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Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Oeiras 

do Pará, a ser realizada no dia vinte de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. As dezoito 

horas, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, no salão plenário 

Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador José Paulo Miranda Gonçalves, secretariado 

pelos edis: Edson Vieira Farias (primeiro secretário) e a vereadora Maria Nahum, a qual o 

senhor presidente a convocou para assumir a segunda secretaria na ausência do titular. 

Composta a mesa, o Sr. Presidente José Paulo Miranda Gonçalves, solicitou ao primeiro 

secretário Edson Farias, para que fizesse a chamada dos vereadores presentes: Barriga, Edson 

Farias, Izanides Filho, José Siqueira, Malena Batista, Maria Nahum, Osvaldo Alves, Paulo 

Miranda e Serginho Barbosa. Houve a ausência da vereadora Franciele Amaro, a qual se 

encontrava em Belém tratando problema de saúde. Também houve a ausência do vereador 

Ezequiel de Jesus, o qual informou que não iria poder se fazer presente devido estar na 

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

o 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 sete votos favoráveis e houve duas abstenções dos vereadores: Serginho 

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

EXPEDIENTES ORIUDOS DO EXECUTIVO: Nenhum. B) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. Requerimento nº 001/2019, de autoria do vereador José 

Siqueira, o qual requer a realização com urgência de concurso público, para provimento de 

vagas desprovidas no plano de cargos e salários do nosso município 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 nenhum 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 Barriga, o qual inicialmente saudou a todas as pessoas que se fizeram 

presentes no salão plenário e a todos os seus nobres edis. Também o excelentíssimo vereador, 

agradeceu a Deus por tudo que tem feito por todos durante esses dois anos que se passaram. 

Em seguida, iniciou seu pronunciamento, ressaltando que esteve viajando, onde visitaram os 
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gabinetes dos deputados: Eliel Faustino e da Renilce Nicodemos, onde foram cobrar e levar 

reivindicações para o Município de Oeiras do Pará. E uns dos assuntos abordado foi a questão 

da segurança pública em nosso Município. Prosseguindo, sua excelência fez um pedido ao 

senhor vereador Edson Farias, juntamente com o excelentíssimo senhor Prefeito, que vise uma 

possibilidade de poder marcar mais uma audiência com o vice-governador ou até mesmo com 

o governador, por questão de os excelentíssimos terem mais uma a proximidade deles. Na 

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

segurança pública é a que mais afligem a sociedade Oeirense. Mais fica preocupado de quando 

sente nas palavras de vossa excelência de uma certa carga de responsabilidade para cima de si 

mesmo, mais não é por ser amigo do excelentíssimo Lúcio Vale que as coisas vão se torna mais 

fácil. Disse ainda, que conseguiu uma reunião em Belém e junto com o presidente e o prefeito, 

levaram algumas pessoas da sociedade para eles sentirem de como é a discursão sobre a 

segurança pública e infelizmente alguns vereadores não puderam ir. E conseguiram reunir o 

Secretário de Segurança Pública, Delegado Geral e o Comandante Geral da Policia Militar e 

depois trouxeram de volta para Oeiras do Pará, para discutir novamente, onde poucos 

vereadores participaram e nada aconteceu. Mais irá marca novamente com Lúcio Vale e se 

conseguir novamente o mesmo quer contar com a presença de todos os vereadores. Após, ao 

retomar da palavra, o vereador Barriga, falou para vossa excelência o vereador Edson Farias 

que apenas lhe fez um pedido, mais que não estava jogando a responsabilidade para o mesmo. 

Em seguida, citou que na próxima sessão de quarta-feira, estará trazendo um Requerimento 

sobre um porto de embarque e desembarque que fica ao lado do porto Bom Jesus. Ademais, 

citou sobre alguns funcionários da Secretaria de Infraestrutura, onde lhe procuraram para lhe 

relatar sobre algumas coisas em relação ao secretário o Senhor Gracimar, da falta de respeito 

que estar tendo na frente dessa secretaria. E fica muito triste de ver esse cidadão assumir uma 

secretaria por tudo que ele já fez no nosso Município de errado, na secretaria de Meio Ambiente 

quando ele pegou aquelas madeiras fez até casa para ele, trocou com terreno e tudo isso é uma 

demonstração que um cidadão desse não tem capacidade e nem moral para ser secretário. 

Continuando, falou que no seu primeiro mandato de vereador, o mesmo fez umas denúncias 

desse cidadão Gracimar, onde travaram uma batalha na Câmara e na Justiça, onde fez uma 

denúncia pela casa que ele tomou da prefeitura onde era a biblioteca, tomando na maior cara de 

pau. E, infelizmente o prefeito na época o senhor Nabiça, ele não teve a coragem e nem o pulso 
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de tirar ele da casa, porque foram feitas as denúncias e foi constatada na CELPA que a prefeitura 

pagou cinquenta mil de energia, onde foi parcelado de dez vezes. E o mesmo trouxe esse 

documento e entregou nas mãos do Ministério Público e o Ministério Público deu um prazo 

para a prefeitura tirar ele da casa. E fica triste quando ouve de alguns funcionários falando que 

vão denunciar ele para o Ministério Público, principalmente de algumas mulheres que vão 

entrar no Ministério Público fazendo a denúncia contra o secretário. Disse ainda, que já teve 

uma conversa com o senhor prefeito Dinaldo Aires, onde disse para ele que não iria tolerar esse 

tipo de atitude de nenhum secretário, principalmente do Gracimar. Finalizando, falou que 

espera que vossa excelência o senhor prefeito Dinaldo Aires, tome alguma atitude em relação 

a isso, até porque não irá tolerar esse tipo de atitude de nenhum secretário. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Edson Farias, o qual 

inicialmente saudou o senhor presidente vereador Paulo Miranda, saudou a todos os vereadores 

presentes, saudou a todos os eminentes funcionários dessa casa de leis e a todas as pessoas que 

se faziam presentes no salão plenário, agradeceu a Deus por lhe conceder mais uma 

oportunidade de estar nesta casa de leis. Em seguida, iniciou seu pronunciamento, citando sobre 

o pronunciamento do vereador Barriga, onde, também já ouviu alguns comentários sobre a 

Secretaria de Infraestrutura, mais irá procurar saber e ouvir os dois lados. Na sequência, citou 

que estar lutando para ver se consegue uma outra reunião sobre a segurança pública do tipo que 

conseguiram no ano passado, e espera, que dei para todos os seus nobres colegas irem juntos 

para juntar força. Prosseguindo, ressaltou que já emitiu um Requerimento, pedindo sobre a 

questão do trânsito de Oeiras do Pará, para que o Gestor assuma sua responsabilidade sobre a 

questão do trânsito. Disse ainda, que andar em Oeiras do Pará a noite de moto, noventa e nove 

por cento das motos tem seus faróis desregulados, onde dá no rosto do condutor oposto. 

