
 

1 
 

Ata da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal 

de Oeiras do Pará, a ser realizada no dia vinte e sete de fevereiro do ano de dois mil e 

dezenove. Às 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: Branco Manga (o qual assumiu a primeira 

secretaria) e o vereador José Siqueira, (o qual o senhor presidente a convocou sua 

excelência para assumir a segunda secretaria). Composta a mesa, o Sr. Presidente José 

Paulo Miranda Gonçalves, solicitou ao primeiro secretário Branco Manga, para que 

fizesse a chamada dos vereadores presentes: Osvaldo Alves, Barriga, Franciele Amaro, 

Maria Nahum, José Siqueira, Paulo Miranda, Izanides Filho, Serginho Barbosa e 

Branco Manga. Houve a ausência dos vereadores Edson Farias e Malena Batista. O 

vereador Edson Farias esteve nesta casa para justificar sua ausência, devido ter 

procedimento operatório a fazer na capital do Estado do Pará. E até o presente momento 

a vereadora Malena Batista, ainda não tinha justificado sua ausência 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 cinco votos favoráveis e houve uma abstenção do 

vereador, Serginho Barbosa. Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em 

pauta: A) EXPEDIENTES ORIUDOS DO EXECUTIVO: Ofício nº 037/2019 – GP-

PMOP, de 04 de fevereiro de 2019, o qual encaminhou o Projeto de Lei nº001/2019 

que, “Dispõe sobre a municipalização do Trânsito e Transporte no âmbito do município 

de Oeiras do Pará e dá outras providências”. Projeto de Lei nº001/2019, de autoria do 

Poder Executivo que, “Dispõe sobre a municipalização do Trânsito e Transporte no 

âmbito do município de Oeiras do Pará e dá outras providências”. B) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DO LEGISLATIVO.  Ofício nº 028/2019-GP – CMOP, as Comissões 

de Leis e Finanças, o qual encaminha o Projeto de Lei nº001/2019 que, “Dispõe sobre a 

municipalização do Trânsito e Transporte no âmbito do município de Oeiras do Pará e 

dá outras providências”, para análise e posterior parecer. Indicação nº 001/2019, de 
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autoria do vereador José Siqueira, que requer a disponibilização de um ônibus 

pertencente ao PNAT, para atender os alunos da localidade Uxi Estrada, Santa Inês e 

Pau de Rosa que cursam o Ensino Médio em Cametá. C) EXPEDIENTES 

ORIUNDOS DE OUTRAS ORIGENS: Convite da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, para uma reunião sobre o elevado índice de violência em nosso 

município e possíveis ações. 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 facultada ao vereador Barriga, o qual inicialmente agradeceu a Deus 

por poder estar naquele momento fazendo uso da palavra, também saudou a todas as 

pessoas que se faziam presentes no salão plenário e a todos os seus nobres colegas edis. 

Em seguida, iniciou seu pronunciamento tecendo comentários em relação ao 

Requerimento do vereador José Siqueira, o qual é um Requerimento muito importante e 

o vereador José Siqueira como morador da BR 422 sabe das necessidades mais do que 

os mesmos em relação aos alunos daquela localidade. Também acha muito importante 

esse Requerimento principalmente para aqueles alunos que precisam, onde a secretaria 

de educação ela deve valorizar a questão dos alunos. E assim já deixou seu voto 

favorável ao Requerimento do vereador José Siqueira. E o mesmo aproveitou o 

momento para lembrar a todos os seus colegas e ao senhor presidente sobre o 

Requerimento do vereador Osvaldo Alves o qual fez pedindo a ponte da Avenida 

Quinze de novembro e outros Requerimentos também foram feitos como o da ponte da 

Africana, onde esteve lá e pôde de ver a necessidade e o processo licitatório já foi feito 

para que a empresa que ganhar possa mandar fazer. Na sequência, citou sobre o Projeto 

da Lei de Trânsito, o qual vai para as Comissões e todos irão fazer suas avaliações no 

