Gestão passada, 

não resolve o problema de uma vala, onde só porco pode suportar o fedor daquela vala e 

noventa por cento dos boxes continuam fechados. Prosseguindo, o mesmo citou que 

esteve na escola Jeronimo Milhomem Tavares, onde entre outras escolas a mesma não é 

diferente e está triste a situação da educação no Município de Oeiras do Pará e já há um 

boato que as aulas já vão se encerrar salve engano agora em novembro. E mesmo 

chegando na escola Jeronimo por volta das quinze horas e pôde ver uma escola limpa e 

pelo que abrange aos funcionários ela é impecável, mais o que cabe a Administração é 

triste ver a escola do jeito de abandono que estar. E na parte que funcionava o chapeuzinho 

vermelho, um esteio caiu botando em risco a vida das crianças, as salas são extremamente 

quentes e inadequadas para uma educação, onde colocaram uns ventiladores que não 

resolveu quase nada e não tem a mínima condição das crianças aprenderem alguma coisa 

dentro de sala de aula dessa. E na sala de uma professora, tem uma aluna especial e não 

tem acompanhante e a professora já pediu acompanhante mais não deram e não dão 

porque não tem o laudo dessa criança. Disse ainda, que o piso está soltando, as carteiras 

antigas continuam no pátio da escola sujeito a acidentes graves com as crianças, também 

foi informado que devido a quentura as crianças adoecem, o forro da escola está caindo, 

bebedouro danificado. E o mesmo disse que ver um retrato da educação de Oeiras do Pará 
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e Deus é bom em dá condições ao Secretário de Educação, o qual não se submete dá aos 

filhos dele a essa situação da educação que temos em Oeiras do Pará, onde ele trabalha, 

a mulher dele trabalha e colocaram os filhos deles em uns dos melhores colégios de 

Belém, mais ele, e o outros que não tem, que vivem de uma bolsa família tem que se 

submeter a essa educação que é oferecida em Oeiras do Pará. Mais não é o que o governo 

gasta com a educação e o mesmo tem um relatório do Conselho que colocou: despesa 

com manutenção e desenvolvimento de ensino, FUNDEB quarenta por cento conta 28 

agencia 852 – 7. Continuando citou que segundo o relatório do FUNDEB, o governo novo 

tempo nova história, já gastou na manutenção e desenvolvimento de ensino a bacatela de 

um milhão nove mil noventa e cinco reais e oitenta centavos. E se manteve o que? Porque 

se vai numa escola não tem material didático, os prédios na maioria estão deteriorados e 

entre outras coisas. Disse ainda, que o governo já gastou em combustível a bacatela de 

noventa e nove mil setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos só em 

combustível isso de janeiro a maio. E segundo informações do Conselho, que os contratos 

dos transportes da educação ele é feito já com combustível, e onde justifica eles pagarem 

para a J A Mendes Combustível, oitenta mil seiscentos e trinta e sete e quarenta e cinco e 

mais dezenove mil e noventa e nove reais e trinta e um centavos para o Posto do Zacarias. 

E o vereador disse que não pode acreditar que o Sr. Dinaldo Aires, esteja envolvido nisso 

e até que lhe prove ao contrario o mesmo acredita no Dinaldo Aires, mais deixa de 

acreditar quando ele mantem pessoas fazendo isso no governo dele, no mínimo ele é 

conivente e ele tem que acordar, ele tem que escutar o recado das urnas, ele não deve se 

vangloriar pela votação do candidato federal e o mesmo fala isso como amigo e não quer 

o mal dele e sim o bem. Ademais, citou da situação da empresa a qual é triste da 

CENTRAL PRIME, onde é incrível a quantidade de recurso repassado para essa empresa 

e segundo informação só o aditivo do muro da escola José Ribeiro da Costa foi de onze 

mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos. Na sequência, o vereador José 