Prosseguindo, citou que anda muito na cidade de Oeiras do Pará, mais já está se privando de 

andar por ouvir esculhambação todos os dias sobre as situações que as ruas e pontes se 

encontram, porque eles acham que a culpa é do vereador e o mesmo não tem recursos para 

ajeitar as ruas. Mais faz sua parte, onde votou favorável no Orçamento e alocaram recursos para 

recuperar as ruas e as pontes, mais se ele pega para comprar combustível, o mesmo vai e 

denuncia no Ministério Público e assim vai fazendo sua parte. Ademais, citou que foi convidado 

e foi para a reunião do planejamento na Igreja do Quadrangular, onde lá falou algumas situações 

que vive os servidores e na segunda-feira junto com o vereador José Siqueira, foram para o 
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SIMTEP, onde ficou olhando funcionários e seus colegas prejudicados, aplaudindo as pessoas 

que combateu. Disse ainda, que não precisa ficarem contra a si mesmo, até porque só estar 

alertando fazendo o seu papel. Até porque, o seu grande Deus lhe abençoou e que se não morrer, 

sua aposentadoria está segura, o FUNAPREV tem dinheiro para lhe pagar. Continuando, citou 

sobre a situação do Fundo de Oeiras, onde sente nas entrelinhas da coordenação do SINTEP 

contraria ao mesmo, por estar atingindo lá os amiguinhos, dizendo que o mesmo estar nervoso. 

E lá houve um debate, ode colocou a situação da rentabilidade do salário do presidente do 

Fundo, onde ele aumentou trezentos e setenta e quatro ponto cinco o salário dele. E o mesmo 

tem o direito quanto cidadão, tem direito quanto parlamentar de descordar e não é obrigado a 

concordar com qualquer zé mané. E o mesmo discorda com base, com tese, onde a Constituição 

no Art. 36, ela diz que pode exercer sua função de servidor do Tribunal e seu cargo eletivo de 

vereador, porque há compatibilidade, mais se não houvesse, teria que se licenciar e opinar pelo 

salário. Exemplo: o ex-vereador Afrânio Andrade, que se licenciou daqui e passou a receber o 

dinheiro dele lá da alfândega. O presidente do FUNPREV, também saiu da sala de aula e foi 

exercer a função de presidente e ele é especial, é diferenciado, ele é regido pela LDB. E agora 

que ele aumentou, passa ser de direito para o próximo presidente, porque é direito adquirido e 

vai exigir os cinco mil seiscentos e quarenta e um. Citou ainda, que estar disposto ir até o final 

nessa discursão, já denunciou no Ministério Público e está esperando a resposta. Também falou 

que levantou outra situação sobre a questão dos servidores que prestaram concurso público no 

município e até hoje não passaram pela avaliação do estádio probatório. E uma professora para 

querer lhe diminuir, perguntou: “vereador, eu já tinha ouvido falar isso em algum lugar. Mais, 

eu lhe pergunto: o que o senhor já fez para melhorar isso”? Mais, o que o vereador pode fazer 

para resolver isso, o vereador não é executivo e quem tem que avaliar é o executivo, e não é a 

primeira vez que traz esse assunto aqui, já trouxe esse assunto muitas vezes, portanto, não aceita 

essa desculpa. E o que pode fazer, é alertar, mais se ela ouviu falar, qual foi a atitude dela? Ela 

procurou a gestão pelo menos para se avaliar? Finalizando, citou que lhe pasma ouvir o 

Secretário de Educação falar para os educadores: “eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar, 

estão reclamando que não tem material didático, eu tenho que decidir, ou eu compro folha de 

papel ou eu pago professor”. Quem tem que falar isso é o executivo, ou será que povo de Oeiras 

votou para viver essa situação que estamos vivendo, e o Secretário de Educação não pode ser 

gestor de recurso, essa Câmara não autorizou, autorizou a saúde e isso é uma irresponsabilidade 
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sem precedência do prefeito de entregar o recurso sem nenhuma base legal na mão do secretário, 

seja de confiança de quem quer que seja, mais não tem fundamento legal. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Izanides Filho, o qual 

inicialmente agradeceu a Deus por mais essa oportunidade nesta Casa de Leis, também saudou 

a todos os nobres vereadores, as pessoas que se fizeram presentes no salão plenário. Em seguida, 

iniciou seu discurso ressaltando que ficou muito feliz com o boletim epidemiológico da malária, 

onde a malária ainda não acabou, mais com a graça de Deus já houve um bom índice de controle 

da malária no Município. Na sequência, citou sobre a segurança pública, a qual é uma coisa que 

preocupa a todos e tem certeza que os policiais já fizeram um levantamento sobre ter muitas 

pessoas estranhas no Município. Disse ainda, que o vereador Edson Farias, pode marcar a 

reunião porque o mesmo estar prontamente a ir a essa reunião, porque a situação já está muito 

alarmante no município e o mesmo espera que a Polícia tome atitudes severas em relação 

principalmente a essas pessoas estranhas que se fazem presentes em nosso Município. Ademais, 

citou que viu um vídeo do deputado Beto Faro, onde ele fala sobre a questão do Incra, e essa 

questão do Incra está lhe preocupando muito principalmente nas regiões das ilhas, onde eles 

estão pegando muito dinheiro dos ribeirinhos, mais brevemente estará tomando as providencias 

cabíveis sobre isso. E o deputado Beto Faro, foi muito feliz sobre esse assunto, por se preocupar 

com essa situação, porque está faltando esclarecimento dos órgãos competentes, principalmente 

o órgão do INCRA sobre essa situação no nosso Município. Na sequência, declarou seu voto 

favorável ao Requerimento do vereador José Siqueira. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, o qual cumprimentou a mesa constituída e aos 

demais vereadores presentes. Continuando, sua excelência pediu a permissão de seus nobres 

pares e da mesa constituída, para que pudesse fazer a transmissão em sua rede social. facebook, 

já que sua fala é de inteira responsabilidade de si mesmo. Em seguida, iniciou seu discurso, 

fazendo a leitura de seu Requerimento de nº 001/2019. Após, pediu aos seus nobres pares que 

pudessem votar favorável, mesmo sabendo que seu Requerimento é só uma solicitação, até 

porque depende muito do prefeito querer executar. Prosseguindo, ressaltou que tem vários 

problemas agravantes por causa do concurso público, primeiro: o FUNPREV, o qual estar numa 

situação que está sendo muito discutida e irá pedir explicações sobre o salário do Presidente do 

Fundo, o qual é uma pessoa que tem passado confiança da forma que tem tratado este Fundo. 