que for preciso e que seja melhor para o município de Oeiras do Pará. Finalizou 

agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada ao vereador Branco Manga, o qual 

inicialmente saudou o Sr. presidente o vereador Paulo Miranda e aos demais nobres 

edis, saudou também a todas as pessoas que se faziam presentes no salão plenário e 
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agradeceu ao grandioso Deus de mais uma vez pela oportunidade de usar a tribuna desta 

casa de leis. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando que não esteve na sessão 

passada por motivo de estar encerrando o semestre da universidade e por esse motivo 

não teve como conciliar os dois. Prosseguindo, citou que não teve tempo de ler a Ata da 

sessão anterior, mais salve engano alguém lhe mencionou que foi abordado o assunto da 

segurança pública municipal. E mais uma vez estavam abordando esse assunto que é 

preocupante do nosso município, onde viu um ofício da secretária da assistente social, 

lhes convidando para uma reunião no dia seguinte as duas horas da tarde. E o mesmo 

aproveitou para propor ao senhor presidente, para que vossa excelência pudesse entrevi 

para que pudesse juntar ao Ministério público, para juntamente chamar as autoridades 

competentes para fortalecer e cobrar dos mesmos. E sua excelência pediu para que todos 

possam se juntar mais, porque o município vive esse momento de muita violência, 

muito assalto. Na sequência, vossa excelência o senhor presidente Paulo Miranda, pediu 

a parte no discurso para citar que a secretária a senhora Bena Castro, ela lhe colocou 

que estaria solicitando a Câmara para esta reunião, e que já tinha estendido o convite 

para o Promotor, para o chefe de polícia do destacamento da polícia militar e todos os 

outros órgãos ela já tinha se comunicado para estarem presentes. Disse ainda que, os 

mesmos quanto representante legislativo do povo, também pudesse fazer de tudo para 

estarem presentes nessa reunião. Após, ao retomar da palavra, o vereador Branco 

Manga, ressaltou que o Projeto de Lei encaminhado de autoria do vereador Branco 

Manga e do competente Dr. Sérgio, onde esteve em uma conversa com o prefeito 

municipal e que são desejos dos mesmos a realizar para colocar em pratica esse Projeto 

futuro. Disse ainda, que no momento é preciso recurso para contratar esses guardas civis 

municipais e a eles conceder transportes, meios de comunicações e outros mais. E o 

mesmo tem certeza que isso irá somar para a questão da segurança pública de nosso 

município. Ademais, citou que não sabia que iria entrar hoje, o Projeto de Lei de nº 

001/2019, que regulamenta o trânsito de Oeiras do Pará, mais pode dizer que é 

importantíssimo, porque o município de Oeiras do Pará estar com um auto índice de 

infrações de trânsito e como todos sabem que o município de Oeiras do Pará, 

basicamente não arrecada nada financeiramente. E o transito de Oeiras do Pará, precisa 
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ser regulamentado, ser fiscalizado e arrecadado, porque com a arrecadação se constroem 

e hoje podemos ver nossas ruas que não estão acessíveis ao trânsito e o mesmo espera 

muito que não seja somente um Projeto e sim que aconteça. Depois, citou que tudo que 

for para a melhoria da população do Município de Oeiras do Pará, seus nobres pares 

podem contar com o mesmo, portanto declarou seu voto favorável ao Requerimento do 

vereador José Siqueira. Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada à 

vereadora Franciele Amaro, a qual primeiramente agradeceu a Deus pela oportunidade 

que lhe concedeu podendo estar por mais uma vez usando a tribuna desta casa de leis, 

para tratar assuntos de interesses públicos de nosso município. E em nome do senhor 

presidente desta casa legislativa o vereador Paulo Miranda, em seu nome saudou a todos 

os nobres edis, também saudou a todas as pessoas que se faziam presentes nesta casa do 

povo. Em seguida, iniciou seu pronunciamento justificando sua ausência na sessão 

anterior, onde não esteve presente por questão de saúde e precisou se ausentar. Na 

sequência, citou que esteve fazendo uma visita na escola do primeiro grau Raimundo 