Siqueira, pediu a parte no discurso para justificar a questão do aditivo o qual é de assustar, 

porque a carta convite ela já estava no limite, porque são cento e quarenta e nove mil e se 

estivesse de adita teria que licitar a obra para ela passar desse valor. Após, ao retomar da 

palavra o vereador Edson Farias, citou que vendo aquele muro, o mesmo instala que com 

quinze mil não faria aquele muro a preço de duzentos e dez o milheiro do tijolo. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada a vereadora Franciele Amaro, a qual 

inicialmente agradeceu a Deus pela oportunidade em poder estar mais uma vez usando a 

tribuna desta casa de leis, para poder tratar de assuntos de interesses públicos e assim 

saudou as pessoas que se faziam presentes e a todos seus colegas de trabalho. Em seguida, 

iniciou seu discurso relatando sobre uma visita juntamente com o Prefeito e o Presidente 

dessa casa legislativa na vala que fica em frente à residência Dr. Flávio, a qual estava com 

indício de fogo e devido muita fumaça as pessoas que moram por perto estavam sofrendo 

com essa situação, onde são situações que se ver que a população estar sofrendo. Disse 

ainda, que esteve conversando com uma senhora e ela lhe relatou que já fazem dezessete 

anos que eles sofrem, porque quando é no inverno a água cresce e fica de cor esverdeada 
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e no verão sofrem com a queimada e essa fumaça ela sufoca, causa problemas 

respiratórios. E o Prefeito encaminhou para a Secretaria de Infraestrutura, onde a equipe 

estava lá tentando contornar para poder amenizar a situação daquele povo. Continuando, 

falou que foram também até onde fica o lixão, onde realmente é uma situação muito triste 

porque uma parte que fica o lixão é uma parte que fica ainda na zona urbana do Município. 

E todos sabem que o Município precisa olhar urgentemente para essa situação e poder 

retirar esse lixão desse local e levar para um outro local, até porque para poder fazer a 

pista de pouso e o cemitério, onde o atual cemitério não tem mais espaço. Disse ainda, 

que se vê a preocupação do Gestor em relação a isso, porque sabe da necessidade e da 

escassez do recurso público em nosso Município, antes o FPM tinha um recurso grande 

que dava o suficiente para pagar as folhas de pagamento e sobrava para fazer a 

manutenção de outras coisas no Município, e hoje o recurso que vem mal dá para pagar 

a folha e é uma situação triste de nosso Município e isso não é só aqui e sim em todo os 

Municípios no Estado do Pará estão enfrentando. E a mesma acha que todos quantos 

cidadãos e quanto representantes do povo, também podem ajudar de uma forma com que 

possam irem atrás dos representantes, onde tivemos uma representatividade muito grande 

de candidatos eleitos a deputados como: Miro Sanova, da vereadora Maria Nahum, Luth 

rebelo, do vereador Edson Farias, Cristiano Vale e a mesma lutava pelo Priante e Junior 

Hage e os outros vereadores também tem uma representatividade e de agora em diante 

todos possam ajuda o Preito a correr atrás de emendas e recursos para o nosso Município. 

Ademais, a vereadora agradeceu ao Prefeito pela ida de uma máquina niveladora, a qual 

durante cinco anos e meio estava parada com defeito em nosso Município, onde o 

Município encontrou um mecânico bom que consegue mexer com essas maquinas que é 

o seu Raimundo que colocou essa máquina para funcionar e hoje essa máquina faz parte 

da BR 422. E essa máquina estar sendo utilizada para limpar vicinais, ramais e isso é 

muito importante, porque sabem das necessidades de cada pessoa que vive na BR 422. 

Disse ainda, que vê esse governo e ele consegue incomodar porque ele consegue atingir 

os quatros cantos deste Município e todos sabem que esse governo estar fazendo o 

possível diante de todas as dificuldades que vem vivenciando. Em seguida, a vereadora 

citou que no ano de dois mil e doze teve um programa chamado Minha Casa Minha Vida 

do Governo Federal e Oeiras foi contemplado em dois mil e doze com este programa, 

onde foi conseguido cinquenta casas para cinquentas famílias do nosso Município. E 

desde de dois mil e doze algumas foram concluídas (doze ou trezes casas) e algumas com 

partes ainda não cobertas e outras ainda para começar do zero. E o Prefeito ao assumir 

essa gestão, deixou a Najara responsável para resolver essa situação e ela quanto 