Segundo: a folha de pagamento do Fundo hoje, ela estar aproximadamente a trezentos e noventa 
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mil reais entre as folhas e as despesas que o Fundo tem. A arrecadação, os repasses do patronal 

e funcional da prefeitura, estar próximo a trezentos e oitenta mil, e já entrou no déficit de dez 

mil reais. Disse ainda, que os concursos públicos, os temporários, vem afetar porque as pessoas 

que não são concursadas, os descontos vão para a previdência geral e as percas são 

aproximadamente de duzentos mil reais, porque os descontos dos temporários estão indo para 

a previdência geral. E se o Município de Oeiras do Pará, o prefeito quer equilibrar, 

principalmente ter interesse de equilibrar este Fundo ele tem que realizar concurso público, para 

que este Fundo aumente os seus repasses, para que tenha mais orçamento, porque todos sabem 

que a maioria desses recursos já foram comprometido. E assim espera que vossa excelência o 

senhor prefeito tome as devidas providencias sobre o concurso público. Na sequência, ressaltou 

que participou junto com o vereador Edson Farias e o presidente desta casa o senhor vereador 

Paulo Miranda, na abertura do planejamento na Igreja do Evangelho Quadrangular, juntamente 

com o Secretário e várias autoridades que se fizeram presentes. Parabenizou a secretaria pelo 

evento, por ter convidado as autoridades e por ter tratado um assunto tão importante para a 

educação de Oeiras do Pará. Também se fez presente no SINTEP, junto com o vereador Edson 

Farias e muitos professores para que pudessem discutir um assunto que é o PCCR, onde pôde 

ver os ânimos das pessoas muito agitados, mais a intenção dos mesmos quanto parlamentar é 

ajudar que os professores fiquem em melhor estado e esse é seus compromissos. Disse ainda, 

que fica triste como disse o vereador Edson Farias em sua fala, que o secretário tem que optar 

entre comprar papel ou pagar funcionário. Mais, muitas das visitas que já fez em muitas escolas, 

viu os próprios funcionários fazendo coletas para comprarem papel didático, também ver os 

próprios alunos levando papel. E o que mais lhe deixou preocupado na situação que estava 

sendo colocado, foi que ouviu que tem que diminuir o salário dos funcionários, mais não viu 

nenhum projeto que cortasse despesas altíssimas dessa secretaria para atender as demandas dos 

funcionários, para que os funcionários possam ter um salário com dignidade. E não deseja que 

seu salário diminua, mais queria que o professor tivesse o salário maior que de um vereador, e 

a sua postura nesse requisito de salário tem certeza que o professor tem a mesma dignidade e o 

mesmo direito de ganhar um salário de um médico, ou ganhar até mais do que um vereador. 

Mais todos sabem que a realidade do nosso Brasil é muito complicada na questão da 

distribuição de renda, principalmente para a área da educação. Mais todos sabem que a 

educação tem sim como se cortar gastos fazendo um sacrifício, tirar regalias, mais a secretaria 
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de educação quer fazer um trabalho dentro das quatro paredes e existes escolas que tem que ser 

unificadas, onde é um absurdo escolas ter doze funcionários e sessenta alunos. E existe escolas 

na BR 422 que estar há quatro km da outra escola e se forem alocar todos esses alunos todos 

cabem na mesma escola sem aumentar o número de turmas, existe turmas que tem dois 

professores um temporário e um outro só dentro de uma sala para atender os caprichos políticos. 

Tem que ser feito um termo com responsabilidade e quando essa gestão mandar para esta casa 

ou chamar a Câmara e chamar o mesmo como vereador para discutir e disserem que já cortaram 

aqui, tiraram ali, tiraram as despesas, diminuíram os cargos, mais não foi o suficiente. Aí sim, 

irão entrar para ajudar porque viram que fizeram todo o sacrifício para atender e não foi 

possível. E deixou claro, que não será irresponsável com o Município de Oeiras do Pará, mais 

também não será injusto com os funcionários públicos de Oeiras do Pará, sua postura será para 

que todos saiam ganhando, porque sabe que foi eleito para representar o povo e irá fazer o que 

for de melhor para o povo de Oeiras do Pará. Continuando, ressaltou que a ambulância que o 

vereador Edson Farias conseguiu para a BR 422 inúmeras vezes as pessoas compram 

combustível, já quiseram fazer um bingo para comprar os pneus e isso é vergonhoso. E a 

secretaria de saúde não tem dinheiro para comprar combustível, mais paga dois salários de 

secretário no mesmo mês para pessoas diferentes, ela não tem dinheiro para comprar 

combustível mais paga trinta e três mil reais de torta que não sabe quem foi que comeu. E prova 

com documentos, que uma enfermeira recebeu seu salário de enfermeira e recebeu também 

quinze dias como secretária e o secretário também recebeu seu salário. Ademais, citou que, para 

não ser injusto com ninguém chamou o representante da empresa Central Prime para falar da 

obra do Costeira, onde é triste, é lamentável ver a escola do Costeira caindo aos pedaços, onde 

a comunidade pacifica já falou que vai fechar a escola. E ele lhe disse, que o único problema 

que a escola parou a obra, foi porque o engenheiro atestou uma nota e assinou um laudo que 

estava ok na medição sem se quer ir lá. E quando foi feita uma nova licitação foram detectar 

que tinha erros, e essa obra já era para estar sendo entregue. Disse ainda, que espera que o 

senhor prefeito Dinaldo dos Santos Aires, assuma a responsabilidade de gestor e não deixe que 

as pessoas mandem como tem mandado. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi 

facultada à vereadora Malena Batista, a qual inicialmente em nome do senhor presidente desta 

casa de leis saudou a todos os seus nobres edis, saudou a todas as pessoas que se fizeram 

presentes no salão plenário e agradeceu a Deus por lhe conceder mais uma vez poder estar nesta 
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casa de leis. Em seguida, iniciou seu discurso agradecendo a visita o Deputado Beto Faro e 

Dilvanda Faro em nosso Município. Na sequência, citou que novo governo estava começando 

como: novo Presidente, novo Governador, novos Deputados Estadual e Federal, Senador, onde 

acredita que o Pará tem que seguir em frente e olhando para o lado da segurança pública, lembra 

da última reunião que tiveram onde ouviram da boca do secretário que não era só Oeiras do 

Pará, mais era o Pará todo sofrendo com a falta de segurança. Mais acredita que o governador 

Elder Barbalho está começando, talvez pela capital e assim vai se estender pelos Municípios do 

Estado do Pará. E hoje o nosso Município vive essa insegurança, onde na rua que mora a Mário 

Covas, super movimentada a partir das onze meias da noite, e os filhos de sua vizinha de trás 

de sua casa foram abordados com uma arma na cabeça e câmeras não intimida mais eles e o 

nosso município estar tomado pelas drogas e onde tem droga tem prostituição, assaltos, etc. 