Arcanjo da Costa, o qual se encontra hoje em obra. Disse que, ficou muito feliz com que 

viu, onde a obra ela estar adiantada e, conversando com o diretor da escola, o mesmo 

junto com o responsável da obra, lhe repassaram que até ao final deste mês 

provavelmente estarão entregando a obra e essa obra é de uma reforma com adequações 

importantes para a escola. Disse ainda que, assim como a escola de primeiro grau, 

também outras escolas precisam de reformas, precisam de adequações e ampliações, 

mais é feito aquilo que é possível fazer, onde já foi uma reforma na escola da vila do 

Sacajos, na escola do rio Itaucu, estar sendo feita essa reforma de adequação na escola 

Raimundo Arcanjo da Costa e outras com certeza precisam e infelizmente não vai ser 

feita em todas, mais aquilo que é preciso fazer com toda certeza será olhada com mais 

atenção e com mais carinho, porque o governo ele vai passar e daqui com dois anos só 

Deus sabe quem será o novo prefeito ou prefeita. Ademais, citou que teve uma conversa 

com o Paulo o qual trabalha na Endemias e conversou também com a representante do 

Ministério da Saúde a senhora Aline que estava no município e lhe deram um mapa da 

diminuição da malária no município e com isso se sente feliz, porque quanto mais se 

diminuir para o município, as pessoas não vão sofrer mais com esse mal. E com isso já 
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diminuiu quase sessenta por cento e isso é um sinal positivo e, todos sabem que as ações 

elas continuam e hoje mesmo desembarcou quinze pessoas mandadas pelo Estado, para 

continuar a parceria que estava parada em relação ao Estado. Depois, ressaltou que na 

primeira sessão que houve depois de retornarem do recesso, recebeu em sua mesa o 

documento da UBS Fluvial mandado pelo Senador Jader Barbalho, informando o 

recurso que já estar na conta da prefeitura da saúde que é para construção de uma UBS 

Fluvial. E a mesma agradeceu a gestão a qual não tem medido esforços para estar 

trazendo o melhor para o povo de Oeiras do Pará. Na sequência, citou sobre a indicação 

do vereador José Siqueira, onde todos sabem que existe em relação ao transporte escolar 

uma contrapartida do Estado para o Município, que o atendimento justamente para 

pagar o barqueiro para conduzir os alunos. E a mesma parabeniza o vereador pela 

indicação, mais a mesma questiona pelo fato da legalidade, porque no Requerimento de 

seu nobre colega ele diz que os alunos são moradores do município de Oeiras do Pará, 

mais porem, estudam no município de Cametá. E se os alunos estudam no município de 

Cametá, logo eles não contam no senso do município de Oeiras do Pará, porque o 

recurso que vem repassado para os alunos do Estado, eles são com base no senso dos 

alunos daqui. E o recurso que vem são com base nos alunos que estudam no ensino 

médio daqui de Oeiras do Pará. E a mesma não tem nada contra o Requerimento, até 

porque sabe que a intenção é a melhor possível. Prosseguindo, também citou sobre o 

Projeto de Lei, oriundo do poder executivo em relação da municipalização do município 

de Oeiras do Pará, o qual é um Projeto muito importante e todos sabem que o nosso 

município tem inúmeras motos, bicicletas, muitos carros e poder público precisa 

realmente organizar essa questão. Também o Ministério Público já chamou a atenção do 

Poder Executivo em relação a essa situação e esse Projeto estava chegando aqui nesta 

casa de leis, para a apreciação dos mesmos, para que possam realmente votar. Finalizou 

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

inicialmente saudou o senhor presidente desta casa de leis e em seu nome saudou a 

todos os seus demais nobres colegas, também saudou a todas as pessoas que se fizeram 

presentes no salão plenário, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar nesta 

casa de leis para discutir assuntos de interesses de nosso município. Em seguida, iniciou 
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seu pronunciamento citando sobre o convite que recebeu da turma do vereador Branco 