Assistente Social na época que estava trabalhando no Município e a gestão conseguiu 

com que esse Programa fosse reativado e com que fosse trocado a empresa e outra 

empresa pudesse continuar com as construções e desde maio essa empresa ficou no 

Município. E no mês passado tiveram a oportunidade de entregar nove casas já no termino 

do Programa da Minha Casa Minha Vida, sendo no total já entregue trinta e nove casas 

prontas para essas famílias residirem. Depois, ressaltou sobre a reunião que teve com o 
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Secretário de Saúde, onde a mesma não pôde participar mais depois procurou o secretário 

a respeito da situação em que era o questionamento de vários vereadores sobre a questão 

da malária e outros assuntos relacionados sobre a saúde pública de nosso Município. E o 

secretário lhe falou que foi uma reunião produtiva e também a vereadora conversou com 

o Presidente Paulo Miranda, o qual também lhe relatou sobre essa situação. E todos sabem 

da ação que estar tento sobre a malária e também sabem que agora esse período é um 

período de eleição, onde terão oportunidade de escolher quem serão os nossos 

representantes tanto a nível estadual quanto a nível federal e isso é importante, porque 

todos quanto cidadãos devemos exercer a nossa democracia e votar realmente consciente. 

Disse ainda, que conversaram com o secretário em relação a essa situação e qual se 

preocupou, porque sabemos que estar essa situação e ninguém sabe ainda quem vai 

ganhar a eleição do estado. E o Estado, hoje ele contempla a cada quinze dias para 

trabalhar nas ações da malária e já há uma preocupação da Secretaria Municipal de Saúde 

em tentar manter essa ação com a equipe que temos, porque não podemos parar e se por 

ventura o candidato do governo perder, com toda certeza eles vão tirar essas pessoas daqui 

e não vão deixar porque custa muito, como pagamento de diária, combustível e hoje a 

ajuda do estado aqui é muito importante. Mais já se estar se trabalhando no plano B, 

justamente por causa dessa situação, para que o Município consiga manter as ações da 

malária. Na sequência, ressaltou que é impossível numa Administração não ter gastos, 

tanto em combustível, quanto material didático e a falácias, a pessoas torcendo com que 

dei errado com que o Prefeito faça alguma coisa errada para que depois venha ser 

penalizado. Disse ainda, se há gasto de combustível no Município é inevitável e o 

Município ele recebe recursos, tem lanchas, tem ônibus e tem um número grande de 

ônibus na BR 422 e a mesma não sabe de fato mais irá se informar qual é a quantia de 

combustível que se gasta. Por que é muito fácil vim e falar que gastou-se novecentos mil 

em combustível, gastou um milhão em combustível, mais tem que se vê cada detalhe, 

porque é muito fácil criticar, falar o que querem nos vintes minutos que se tem e a 

população não tem para vim se defender e o Gestor também não tem para vim se defender 

e falarem o que acham necessário, porque aqui são representantes do povo e isso não é 

bem assim, fazendo com que as pessoas pensem que a gestão está metendo a mão no 

dinheiro, porque é isso que falam e é isso que se prega. Então que se tomem consciência 

em cada coisa e cada detalhe que se faça. Disse ainda, que a mesma tem muito cuidado 

antes de vim para falar em relação a cada detalhe. Ademais, ressaltou sobre a escola 

Milhomem Tavares, onde realmente as coisas que o vereador falou é verdade, onde caiu 

um pau que próximo da escola, a escola precisa de atenção especial e ninguém está 

dizendo que vai tapar o sol com a peneira e ninguém está dizendo que estar às mil 

maravilhas, mais tem que ser justo porque ele deveria ir lá, porque já estão trabalhando 

resolvendo algumas situações. E parabenizou o vereador por ter ido lá e verificou, onde 

poderia ter chamado o Prefeito, poderia chamar o Secretário e dizer: secretário eu fui na 

escola e vi essa situação. Até porque é isso que é seus trabalhos e é essas suas funções, 

mais vim querer denegrir a imagem da pessoa a mesma não concorda, porque existe um 
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Deus e a justiça dele nunca falha e nunca falhará diante daqueles que acreditam que é 

possível fazer as coisas com transparência. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra 

foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual inicialmente saudou a mesa constituída e 

em nome do Sr. Presidente vereador Paulo Miranda cumprimentou a todos os nobres 

vereadores presentes, saudou também a todas as pessoas que se fizeram presentes no salão 

plenário e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade em poder voltar a essa casa 

legislativa para juntos defender o Município de Oeiras do Pará. Em seguida, iniciou seu 

discurso citando que na sessão passada não pode estar presente por motivo de saúde e na 

sessão retrasada tiveram uma audiência pública no qual ela não deixou acontecer a sessão. 