Disse, que já foram com o secretário geral, na época com o governador, já fizeram reuniões 

para saber se chegavam a um determinado ponto. Ademais, citou que quando são atacados tudo 

tem limite, quando um senhor chamado Pedro Reis então falou do ex-prefeito Ely Batista que 

por felicidade é seu esposo, onde ele disse que colocou o Ely Batista na prisão e desde quando 

o Ely Batista foi preso a mesma não se pronunciou nesta casa de leis. Mais se pergunta: o 

homem chamado Pedro Reis tem direito e pode colocar alguém na cadeia, quando ele deveria 

olhar para que ele fez, será que ele pode apontar o dedo para o outro de quando ele mesmo foi 

junto ao seu Elton Lira para pegar propina e usa nome de sua esposa dizendo: “eu só vou pegar, 

porque estou precisando muito e porque minha esposa estar doente”. E sai apontando o dedo 

para todo mundo acusando, mais devemos saber e olhar para nós de quando apontarmos o dedo 

para acusar uma pessoa e ele foi lá afrontar o vereador, o ex-prefeito Ely Batista e deveria ter 

olhado para trás do que ele fez, sendo que ele era conselheiro da época. Continuando, citou que 

esteve no Tribunal de Contas do Município, onde ouviu do Sergio Leão, onde ele disse: 

“vereadora, prefeito, sabe o que acontece, todo mundo que tem um cargo público pensa que 

nunca vai ser ex. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso para 

contribuir, até porque o mesmo sofreu a ação lá, e uma das acusações ele disse que o mesmo 

dobrou as costas para a CPI. Dobrou sim as costas para a CPI, mais em termos, porque no seu 

ponto de vista queria uma CPI que apurasse desde o iapope até os dias de hoje e que a CPI 

apurasse e mostrasse para os servidores que eles foram roubados ou lesados em x e que até hoje 

nenhum servidor sabe quanto foi lesado. Também lhe pasma em ver o resultado da CPI quando 
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o Elton Lira diz que foi pedido cinquenta mil reais para ele para o dinheiro continuar na mão 

dele. E a resposta da CPI, é que não devemos dá ouvido a bandido. Em seguida, o vereador 

Barriga, pediu a parte no discurso para ressaltar sobre a questão da CPI, o qual foi o relator da 

CPI, onde foi ouvir o Elton juntamente com os vereadores Branco Manga, José Siqueira e o Dr. 

Sérgio lá no presidio, e ele realmente fez essas acusações em relação ao Pedro Reis dizendo 

que realmente o Pedro Reis pediu um dinheiro para que continuasse na mão da empresa dele. 

Mais em relação do que o vereador Edson Farias falou, onde não lembra de estar no relatório 

da CPI que não deveria apurar o que fala o bandido. Após, ao retomar da palavra sua excelência 

a vereadora Malena Batista, citou que não é de seu costume vim a essa tribuna discutir tal 

assunto, onde já passou trancos e barrancos e tudo o que fazem para sua família dificilmente 

fala para um amigo, mais conta para o seu melhor amigo que se chama Jesus Cristo de Nazaré. 

Disse ainda, que esse cidadão ele deve ficar quietinho, porque ele também é o investigado, 

porque ele era um conselheiro do FUNPREV. Ademais, ressaltou que alguns funcionários da 

área da educação, da saúde e infraestrutura lhe procuraram e lhe uns lideram os contracheques 

sobre os valores que eles recebiam em dois mil e dezoito e agora dois mil e dezenove, onde 

alguns lhe colocaram dizendo que estão tirando dos contracheques pela falta de material e falta 

tudo. E um dia a mesma falou aqui, que para ser um bom profissional você precisa de material, 

a fisioterapeuta precisa de bons instrumentos, o médico precisa de um bom bioquímico para 

fazer o diagnóstico do paciente e um bom professor numa sala de aula também precisa da sua 

ferramenta. E muitas das vezes o prefeito coloca assessores, secretários porque ele não pode 

estar em todos os lugares, porque ele não é Deus. E se ele coloca, é para que a administração 

ande, para que a administração caminhe, mais realmente ele pode ser uma pessoa bacana, uma 

pessoa legal, mais hoje ele tem que ver que ele é gestor de um município no qual se precisa de 

saúde, educação, cultura, esporte, lazer, infraestrutura e de tudo ele tem que se despertar e como 

é que pode deixar alguém administrar no seu lugar. Finalizando o seu discurso fez a leitura do 

versículo de Tiago e explicou o que significava. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra 

foi facultada à vereadora Maria Nahum, a qual saudou o senhor presidente o vereador Paulo 

Miranda e em seu nome saudou os demais vereadores presentes, também saudou a todas as 

pessoas que se faziam presentes e agradeceu a Deus por lhe conceder mais uma oportunidade 

em poder estar usando a tribuna desta casa. Em seguida, iniciou seu discurso citando que 

começaria seu discurso com muita indignação e muita tristeza, onde na segunda-feira aconteceu 
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um fato muito triste e que são fatos que dá para resolver, mais o descaso é muito grande que 

acaba acontecendo e ainda bem que ainda não aconteceu uma coisa pior por causa da 

irresponsabilidade deste governo. Continuando, ressaltou que no sábado a mesma estava em 

sua casa e uma lhe ligou onde falou que já tinha levado sua filha duas vezes na UPA Dr. Leandro 

e a criança já tinha sido medicada pela segunda vez e essa criança só estava piorando. E a 

mesma ligou para o diretor e o mesmo como todas as outras vezes lhe atendeu e no outro dia a 

criança foi atendida pelo Dr. Raul e ele logo viu que era grave o caso dessa criança de seis anos 

e fez a internação da criança. E aí a criança ficou no domingo, onde ele solicitou uns exames e 

quando foi na segunda-feira saiu o resultado e ele falou que era problema no rim da criança e 

na segunda-feira mesmo deram o encaminhamento da criança, onde arrumaram logo o eito no 