Manga o qual estuda a educação do campo pela UFPA. E o mesmo agradeceu a todos os 

alunos que lhe lançaram o convite para representar a Câmara de Oeiras do Pará, o qual 

foi um evento muito importante para todos. Na sequência, o vereador Branco Manga, 

pediu a parte no discurso para agradecer a vossa excelência pelo apoio que tem sempre 

dado. Após, o vereador Izanides Filho, ressaltou que já foi educador neste município, 

principalmente na zona rural, isso é uma coisa que lhe preocupa muito essa situação, 

porque no seu ponto de vista tem que ser adaptado uma metodologia para trabalhar na 

zona rural do nosso município, diferente da cidade. Ademais, citou sobre o Projeto de 

Lei da Municipalização do Trânsito, o qual é um vereador totalmente a favor desse 

Projeto, mais não em caráter de urgência, porque, os mesmos já cometeram uns erros 

aqui e irá analisar mais ainda esse Projeto. Na sequência, vossa excelência o vereador 

Paulo Miranda, pediu a parte no discurso citando que, como a questão é de caráter das 

matérias em apreciação de urgência, o mesmo adotou um critério quanto presidente, os 

que vieram para cá o mesmo submete à apreciação do plenário e vai caber aos senhores 

a avaliação dos mesmos. E essa matéria realmente ela é polemica, mais a primeira 

recomendação para a criação da municipalização de trânsito, foi o Ministério Público 

que fez a recomendação de nº 001/2018 à prefeitura de Oeiras do Pará. E nesta 

recomendação, a prefeitura apenas comunica o que o Ministério Público pede. Em 

seguida, o vereador Izanides Filho, citou que os mesmos já vêm esperando por muito 

tempo por essa lei, e acredita que doze dias não irá alterar e nem vai modificar muita 

coisa. Prosseguindo, citou sobre o Requerimento do vereador José Siqueira, o qual é a 

favor do Requerimento e que isso irá ser uma questão de bom senso do prefeito e do 

secretário de educação. Depois, ressaltou que um vereador fez uma opinião sobre a 

coordenadora do PNATE, onde também o mesmo tem sua opinião e achou interessante 

a preocupação do vereador em relação a idade, onde até achou uma opinião construtiva 

e uma preocupação com a indicação do prefeito. Mais, a coordenadora o PNATE tem 

dezenove anos, já terminou o ensino médio, foi para Belém estudar cursinho para tentar 

ingressar em uma faculdade mais infelizmente por questões econômicas ela não pôde 

levar o seu curso adiante e a mesma voltou para o município, onde recebeu uma 
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proposta do prefeito e assumiu a coordenação do PNATE, para daqui para frente entrar 

em uma faculdade. Disse ainda, que não ver nada de anormal, mais acredita na 

capacidade de todos os jovens de nosso município, mais a coordenadora do PNATE 

ficou um pouco chocada nessa situação, porque ela tem vários amigos que estão 

tentando ingressar em uma faculdade mais infelizmente não tem aquela oportunidade 

que ela teve. E o mesmo não irá ser pessimista na capacidade de ninguém. Na 

sequência, a vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para contribuir na 

questão de idade, onde a mesma não ver que a idade seja motivo para jugar uma pessoa 

que não seja capaz de exercer tal cargo. Disse ainda, que teve a oportunidade de ser 

secretária de educação desse município com vinte e cinco anos de idade e muitos lhe 

jugaram porque a mesma era muito nova, porque não iria dá conta e serie de porquê que 

as vezes intimida, mais com a graça de Deus foi a há vários encontros e era realmente a 

secretária de educação mais nova do Estado do Pará. Porém, todos os assuntos 

relacionados da secretaria do qual trabalhou, a mesma exerceu com êxito e idade não 

diz o que as pessoas são, e a ação, o caráter, isso as pessoas tem a qualidade. Após, ao 

retomar da palavra o vereador Izanides Filho, citou que viu o status da vereadora 