Na sequência, citou que ouviu o vereador Edson Farias falar sobre o muro da escola do 

Uxi Estrada, onde participou da inauguração do muro, no qual parabenizou o Prefeito por 

ter tido a boa intenção de fazer, mais é lamentável a qualidade do serviço que a empresa 

fez que foi de péssima qualidade, onde foi mais de três meses de atraso e lhe falaram que 

foi ato de entrega e não de inauguração. Disse ainda, que para si mesmo ainda é surpresa 

esse aditivo para uma obra onde todos sabem que carta convite tem um limite e são obras 

emergenciais que ela tem que atender a um teto de cento e cinquenta mil reais e após essa 

obra, abriu um novo teto que foi trezentos e trinta mil, mais essa já estava lá atrás no teto 

máximo que foi cento e quarenta e nove mil e novecentos reais. E o que lhe assusta, é que 

essa empresa na hora de participar de licitação e na hora de concorrer ela diz que dá conta 

de fazer, mais se é uma empresa experiente e se é uma empresa que vem lá de fora dizendo 

que é o tal e que faz muitas obras a nível de estado, mais aqui em Oeiras depois que pega 

a conversa muda. E quando pegou a escola da fazendinha já disse que só ia fazer a escola 

quando fizesse uma ponte, onde já tinha ido fazer a visita técnica e sabia que tinha que 

levar os materiais para lá e a visita técnica é isso, é saber se tem condições de fazer e isso 

comprometeu a gestão, porque o povo principalmente do interior ele ainda não entende 

como funciona certos processos. E depois que já estar licitado, a empresa estar com a 

ordem de serviço e ela tem que fazer e dá seguimento na obra e se ela não colocou nem 

um tijolo ela não tem porque cobrar, ela tem que fazer as medições para poder receber. 

Disse ainda, que já fazem um mês e pouco que passou por lá pensa que já deve ter 

começado, mais três meses antes dela ter começado ela já tinha levado cento e pouco mil 

reais sem jogar uma pá de terra. E aí a gestão começa a errar, porque como é que vai 

pagar sem antes fiscalizar, como é que um engenheiro da prefeitura um cara que é 

concursado assina cedendo pagamento para uma empresa dessa. Na sequência, a 

vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para citar sobre a questão dos centos 

e poucos mil que foram pagos sem fazerem nada. Onde cada passo e até a construção de 

uma casinha que é para colocar material, cavar os poços, colocar as sapatas e medição de 

madeira, tudo isso conta como medição, onde também a mesma não entendia e procurou 

orientação com Cheson e ele lhe explicou lhe falando que cada item que tem o SIMEC 

vai se colocando lá. E lá houve medição, mais se não está de acordo com o valor, então 

isso é uma coisa que todos quanto vereadores precisam verificar porque é uma obra para 

o benefício do Município e por mais que seja esposa do Prefeito, mais jamais irá 
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concordar com uma coisa que esteja errado e todos devem chamar o engenheiro para 

poder lhes orientar e lhes explicar se condis com o valor que a empresa recebeu. Após, 

ao retomar da palavra o vereador José Siqueira, citou que ele lhes enganou, porque, 

quantos metros e quantos pares de concreto foi colocado e qual a medição que está 

coincidindo onde não foi medido nada. Mais se fosse um valor simbólico de dez ou quinze 

mil reais era tolerável, mais cento e cinco mil reais que foram pagos é quase dez por cento 

do valor daquela obra. Em seguida, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso 

para citar que isso é um retrato de quando a vereadora da base diz que o governo gasta e 

realmente está gastando. E o mesmo pensa que na educação, uma gestão de 

responsabilidade não deve gastar e sim investir e se o cento e cinco mil apenas para fazer 

aquela casinha e a placa que colocaram lá, por quanto vai sair e se conta por medição 

cento e cinco mil apenas para sair em colocar a placa e uma casinha que está lá, a obra 

está orçada em um milhão e trinta e dois mil novecentos e trinta e seis reais, então aquela 

obra vai para uns cinco milhões aquela escola. Depois, o Sr. Presidente vereador Paulo 

Miranda, pediu a parte no discurso citando que não iria falar quanto Presidente desta casa 

que está e sim como vereador eleito legitimamente representando o povo do Município. 