Pronto Socorro. E no domingo viajou para Belém e na segunda-feira ligou para a mãe da criança 

para saber e ela lhe falou que eles estavam sendo encaminhados para Belém. Continuando, falou 

que mandaram essa mãe com a criança para Curralinho, onde deram os papeis da passagem, o 

encaminhamento e que lá a Marajó Norte ia passar na segunda-feira e essa pessoa era para ir 

nessa embarcação, sendo que segunda-feira não tem Marajó de baixada para Belém, ela sai de 

segunda de Belém para Curralinho e não de Curralinho para Belém. E quando foi sete horas da 

noite a mãe da criança lhe ligou que já tinha tentado entrar em contato com alguém e ela estava 

desespera que sua filha não dava conta nem de ficar de pé. E a mesma ligou para seu ex-

cunhado, onde ele lhe disse que não estava na embarcação porque tinha um outro senhor 

responsável, onde a mesma pegou o contato desse outro senhor e pediu para ele levar a senhora 

com a criança que iria efetuar o pagamento pela manhã. E ela viajou e quando chegou pela 

manhã da terça-feira, a mesma foi lá e efetuou o pagamento e ela chegou lá sem direção, sem 

mercê, não sabia como ir, não tinha quem o levasse, mais com a graça de Deus um taxista se 

ofereceu e levou ela até lá de graça. E depois a mãe da paciente lhe mandou mensagem que era 

para a mesma mandar quanto tinha sido a despesa, que a Dr. Fabiane queria passar o valor para 

repassar para si e que não trouxesse para a Câmara. E deixou bem claro, que fez isso na 

qualidade de ser humano e farar para qualquer outra pessoa e o dinheiro não vai lhe calar, onde 

a sua indignação é da falta de respeito com a população, principalmente nesses momentos que 

a pessoa estar mais precisando. E várias vezes já falou que a embarcação que ganhou a licitação 

para dá passagem deixa o povo a mercê e tem momento que não dá para ajudar todo mundo 

porque não é responsabilidade sua e sim é responsabilidade do governo. Na sequência, falou 
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para todos os seus nobres colegas que a hora que marcarem uma audiência pública sobre a 

segurança pública a mesma estar disposta a ir, porque dá última vez que foram garantiram tanta 

coisa e nada foi resolvido e que todos possam ir juntos porque cada dia que passa estar ficando 

mais difícil das coisas acontecendo e isso é muito preocupante. Ademais, citou que foi 

procurada por alguns funcionários e deixou bem claro que não tem nada contra a pessoa do 

Gracimar, mais fica triste do jeito que ele estar tratando os funcionários e esses funcionários 

não merecem ser tratados do jeito que estão sendo tratado. Disse ainda, que na quarta-feira 

passada foi falado aqui que não adianta virem na tribuna falar e não resolver, mais de deixou 

claro que o seu papel é esse e o recurso não cai na sua conta, cai na conta da prefeitura e quem 

tem que resolver é o governo. E na quarta-feira da semana passada, conversou com o prefeito e 

falou que tinha sido procurada sobre a questão do tratamento dos funcionários da Secretaria de 

Infraestrutura, onde pediu para o prefeito resolver para que o secretário possa mudar o seu jeito 

de tratar os funcionários. E a mesma procurou saber, mais continua do mesmo jeito e a mesma 

não sabe mais o que fazer, sendo que os vereadores da base falam que eles não são atendidos 

nem por telefone, agora imagine os que são oposição. Em seguida, o vereador Edson Farias, 

pediu a parte no discurso para contribuir na questão de ser ou deixar de ser atendido pelo 

prefeito, onde já falaram que os mesmos da oposição devem aconselhar o prefeito e isso são 

coisas que mais fazem. E diante de toda a situação, no dia quatro de janeiro convidou o senhor 

presidente Paulo Miranda para lhe acompanhar até a residência do prefeito, chegando lá estava 

presente o empresário Delson Aires e a vereadora Franciele Amaro, onde falou com o prefeito 

uma hora e meia. E foi uma hora e meia de sua vida que perdeu, porque tudo que falou para ele 

foi para o bem dele e dos munícipes e nada se concretizou. Fez vários pedidos e uns dos pedidos 

foi que pudesse parar e baixar um decreto que parasse as construções na orla da cidade, onde 

nunca se construiu tanto como estão construindo agora, falou enhes situações para ele e nada 

se concretizou e nem vai. Na sequência, ao retomar da palavra à vereadora Maria Nahum, 

agradeceu ao Sr. Presidente o vereador Paulo Miranda, o qual na medida do possível tem feito 

e resolvido os seus pedidos. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao 

vereador Osvaldo Alves, o qual inicialmente saudou a todos os seus nobres colegas, saudou as 

pessoas que se faziam presentes no salão plenário e agradeceu a Deus por mais um dia e por 

lhe conceder estar mais uma vez nesta casa de leis. Em seguida, iniciou seu discurso citando 

sobre a segurança pública do município, a qual realmente ela estar insustentável com assaltos, 
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roubos e etc. Continuando, ressaltou que foi procurado pelo comerciante Jânio Costa, o qual 

lhe falou que um filho dele foi assaltado na sua própria casa e disse que procurou o mesmo para 

que pudesse esclarece-lo em algumas situações sobre o assunto dos assaltos de nosso município. 

E o mesmo disse para ele que seus papeis de vereador os mesmos estão fazendo, onde já 

estiveram várias vezes até a Belém reivindicando mais segurança em nosso município, pediram 

para o Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, a troca das guarnições da polícia 

civil, polícia militar e os mesmos foram atendidos, mais parece que a troca ficou até pior do 

que estava. Novamente já estiveram em Belém pedindo uma nova troca e mais guarnições para 

que o nosso município e o povo possa estar em segurança. Nessa Câmara, também já tiveram 

audiência pública com o Juiz, Promotor, representante do Secretário de Segurança Pública do 