Malena Batista, onde sua filha de vinte e um anos já estar se formando em direito. E 

com isso todos podem ver que os jovens estão ingressando em uma faculdade com uma 

idade bastante baixa. Finalizando, ressaltou que recebeu denúncias de funcionários 

públicos que estão recebendo diárias de outros órgãos e viajando para Belém, mais o 

mesmo irá analisar mais a fundo essa situação e que a partir de hoje irá fiscalizar. 

Finalizou agradecendo a todos. Após, a palavra foi facultada ao vereador José Siqueira, 

o qual inicialmente cumprimentou a mesa constituída na pessoa do senhor presidente 

desta casa de lei, o vereador Paulo Miranda, onde vossa excelência lhe pediu permissão 

para que seu pronunciamento fosse transmitido pela sua rede social facebook. 

Continuando, o vereador saudou a todas as pessoas que se fizeram presentes no salão 

plenário, saudou a todos os funcionários dessa casa de leis, agradeceu a Deus por voltar 

a está casa para tratar de assuntos de interesse do povo de Oeiras do Pará. Em seguida, 

iniciou seu pronunciamento fazendo a leitura de sua Indicação de nº 001/2019. 

Continuando, citou que a vereadora Franciele Amaro, colocou aqui sim, o qual é um 
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assunto polêmico e é um assunto que precisa ser estudado. Mais, o que não dá para 

discutir é a questão da necessidade e todos esses alunos que cursam, que tem interesse 

de estudar, de buscar um futuro melhor dessas localidades, eles matriculam seus filhos 

em Cametá, mais como eles não tem residências e nem onde ficar, eles optam para que 

esses alunos vão estudar e volte no mesmo dia para suas residências. E o município de 

Cametá, ele arca com o transporte até a ponte do Anauerá que é o limite de nosso 

município, sendo que tem aluno que aproximadamente a uns seis a sete km, vem de 

moto, de bicicleta pela madrugada e na chuva, para pegar o ônibus para ir para a cidade 

de Cametá. Disse ainda, que seria muito injusto da sua parte se não trouxesse tanto para 

a tribuna desta casa, quanto ao conhecimento das demais autoridades prefeito, secretário 

de educação para que vejam se há uma possibilidade de buscar uma solução para que 

esses alunos parem de sofrer. E assim pediu o voto favorável de seus colegas, para 

resolver a solução desse problema. Na sequência, citou do Projeto de Lei do Poder 

Executivo da Regularização do Trânsito, o qual é muito importante para o município 

sim, mais tem que se fazer um estudo muito mais aprimorado. E o Ministério Público 

pede em caráter de urgência, mais aqui é um um poder independente e irão ver o que é 

melhor para o Município de Oeiras do Pará. Continuando, falou que Oeiras do Pará, vai 

ter muita dificuldade de se readequar quando essa lei estiver em vigor e aqui em Oeiras 

do Pará o mesmo não conhece ninguém que ande de capacete e na lei do transito é 

obrigado que o condutor ande de capacete. Também, noventa e nove por cento das 

pessoas não tem habilitação e antes que essa lei entre em vigor, tem que ser feito um 

estudo e fazer uma campanha educativa, de conscientização com a população para que 

não venham causar um estresse tremendo, para que a população não venha achar que os 

mesmos estão aí impondo para que eles possam entrar em uma regra. E todos têm que 

analisar com muita prudência e sabe que esta casa tem total competência para que este 