E o mesmo ressaltou para vossa excelência e demais vereadores com base no discurso de 

vossa excelência está casa irá levantar uma Comissão de vereadores e irão fazer o papel 

que é dos mesmos, porque não podem tirar a responsabilidades que são suas e botar nas 

costas dos outros e todos foram eleitos para fiscalizar e representar o povo, até porque 

não adianta vim dizer que está errado mais não reagem. E esses recursos são recursos 

federais e tem que chamar o engenheiro da prefeitura o qual é concursado pegar um outro 

engenheiro e fazer um levantamento para ver se esse recurso que foi passado se não está 

aplicado na obra. Após, o vereador José Siqueira, citou que também acha que esse é o 

caminho, porque os mesmos que são apenas parlamentares, não tenham condições de 

estarem em todos os lugares ao mesmo tempo. Mais o que lhe assusta, é o motivo que o 

engenheiro leva a testar uma nota dessa sendo que ele mesmo não foi lá ou se ele foi lá 

ele usou de má fé. Ademais, parabenizou o Prefeito por ter mandado as máquinas para a 

BR 422, mais infelizmente algumas parcerias elas levam ao abismo e todo mundo sabia 

que o Estado ia começar uma obra na PA 379 e 368, e levaram as maquinas onde passou 

três dias raspando e segundo dia começou a chegar as máquinas do Governo do Estado. 

Disse ainda, que foi mais triste, foi que as máquinas ficaram quase uma semana no 

Melancial e não fez um dia e nem uma hora de serviço, e ela não fez porque não tinha 

combustível e na estrada baixa gastou mais de mil litros de uma maneira irresponsável 

apenas para atender capricho político e o povo do Melancial irá fazer uma coleta e cada 

família vai dá cinco litros de combustível. Prosseguindo, citou que viu e também tem 

fotos, onde o carro do Meio Ambiente andando com santinho fazendo campanha na BR 

422, motos de Secretarias andando com pessoas fazendo campanha na BR 422. Citou 

ainda para o Prefeito, que o mesmo possa observar as pessoas que estão lhe representando 

lá, porque as coisas caminham de mal a pior. Continuando, citou que já fazem uns três 

meses que o Prefeito não lhe liga, mais que também o mesmo não liga para ele, onde 
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passou uma mensagem para o secretário de educação tentando falar com ele sobre uma 

situação de uma escola, ele visualizou a mensagem e não respondeu. Na sequência, o 

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

responde as mensagens de vossa excelência que faz parte da base, mais ainda querem que 

o mesmo vá aconselhar ele para fazer a coisa certa. Após, o vereador José Siqueira, citou 

que é lamentável, mais o poder ele cega, o poder ele dá uma impressão que são imbatíveis, 

o poder dá uma impressão que são intocáveis, poder dá uma impressão que pela 

proximidade das pessoas no momento do auge do poder são as mesmas que vão criticar 

quando saírem, são as mesmas que instalavam o tapete vermelho para entrarem nas casas 

delas, é que vão bater as portas nos seus rostos. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada a vereadora Malena Batista, a qual inicialmente saudou a mesa 

constituída e em nome do vereador Joelson Moraes saudou a todos os seus nobres edis e 

em nome da dona Sofia, saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes no salão 

plenário. Em seguida, iniciou seu discurso que estava triste, porque fizeram tantas 

reuniões em relação a segurança e de repente se depara com o pai de família motor. E 

ouvindo seu nobre colega falar a resposta do Delegado, mais uma pessoa que já disse 

sobre o feijão com arroz, o que podemos esperar? Disse ainda, que esse pai de família se 

foi e deixou três crianças para criar e todos nós estamos aqui a mercê de bandidos com 

uma insegurança que só Deus para nos guardar e nos livrar, não somente em Oeiras do 

Pará, mais o Brasil o mundo se encontra nisso. Ademais, citou sobre o outubro rosa, onde 

isso é um caso de alerta quando muitas mulheres estão indo a óbito pelo câncer de mamã 

e muitas das vezes muitas se descuidam de fazer o exame, mais os Postos de Saúde, a 