Estado, Delegado e o Sargento da Polícia Militar, onde até agora o Estado não atendeu nada de 

suas reivindicações. Na sequência, o vereador José Siqueira pediu a parte no discurso para citar 

sobre a questão da falta de segurança pública no município. E o mesmo fica pensando de quando 

a Guarda Nacional chegar de verdade em Belém, para onde os bandidos vão correr e como 

vamos ficar em Oeiras do Pará, porque os bandidos de alta perigosidade que assaltam, que 

matam, eles não vão esperar esse confronto com a polícia da guarda nacional, eles vão fugir e 

eles irão para o município que não tem segurança, que é o caso de Oeiras do Pará. Mais espera 

que o Governador Elder Barbalho, possa atender a demanda de Oeiras do Pará. Em seguida, o 

vereador Edson Farias, pediu a parte no discurso citando que todos sofreram críticas pela 

construção dessa delegacia, mais os nossos apenados irão poder cumprir suas penas aqui e que 

não irá para as penitenciarias em Belém ou nos municípios vizinhos conviver com os bandidos 

das piores espécies. E quando funcionar a delegacia de Oeiras do Pará, os apenados irão ficar 

aqui sem ter esse contato com esses criminosos e os apenados de Oeiras eles tem família que 

sofrem por eles. Após, ao retomar da palavra o vereador Osvaldo Alves, propôs que quando o 

vereador Edson Farias conseguir marcar a audiência pública, que todos os vereadores possam 

ir e o senhor prefeito também possa fazer parte dessa audiência. Prosseguindo, ressaltou que a 

consciência de tudo isso de assaltos, roubos é a droga e o mesmos sempre vem abordando sobre 

isso, porque onde tem a droga tem morte, roubo, assalto, etc. E a quase há oito anos se tem um 

trabalho no Município, que é o trabalho de prevenção e tratamento de dependentes químicos, 

que há mais de oito anos já mandaram internar mais de cem jovens. Também fazem prevenção 

em comunidades, escolas, e tem certeza que noventa e oito por cento da população como pai e 
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mãe sofre porque tem alguém que é usuário de droga em sua casa. E assim deixou seu apelo 

para que possam se juntar, para tomarem providencias principalmente para a segurança pública 

de Município. Disse ainda, que no dia da audiência pública que houve nesta Câmara, o delegado 

falou que ele sabe de todos os traficantes, e quer dizer que ele sabe de todos os traficantes e ele 

não faz nada, então todos tem que se juntar e ir até a Belém para procurar o afastamento 

imediato dele. Ademais, parabenizou o vereador José Siqueira pela sua fala de quando abordou 

a situação do prefeito, e hoje pode dizer que existe o amigo do prefeito e os amigos do Dinaldo 

Aires, onde os amigos do prefeito sempre vão estar lhe rodeado, mais os amigos dele de fato de 

quem passa por uma gestão pública do município, ele vai saber só quando não tiver mais no 

poder. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Paulo 

Miranda, o qual por sua vez repassou a presidência desta casa para o excetíssimo primeiro 

secretário, o qual solicitou que o vereador Paulo Miranda, fizesse uso da palavra. Em seguida, 

o vereador Paulo Miranda, saudou o ilustre vereador Edson Farias que horas presidia a sessão 

e em seu nome cumprimentou todos os seus nobres pares edis de diversas bancadas que 

compõem esse poder legislativo. Também agradeceu a Deus pela oportunidade lhe concedida 

de mais uma vez em poder usar a tribuna desta casa de tantas outras que já lhe permitiu. Em 

seguida, iniciou seu discurso citando que se falou em segurança pública, onde realmente são 

fatos concretos que frange a sociedade de modo geral, a segurança pública ela é uma situação 

de nível de nossa nação. E como falou o vereador Osvaldo Alves e o vereador Edson Farias, 

que as penitenciarias elas são os maiores formadores dos grandes bandidos lá dentro, e é lá que 

os camaradas se profissionaliza para o mundo do crime. Na sequência, falou para o vereador 

José Siqueira, que se pudesse votar, votaria a favor de seu Requerimento, mais se houvesse um 

empate seu voto seria favorável. Disse ainda, que o Requerimento é uma das funções outorgado 

ao legislador no exercício de sua função em legislar em função de seu povo. E o Requerimento 

a parti de aprovado, segue para o analise da gestão do prefeito e passa a ser uma matéria desta 

casa, e assim parabenizou vossa excelência por trazer uma matéria de suma importância, 

tratando-se de concurso público. Prosseguindo, citou que hoje está Câmara se compõe por onze 

vereadores e doze servidores nesta casa, onde está casa neste decorrer deste mandato de quatro 

anos (quarenta e oito meses), esses vinte dois servidores irão passar para o INSS um milhão 

duzentos e quarenta e oito mil, o valor que será repassado entre funcional e patronal. E se não 

abrirem o olho, esse Instituto e se não se resgatar o recurso que saiu desse Instituto, podem ter 
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certeza, se não ter concurso público com urgência, o mesmo dá um prazo de três anos para o 

Instituto não pagar mais aposentados. Ademais, citou sobre a Delação Premiada, falando para 

todos os vereadores que fizeram composição da CPI, que a Delação Premiada ela tem que 

constar com elementos comprobatório, porque é muito fácil der repente estar num local o 

camarada estar preso e lá ele acusar alguém. Mais não pensem que o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, estar preso apenas porque houve delação, e justamente se trata por delação 

premiada porque se tem que ter o cunho comprobatório e tem elementos que comprovam. Disse 

ainda, que jamais estar para defender o Pedro Reis, mais é muito antecipado as colocações o 

qual acata como uma espécie de denuncia a esta casa, porque ele exerce uma função de alta 

relevância no escalão do governo, como presidente do Instituto que hoje na gestão o qual ele 

estar, se encontra três milhões desse Fundo de Previdência, o qual ele recebeu sem nenhum 

centavo. E devido a situação levado a tribuna desta casa, acredita que se deve tomar algumas 

atitudes e averiguar, como falou o vereador Edson Farias, para que chegue até ao Ministério 

Público, porque um cidadão, Elton Lira, o qual foi um dos grandes mentor de todo o dinheiro 

deste Instituto que sumiu. Disse ainda, que tem nos anais desta casa, setenta e duas 

transferências do recurso do Instituto de Previdência repassado para a conta desse bandido, 

porque ajudou a lesar dezesseis milhões que o servidor contribuiu. Ademais, citou que as 

questões de obras públicas, administração pública ela é transitória, onde seus mandatos de 

vereador ele vai passar, o do prefeito Dinaldo Aires vai passar, mais ela é impessoal, onde 

passou o mandato do ex-prefeito Ely Batista, o prefeito Dinaldo Aires assume a 

responsabilidade como chefe do executivo em todas as ações existentes deixada ao executivo. 