Projeto possa sair daqui e servir a população e o povo do bem com certeza estará do 

lado dessa lei. Ademais, o mesmo mostrou um relatório das dificuldades, onde todos os 

municípios passam por dificuldades. Mais, o mesmo ver o recurso do FUNDEB dos 

quarenta por cento, um gasto exorbitante e exageradamente com algumas coisas e ainda 

irá pedir para o secretário de educação, explicações de várias empresas e um gasto 
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muito alto. Exemplo: no ano passado do ano de dois mil e dezoito foi gasto com 

empresas combustíveis e mais algumas coisas, foi gasto mais de um milhão e 

quinhentos mil reais foram gastos com muitas notas pequenas destes gastos, e dos 

quarenta por cento do FUNDEB não estar relacionado a folha de pagamento. Disse 

ainda, o que lhe chama a atenção, é que a empresa Central Prime, ela estar em toda 

ação, em todos os gastos e todos os meses ela aparece aqui com muitas notas. E essa 

empresa já recebeu mais de um milhão quatrocentos e quinze mil reais só na área da 

educação. Também lhe chama a tenção, é que essa empresa na escola da fazendinha ela 

recebeu duas parcelas. E essa escola estar totalmente no serrado, não tem um pá de 

concreto, não tem uma coluna concretada, não tem nada, mais foi feito dois pagamentos 

a essa empresa no valor de cento e dois mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e 

dois centavos. Ela recebeu pela escola do X Estrada cento e trinta e um mil, a qual é a 

única obra inteira concluída dessa empresa. Continuando, falou para o senhor prefeito 

Dinaldo dos Santos Aires: “essa empresa, ela vai deixar muitos problemas não para seu 

mandato, mais para sua vida pessoal futuramente”. Porque, pelos olhos humanos, não 

ver condições dessa empresa concluir a escola das doze salas, onde já recebeu 

setecentos e setenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove 

centavos. Prosseguindo, ressaltou que essa mesma empresa estar com uma obra na BR 

422 e que no qual agora a gestão estar reformando a escola do Costeira e o prazo para 

entregar a escola que estar sendo construída por essa empresa, já venceu há tempo. E a 

reforma dessa escola poderia ser dinheiro suficiente para fazer a escola do Bonilha. E o 

mesmo acha que o senhor prefeito tem que chamar os empresários dessas obras, o 

engenheiro e ver o que estar acontecendo para ser resolvido, porque de desculpa a 

população já esperou muito, principalmente pela escola do Costeira. Na sequência, o 

vereador Branco Manga, pediu a parte no discurso, para perguntar para vossa 

excelência, se não havia necessidade dessa escola do Costeira ser reformada? Em 

seguida, o vereador José Siqueira, pediu para vossa excelência para que dá próxima vez 

o mesmo preste mais atenção, até porque o mesmo falou sim, que havia a necessidade 

de reformar, mais se tivesse a responsabilidade e construir-se a escola que estar sendo 

construída, não estariam gastando dinheiro que estão gastando agora lá. Prosseguindo, 
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citou que já estão vivendo o terceiro ano desse mandato, onde é cultura do município de 

Oeiras do Pará e de vários gestores, achar que política se faz só com cabide de emprego, 

e não tem um projeto de geração de emprego, de geração de renda para este município. 

Finalizou agradecendo a Deus. Após, a palavra foi facultada à vereadora Maria 

Nahum, a qual inicialmente saudou o senhor presidente Paulo Miranda e em seu nome 

cumprimentou aos demais nobres edis, também saudou a todas as pessoas que se 

fizeram presentes no salão plenário e agradeceu a Deus por lhe conceder mais uma 

oportunidade de poder estar fazendo uso desta tribuna. Em seguida, iniciou seu 

pronunciamento citando que na semana passada, falou do caso da senhora, e a mesma 

entende de quando o vereador falou aqui que não foi da má vontade e nem foi a 

intenção, mais isso se chama irresponsabilidade, porque uma pessoa que estar com a 

saúde boa ele pode esperar, mais o doente não tem como esperar. E quando estava de 

recesso, aconteceu um fato com um senhor lá do Morujucar, o qual sofreu um AVC e 

eles ligaram para cá as duas e quarenta da tarde e o senhor estava desacordado, sem 