Secretaria de Saúde, o Governo se reúnem para alertar para fazer esse exame e todos têm 

que se cuidar. Na sequência, a vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para 

parabenizar vossa excelência pelo discurso, e falou que quando se trata desse assunto tão 

importante que é a campanha do outubro rosa, o qual é uma forma de sensibilização 

principalmente das mulheres. E muitas sofrem hoje com o tratamento do câncer de mamã 

e muitas já não estão mais aqui porque não tiveram a oportunidade de conseguir a cura e 

esta é uma campanha que ela é conhecida internacionalmente criada nos Estados Unidos, 

com o objetivo que o mês de outubro de chamar a atenção das mulheres em questão da 

prevenção do câncer de mamã. Após, a vereadora Malena Batista, citou que todas têm 

que se prevenir e não procurar só quando já estão doentes. Depois, ressaltou que falar do 

Ely Batista é difícil porque a mesma é esposa dele, mais tiveram um governo de dois mil 

e treze a dois mil e dezesseis até agosto, onde foi afastado por denúncias e muitas 

denúncias caluniosas, mentirosas e foi um governo turbulento. Disse ainda, que vê a 

vereadora Franciele falar, tentando arranjar um jeito de se desculpar ou tentando arranjar 

uma desculpa talvez e a mesma citou para sua nobre colega: “nobre colega você não teve 

uma oposição que eu tive”.  Continuando, falou que oposição que teve, foi uma oposição 

rancorosa, onde podiam fazer o que quisesse e nada estava bom, tudo estava ruim e tudo 

ia para o facebook, zap e tudo se fazia. E o governo foi tanto turbulento, passarão por 

tantos perrengues na vida, e a mesma fica a pensar, que a pessoa quando quer algo ela 
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não olha se você tem família, se você tem filho, se seus filhos vão sofrer, se o pai ou a 

mãe vão sofrer e em fim se a família vai sofrer. E o que as pessoas tentam denegrir a 

imagem de um político, ela quer saber de si mesma, ela quer saber de resolver o problema 

dela, ela quer saber de alimentar a autoestima dela quando ela está fazendo mal para uma 

outra pessoa. Mais passaram por tudo isso mesmo construindo, onde construíram escolas, 

construíram Postos de Saúde, construíram Fisioterapia, fizeram pontes e fizeram tantas 

coisas. Pois disse, que praticamente nem uma ajuda de governo Estadual e Federal bem 

pouco. E o que construíram foi com recurso próprio muitas das vezes, os salários não 

atrasavam, não tiravam benefícios dos funcionários, mais sempre foram perseguidos com 

denúncias caluniosas que as vezes lia quando chegava na sua casa do Ministério Público 

absurdas. E o que acha de impressionante, é que a pessoa anda hoje batendo de porta em 

porta querendo ser Prefeito e o que será que o nosso Município pode esperar de uma 

pessoa dessa, pisando no ombro de outras pessoas para fazer. Mais passaram por esse 

perrengue, onde a mesma tem um casal de filho que sofriam junto, mais pela infinita 

misericórdia de Deus, onde Deus lhe deu sabedoria para educar seus filhos e serem li 

cessados na palavra e eles caminharam li cessados na palavra Josué e Lídia, a qual tem 

um grande apreso pelo seu filho Josué o qual hoje lidera dois Projetos Sociais, os quais 

se chamam: Amor e foco, o qual abrange a área urbana e o outro se chama Sorriso nos 

rios, o qual faz a área rural. Continuando, falou que uma dessas denúncias foi em relação 

ao Fundo Municipal de saúde, onde disseram numa denúncia que os mesmos não 

aplicavam o que a lei determina, mais como sempre diz que Deus é fiel e quando você 

quer alcançar um objetivo você vai tentando derrubar tudo e todos sem perguntar ao 

criador se aquilo é da vontade dele ou não, porque o homem faz plano, mais a resposta 

vem de Deus. Disse ainda, que nessa Casa de Lei a mesma tinha tudo para se vingar, mais 

resolveu perdoar, porque é perdoando que Deus concede vitória. E a vereadora disse que 

estava com uma documentação, onde realmente denunciaram que os mesmos não 

gastavam o que a lei determinava que era os quinze por cento, mais o Ministério Público 

e o TCM, vieram achar e disseram que os mesmos não estavam aplicando realmente os 

quinze por cento, mais os mesmos aplicaram vinte e um ponto quarenta (21.40) no Fundo 