E o mesmo perguntou para todos: será que foi de extrema vontade do ex-prefeito Ely Batista, 

que no pensamento dele deixou a praça Floracy Ribeiro com setenta por cento construída? E 

quando foi agora, a fiscalização veio no governo do prefeito Dinaldo Aires, e o mesmo pode 

ver a indignação do vereador Edson Farias em ter que ver a praça sendo destruída, porque o 

engenheiro da época não cumpriu o projeto. E a prefeitura teve de gastar um restante de trinta 

mil que tinha na conta e mais quarenta e poucos mil dos cofres públicos para fazer uma obra 

que diziam que já estava pronta e tiveram que demolir toda a obra para que o prefeito Dinaldo 

Aires pudesse entregar no aniversário da cidade, ou ser não teria que devolver o recurso que já 

ultrapassava duzentos mil. Continuando, disse que o prefeito Dinaldo Aires, concluiu a feira 

gastando trezentos e poucos mil dos cofres públicos, onde ele obedeceu um projeto em face de 
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conclusão, e se hoje o prefeito quiser fazer uma readaptação na feira ele pode, mais naquele 

momento ele tinha que cumprir o projeto. Depois, citou que a municipalização de transito já se 

encontra nesta casa de leis o Projeto encaminhado pelo executivo, para a análise de vossas 

excelências, para que possam trabalhar na municipalização de transito, onde o Projeto já foi 

protocolado e na próxima sessão esta presidência estará encaminhando para as Comissões, para 

que as mesmas junto com os demais senhores vereadores possam analisar e dá seu parecer, para 

posterior aprovação deste plenário. Prosseguindo, citou que o Promotor de Justiça solicitou em 

caráter de regime de urgência especial, a tramitação nesta casa do Projeto de Lei. Ademais, 

citou que o Projeto que reestabeleceu o PCCR no Município, a administração do ex-prefeito 

Nabiça encaminhou para o SINTEP e o SINTEP analisou o Projeto e mandou o Projeto para os 

mesmos com o Parecer dado e analisado por toda a sua Assessoria. E assim parabenizou o ex-

prefeito Nabiça por ter a coragem de encaminhar primeiro para o SINTEP e não para a Câmara. 

Continuando, falou para a atual administração e para o secretário de educação, que todos nós 

somos cheios de defeitos, mais parabenizou-lhes, até porque não estar com os mesmos o Projeto 

e sim no SINTEP, no sindicato que representa a categoria e como presidente desta casa fala 

com toda certeza que não tem nenhum Projeto protocolado a nível desta casa no que trate a 

questão PCCR, e estar no órgão de representatividade quanto sindicato da categoria. Disse 

ainda, que em quanto presidente que está desta casa, se o PCCR chegar a ser encaminhado para 

a revisão nessa casa, todos podem ter certeza que antes de qualquer votação plenária desse 

Projeto, está casa dará ciência a todos os servidores da educação deste município, para que se 

discuta se houver alguma mudança. Na sequência, o vereador Edson Farias, pediu a parte no 

discurso para contribuir com vossa excelência, na questão da elaboração do PCCR, o qual não 

sabe se é no preâmbulo ou se é no primeiro ou segundo artigo do PCCR que diz: que ele foi 

elaborado em conjuntamente com o SINTEP. Após, ao retomar da palavra o vereador Paulo 

Miranda, citou que é como o vereador José Siqueira falou, que precisa-se de uma contra 

proposta e se analisar e novamente repetiu que, não tem nada de proposta nesta casa para revisão 

ao nível do PCCR. Depois, citou para todos que realmente existe um Parecer conclusivo do 

Tribunal de Contas do Município sobre a questão salarial do presidente do instituto, que garante 

a ele o valor e as vantagens recebidas. Finalizando, falou para a vereadora Maria Nahum, que 

o mesmo também tomou ciência da situação da pastora Patrícia, a qual reside na prainha e 

particular ela é sua amiga e o mesmo se comunicou com ela e ela lhe disse que já estava em 
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Belém, onde lhe contou o fato que tinha acontecido. E realmente o fato aconteceu, a vereadora 

falou cem por cento a verdade do que aconteceu, mais acredita que nenhum ser humano faria 

isso por maldade e houve-se um equívoco, onde repassaram para ela que era a Marajó Norte 

que passava e não era a Marajó Norte e sim a balsa do Milton Filho. Mais pelo pouco que 

conhece a enfermeira Fabiane, onde o fato é lamentável mais tem certeza que como ser humano 

jamais teria uma atitude dessa proposital e qualquer servidor da secretaria de saúde. Finalizou 

agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada ao vereador Serginho Barbosa, o qual 

inicialmente saudou a mesa constituída e a todas as pessoas que se fizeram presentes no salão 

plenário. Em seguida, iniciou seu discurso informando que junto com o vereador Barriga se 

fizeram presentes no gabinete do deputado federal Nilson Pinto, onde trataram os assuntos que 

são relevantes ao município de Oeiras do Pará, e os mesmos saíram muito felizes com as 

propostas de melhorias para o município. Disse ainda, que também estiveram na ALEPA, no 

gabinete da deputada estadual Renilce Nicodemos, e trataram assuntos inerentes a Oeiras do 

Pará, e daqui há pouco tempo estarão trazendo os benefícios para o Município de Oeiras do 

Pará. Depois, parabenizou o vereador José Siqueira, pelo seu Requerimento o qual tem todo seu 

apoio porque ver que é necessário e também porque quebra esse jogo de contratação temporária 

que infelizmente não são contratados por qualificações técnicas e sim por questões políticas. 

Ademais, citou que houve alguns questionamentos sobre a situação da água na cidade de Oeiras 

do Pará, onde já estiveram em reuniões juntamente com o vereador Osvaldo Alves, vereador 

Barriga, presidente o vereador Paulo Miranda, com a administração que foi pontual e o mesmo 

fez essa pontuação de alguns pré-requisito para que se corrija a situação da água não por 

completo, mais sim para que possa atender dignamente a população até que se faça realmente 

um novo sistema de abastecimento de água. Na sequência, se reportou para a vereadora Maria 