condições e passando muito mal e eles responderam daqui que já estavam indo fazer o 

resgate e isso era as duas e quarenta da tarde e quando a lancha chegou na boca do furo 

de Oeiras saindo da cidade eram seis e vinte. Mais os familiares do doente se viraram lá 

e conseguiram uma lancha particular e trouxeram o senhor para cá e para ajudar um 

pouco a secretaria de saúde deu o combustível. E a mesma pediu para o gestor e para o 

secretário de saúde que os mesmos possam tomar mais cuidado. Depois, citou que é a 

favor do Projeto de Lei, mais todos quanto vereadores tem que analisar. Ademais, 

ressaltou que na semana passada falou umas coisas do Secretário de Infraestrutura e a 

mesma torce para que dei certo e em quanto a pessoa dele a mesma não tem nada contra 

ele e só falou aquilo porque alguns funcionários lhe procuraram. Mais espera que ele 

continue assim, porque em dois anos todos os vereadores vinham aqui falar sobre a 

ponte da Veiga Cabral e agora pelo menos uma reforma foi feita nessa ponte. Também a 

mesma espera que o secretário converse com o prefeito sobre as máquinas, para que 

quando chegar o verão não ter a desculpa que as máquinas estão todas sem fazer 

manutenção, e as ruas da cidade estão cada vez mais pior, onde não tem uma rua 

praticamente que dei para andar. Continuando, disse que a rua que fica ao lado da feira 
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já foi tentando ajeitar e nessa gestão foi feito o asfalto e esse asfalto não prestou e esse 

foi uns dos motivos dos feirantes saírem de lá, porque não tem nem como as pessoas 

transitarem. E a mesma chamou a atenção dos senhores vereadores para irem falar com 

a gestão, onde é preocupante a situação da feira que cada dia ela estar ficando deserta. E 

a mesma não é contra, até porque todo mundo precisa trabalhar para ganhar seu pau de 

cada dia, mais esta feira se tornou só bar e não gosta nem de passar ali, porque é pessoas 

bêbadas todas as horas quanto de dia quanto de noite e por esse motivo as pessoas estão 

saindo por este motivo, porque só os bares estão tomando conta da feira. Disse ainda, 

que devido este lugar estar ficando deserto, muitas drogas, muitas prostituições 

acontecem lá devido uma parte ser escuro e isso é muito preocupante. E a mesma deu 

um conselho para as pessoas que lhe procuraram para eles procurarem o Ministério 

Público para fazer uma denúncia. Ademais citou que seu voto seria favorável para o 

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

palavra foi facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual inicialmente em nome do seu 

nobre vereador Barriga saudou a todos os seus nobres colegas, também saudou a todas 

as pessoas que se faziam presentes e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de 

poder estar usando a tribuna desta casa de lei. Em seguida, iniciou seu pronunciamento 

citando sobre seu Requerimento que fez da ponte da avenida quinze de novembro, que 

há muito tempo necessita de uma reforma, mais com a graça de deus e com todas as 

dificuldades que o nosso Brasil estar passando com certeza afeta os municípios de todo 

Brasil. E mesmo com todas as dificuldades, o prefeito Dinaldo Aires já deu ordem para 

o processo licitatório para que reforma daquela ponte seja feita. Ademais, ressaltou que 

esteve andando em algumas ruas do nosso município durante a noite e na rua Floracy 

Ribeiro, ela estar toda no escuro e o mesmo ligou para o secretário da Infraestrutura e 

ele não lhe atendeu, também foi até a secretaria mais ele não estava. E no momento 

aproveitou para pedir para o prefeito Dinaldo Aires, para que ele possa fazer e chamar o 

seu secretário para que ele possa ir até aquela rua para botar luz, porque aquele povo 

estar precisando. Prosseguindo, citou que algumas pessoas da rua Jonatas Atias, lhe 

procuraram para falar que não estar dando água há dez dias nessa rua. E o mesmo irá 

procurar o prefeito para providenciar a água até aquela rua. Na sequência, citou sobre o 