Municipal de Saúde. E assim como muitas outras calunias que muitas das vezes que 

poderia falar, mais não fala porque tem um Deus que tudo pode. Finalizou agradecendo 

a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual inicialmente 

saudou o vereador Joelson Moraes o qual por hora presidia a sessão e em nome do senhor 

primeiro secretário Sergio Barbosa saudou os demais vereadores presentes e também 

saudou a todas as pessoas que honraram com suas presenças no salão plenário. Em 

seguida, iniciou seu discurso parabenizando a igreja Cristã Evangélica, pelo grande 

evento realizado no Município no último final de semana. Na sequência, citou sobre a 

reunião que tiveram junto com o secretário de Saúde e sua equipe e essa reunião foi 

proveitosa, porque de lá saiu algumas iniciativas e uma delas foi a preocupação na 

transição de governo dependo de quem vá ganhar o governo do estado. E o Município 

precisa se preocupar para manter a estrutura física por que dificilmente o estado 
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dependentemente de quem ganha irá manter a estrutura do estado que está auxiliando o 

Município e tantas outras coisas. Depois, citou para todos que quando o mesmo tomou 

posse pela quarta vez nessa cada de leis, o mesmo tomou decisões e uma dessas decisões 

foi que falou que seria aliado político do Prefeito Dinaldo Aires no exercício do mandato 

até dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte. Citou ainda, que sabe que o Prefeito 

Dinaldo Aires irá convencer a todos, porque a político ele é formado por aliados e 

adversário, onde se ver a guerra existente a nível estadual e a nível federal, são duas forças 

oposta querendo chegar ao poder e esse fator que nos dá é o sistema democrático que 

vivemos e são fatores que se tem que ter cuidado do que se tem por trás, porque de repente 

se vem à tona. Continuando, ressaltou sobre o que falou anteriormente sobre criar uma 

Comissão para que possam fazer um levantamento das obras com o engenheiro e com 

laudos assinados pelo engenheiro da prefeitura, porque ele é concursado e é dele que tem 

que cobrar. E saberem como é que está a situação dessas obras, qual o percentual de 

metragem delas que está feito, qual o valor que estar sendo transferido e se está de acordo 

com a metragem para ser transferido. E os mesmos não podem se eximir da 

responsabilidade que é suas e o povo lhes escolheram para representa-los, para fiscalizar 

as obras públicas. E não vai adiantar quererem convencer a população com discurso que 

está errado e se está errado tem que irem buscar provas e responsabilizar quem é de fato 

e se a empresa está recebendo e não está executando. Continuando, citou para o 

ilustríssimo vereador José Siqueira, onde na inauguração do muro estava presente 

somente o mesmo, o vereador José Siqueira e a vereadora Franciele Amaro, o Prefeito, 

secretário de educação e o ilustríssimo vereador só teceu elogios e tinha que ser naquele 

momento para dizer que aquela obra não prestava e que foi de mal qualidade e como é 

que vai numa obra elogia, mais quando chega aqui muda o seu pensamento e lá era a hora 

de dizer: prefeito cadê a empresa que construiu, porque essa obra estar de mal qualidade 

e não condis o valor, mais lá só foi elogios. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu 

a parte no discurso para esclarecer até porque o vereador não estava presente, no que 

entendeu, foi que ele colocou que ele não sabia do aditivo de onze mil d foi encima desse 

provável aditivo de cento e onze mil e setenta e nove que ele se posicionou. E se for, 

realmente extrapola a carta convite e foi nesse sentido, mais o mesmo não quer defende-

lo e nem polemizar com vossa excelência, mais talvez fosse naquele momento que ele 

não sabia disso e a partir do momento que se vem ele muda o posicionamento dele. Após, 

ao retomar da palavra o vereador Paulo Miranda, citou que na questão do aditivo o mesmo 

entende também, mais o que o ilustre vereador colocou foi que a obra é de péssima 

qualidade. Em seguida, citou que uma certa pessoa segundo informação faz parte do 

governo, disse que o mesmo Paulo Miranda, Edson Farias, João Monteiro, Raniere e o 

Drô, tinham se juntado e formado uma Comissão para fazer uma denúncia do Prefeito, 

trazendo uma empresa para fazer ivestigamento. E o vereador disse ainda, que o mesmo 

tem um posicionamento, que se por ventura achar que não será aliado do Prefeito Dinaldo 

Aires, ele será a primeira pessoa a saber. Disse ainda, que irá tirar suas dúvidas sobre isso 

e que o vereador Edson Farias possa não se assustar se o mesmo chamar vossa excelência 
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para tirar dúvida. Prosseguindo, citou sobre a segurança pública, onde para quem estava 

naquela reunião viram seu posicionamento em questão ao Delegado e quando o vereador 

José Siqueira usa a tribuna desta casa e diz se o cidadão for ele vai receber na bala se a 

população for criar alguma situação. E fica difícil acreditar na polícia que tem o fator de 

investigar, a polícia que é para dá segurança e no dia vinte oito todos terão a oportunidade 

de escolher quem serão os representantes a nível do estado que é o governador. Ademais, 

citou que também irá solicitar o consumo do combustível. Finalizou agradecendo a Deus. 