Nahum, que foi o mesmo que mencionou a fala de dizer que falo, falo e não foi de forma 

pejorativa, mais sim na situação que estava colocando referente a água. E que não é o suficiente 

vim falar na tribuna e depois não tomar mais o pé da situação. Em seguida, citou sobre a 

segurança pública, a qual estar nos quatros cantos do Município inteiro de Oeiras do Pará, onde 

já houve assassinato no interior por roubo seguido de morte. E o mesmo estar disponível para 

qualquer reunião que possam ter com os órgãos competentes nessa área e como sempre fala, o 

mesmo quer o melhor para o município e no que puder contribuir de alguma forma todos podem 

ter certeza que irá contribuir. Ademais, citou que na sua opinião, a coordenação do PNATE 
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contratou uma moça que a até no ano passado fez dezoito anos, para coordenar um programa 

que anualmente movimenta quase quatro milhões de reais. E quem dos mesmos em sã 

consciência, teriam a coragem de colocar quatro milhões de reais anualmente nas mãos de uma 

pessoa de dezoito anos e hoje está com dezenove? E o mesmo não estar dizendo que ela é 

incapaz pela idade, mais acha que é muito irresponsabilidade de quem indicou e mais ainda de 

quem contratou. Na sequência, o vereador Barriga pediu a parte no discurso para citar que 

realmente isso é uma situação muito preocupante e o Ministro da CGU Wagner do Rosário, fala 

que: “cargo de confiança tem que ser técnico, apesar que tem que ter a indicação política, mais 

tem que ser técnica”. E isso é justamente para que não possa ter a questão da corrupção e a nova 

resolução que saiu diz: “que o cargo de confiança tem que ser técnico, a pessoa tem que ser 

técnica naquilo que vai exercer após, o vereador Serginho Barbosa, ressaltou que baseado na 

Lei Orgânica e na Constituição Federal, onde diz: que os cargos em comissões de confiança na 

administração pública, serão exercido preferencialmente por servidores ocupando por cargos 

de careiras técnica ou profissional nos casos previstos em lei. E no artigo vinte e nove da Lei 

Orgânica Municipal, a lei especifica estabelecera os casos de contratação por tempo 

determinado para atender necessidade temporários de recepcionar os interesses públicos. E 

assim o mesmo deixou sua indignação referente a tudo isso. Em seguida, citou que encaminhou 

um ofício ao Conselho do FUNDEB pedindo algumas informações de interesses públicos, onde 

o presidente do Conselho teve a cara de pau de lhe responder dessa forma: “em resposta ao 

ofício 004/2019 - CMOP- GVM, que solicitou as copias do projeto e planilhas orçamentarias 

da EMEF Raimundo Arcanjo da Costa, bem como as copias das despesas com a aquisição de 

livros didáticos da editora Sama Uma. Comunico-lhe que a referida documentação foi solicitada 

por este Conselho junto a Secretaria de Educação e, portanto, a Secretaria de Educação é o 

órgão responsável pelos documentos e dessa forma não podemos entregar a outros. Então 

aconselhamos com vossa senhoria a solicitar junto a Secretaria Municipal de Educação os 

documentos que precisar, pois os vereadores têm a autonomia superiores aos dos conselheiros 

para requerer os dados necessários ao exercício de suas funções. Sendo que tínhamos para o 

momento reiteramos votos de sincero e estimas e apreço. Atenciosamente Valdemar Borges de 

Oliveira Filho”. Continuando, citou que isso é muita cara de pau, ou ele é muito idiota ou ele 

acha que os mesmos são muitos idiotas aqui, porque baseado na LAI (lei de acesso a 

informação), qualquer cidadão tem direito de requisitar informação caso haja interesse. E o 
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mesmo deixou claro para o presidente do Conselho, que o mesmo irá entrar com representação 

judicial e vai ter que responder para o Promotor e Juiz. Na sequência, o Sr. Presidente vereador 

Paulo Miranda pediu a parte no discurso para citar no quesito da moça a qual estar no PNATE, 

salve engano, ela não irá gerenciar nenhum centavo, até porque o diretor do PNATE ele não 

gerencia recurso. E o mesmo acha que será que não seria de bom vitre, os administradores 

públicos que cabe aos mesmos, começar também a ceder espaço para que a juventude possa 

colocar em pratica o que tem dê repente de bom para o Município. Após, o vereador Serginho 

Barbosa, citou da situação da malária, onde acha que o vereador que mencionou ele não lei 

direito, porque no boletim diz que é uma estatista referente ao ano passado, ou seja, diminuiu 

referente ao ano passado, então continua tendo novos casos de malária. Em seguida, o vereador 

Edson Farias pediu a parte no discurso para citar sobre a jovem que estar com dezenove anos. 

Citando que o mesmo admira vossa excelência com sua postura, mais como já falaram que aqui 

é divergência de ideias, mais é com bastante tristeza que ouviu vossa excelência diz que é uma 

jovem e faz todo o julgamento sem antes conhecer. E se um jovem ao completar dezoito anos 

pode vim ser vereador para fazer e criar leis e como é que ele não pode assumir o PINATE e, 

todos devem aguardar para ver se ela faz um excelente trabalho, fazer o que muitos não fizeram. 

Após, ao retomar da palavra o vereador Serginho Barbosa, falou que em nenhum minuto falou 

que ela é incapaz, apenas disse que não faria isso, mais acha que estar muito cedo para ela 

assumir uma coordenação de um programa que é de extrema cumplicidade onde envolve 

criança. Finalizando, citou sobre o Dr. Raul, o qual é uma situação preocupante, porque devido 

ele não ter recebido, ele foi de shortinho para a frente do hospital despachar os pacientes e isso 

é falta de ética profissional. E isso tem que ser discutido com a administração, com o Secretário 

de Saúde e não com o povo. Finalizou agradecendo a todos. Encerrados os discursos, o Sr. 

Presidente, passou para a seguinte ordem do dia: Votação do Requerimento nº 001/2019, de 

autoria do vereador José Siqueira, o qual requer a realização com urgência de concurso público, 

para provimento de vagas desprovidas no plano de cargos e salários do nosso município. O qual 

foi aprovado por unanimidade. E houve a declaração de voto do vereador Edson Farias, o qual 

parabenizou o vereador José Siqueira pela iniciativa e se for atendido que todos possam ficar 

atentos na elaboração e na execução desse concurso. E que não aconteça o que aconteceu no 

último concurso que criaram vagas inexistentes no cronograma do MEC e qualquer outro lugar. 

Após, o Sr. Presidente, observando que não havia mais nada a ser tratado e deliberado, deu por 
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encerrados os trabalhos da presente sessão, da qual eu, Rosiane Vieira Machado, 

_____________________, Assessora Especial da CMOP, lavrei a presente Ata, que após de ser 

lida e aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. O CD desta sessão 

encontra-se guardado no arquivo desta Casa Legislativa, em que constam os discursos na 

íntegra de todos os vereadores que se pronunciaram durante a sessão. 

Oeiras do Pará, 20 de fevereiro de 2019. 