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

mesa constituída e a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário. Em 

seguida, iniciou seu discurso citando sobre o último acontecido referente a segurança 

pública, onde recebeu muitas mensagens e videis no WhatsApp no que ocorreu nos dias 

anteriores referente ao senhor “S”. E vereador ressaltou que todos estão trabalhando e 

muitas pessoas estão cobrando de uma forma como se os mesmos não estivessem fazendo 

seus papeis. Mais os mesmos estão fazendo sim seus papeis, onde já estiveram Vice 

corregedoria do Estado, com o Governador do Estado, na Secretaria de Segurança 

pública, na Corregedoria da Polícia Militar, Delegacia Geral da Polícia Civil e toda a 

mudança da Polícia Militar foi por estarem cobrando, onde fizeram uma denúncia da 

guarnição que estava da polícia militar a qual foi trocada por causa da denúncia que 

fizeram e vários vereadores assinaram essa denúncia. E eles pediram da Corregedoria que 

fizessem a denúncia e o mesmos fizeram colocando em risco suas vidas, porque sempre 

quando se trata de polícia sempre tem uma reação e mesmos assim os mesmos fizeram. 

Disse ainda, que fizeram uma audiência na Delegacia Geral e foi tirado todo o 

policiamento da Polícia Civil, mais infelizmente sai uma equipe ruim e entra outra pior. 

Na sequência, o vereador Osvaldo Alves, pediu a parte no discurso para citar que os 

mesmos já estiveram várias vezes em Belém, onde disporão e pediram a mudança e 

felizmente a mudança foi feita, mais infelizmente não está funcionando e isso não é culpa 

dos mesmos, porque não sabiam que viessem pior do que já estava. E os mesmos acha 

que os mesmos têm que voltar de novo lá e pedir novamente a mudança da civil, porque 

o mesmo ficou agora indignado na fala do vereador José Siqueira, onde falou que ele ia 

meter bala na pessoa do bem. Após, o vereador Sergio Barbosa, citou que nem toda a 

mudança ela é bem-vinda e os mesmos quanto vereadores que estão todos estão 

trabalhando sim na quitange da segurança pública. Mais infelizmente os efeitos não estão 

sendo bons para o Município de Oeiras do Pará, mais todos irão continuar trabalhando 

para que possa melhorar. Continuando, ressaltou que o mesmo desafia qualquer um para 

conversar sobre o seu trabalho quanto vereador e o mesmo tem como provar tudo isso 

através de documentos. Finalizou agradecendo a todos. Na sequência, o vereador Edson 

Farias, pediu por questão de ordem sobre o que o Sr. Presidente Paulo Miranda, levantou 

sobre a questão nessa sessão da Comissão para verificar a situação das obras, onde mesmo 

gostaria que vossa excelência esclarecesse qual é a função dessa Comissão, se é 

competência da Mesa. Disse ainda, que vossa excelência deveria ter a competência de 

investigar, apurar e ao final denunciar se caso houvesse alguma regularidade e aplaudir o 
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que estiver certo. E aproveitou vossa excelência pela atitude de formar a Comissão para 

apurar e vossa excelência com essa atitude escreve seu nome na história de Oeiras do 

Pará, e apurar atitude das empresas dos repasses dos recursos e principalmente de quem 

assina para que se use o dinheiro público para repassar para uma empresa que apenas 

ficou uma placa. Em seguida, o Sr. presidente vereador Paulo Miranda, citou que é em 

função porquê de repente podem estarem errados e esse é o motivo de fazer uma 

Comissão para fazer um levantamento com dados concretos. Após, os pronunciamentos 

dos vereadores, 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 vinte e 

quatro de outubro de dois mil e dezoito, onde encontra os discursos na integra, encontra-

se no arquivo dessa casa.  
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