 

12 
 

Projeto de Lei do trânsito, o qual realmente é um Projeto de suam importância para o 

nosso município, porque todos sabem que não é fácil trafegar nas ruas de Oeiras do 

Pará. Mais, todos precisam apreciar, para chegar a um consenso e ter um conhecimento 

melhor para a matéria, para que não cometam erros para que futuramente possa afetar 

não só os mesmos, mais também os motoristas e o povo da cidade. Depois, citou que é 

favorável ao Requerimento do vereador José Siqueira, até porque sabe da preocupação 

do vereador José Siqueira e da dificuldade daquele povo, mais a questão da legalidade, 

pensa que indo pela legalidade acredita que os alunos não estão incluídos no senso 

escolar e tudo isso depende do bom senso do prefeito, onde pode ser ilegal, mais não 

seria imoral de o prefeito e se tiver dinheiro em caixa para ajudar aquela comunidade. 

Na sequência, a vereadora Franciele Amaro, pediu a parte no discurso para citar que a 

questão da legalidade não há, porém não é imoral e se por ventura o prefeito juntamente 

com a secretaria de educação conceder o transporte escolar para levar esses alunos que 

são residentes do município de Oeiras do Pará, mais estudam em Cametá, embora eles 

não fazem parte e não contam no senso escolar e logo o recurso que eles recebem é 

Cametá que recebe e não Oeiras do Pará. E a mesma não tem nada contra o Projeto e é 

uma questão de senso sim e cada um sabe e é dono do seu mandato em relação a essa 

indicação. Até porque, todos sabem que os transportes escolar eles são feitos os 

cadastros e provavelmente teria que criar uma nova rota para deixar esses alunos até 

Cametá e isso não estar incluído nas rotas que o município oferece para o ensino médio 

que são para levar os alunos do Caracurú para o município de Oeiras, do rio Morujucar 

para o município de Oeiras, mais eles contam no senso e logo o recurso que o estado 

deposita na conta do município estar lá incluído. Disse ainda, que todos deveriam se 

juntar e conversar com o secretário de educação de Cametá, conversar com o prefeito de 

Cametá, porque cada um tem que cumprir com sua parte. Em seguida, o vereador José 

Siqueira, pediu a parte no discurso para citar que ninguém estava colocando uma corda 

no pescoço do prefeito, até porque requerimentos e indicações são apenas indicando se 

há solução do problema e depois se o prefeito achar que não tem legalidade, ele vai 

responder pelo fato que não teve. Mais também o que não dá é esses alunos se sentirem 

abandonados, porque Cametá diz que não tem responsabilidade e Oeiras também diz 
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que não assumem a responsabilidade, aí eles se sentem abandonados no sistema do 

transporte do poder público. Após, ao retomar da palavra o vereador Osvaldo Alves, 

citou que sabe da preocupação do vereador José Siqueira, até porque o mesmo mora lá e 

o mesmo é o único vereador que atua na estrada. Finalizou agradecendo a todos. Após, a 

palavra foi facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual inicialmente saudou o senhor 

presidente Branco Manga o qual por hora presidia a presente sessão e em seu nome 

cumprimentou a todos os pares edis das diversas bancadas e agradeceu a Deus por lhe 

conceder mais uma oportunidade em poder usar a tribuna desta casa de lei. Em seguida, 

iniciou seu pronunciamento citando sobre a indicação do vereador José Siqueira, onde 

já se fala de indicação ou requerimento, que são fatores esses que levam o legislador na 

sua função de legislar e fiscalizar as coisas públicas. E se forem olhar quanto ao mérito 

não há legalidade e todos têm que ser justos para si mesmos onde o próprio vereador 

estar sugerindo com sua indicação. E na questão de se tratar de outro município a nível 

do aluno do ensino médio, com certeza ele é incluso no senso daquele município e cabe 

a responsabilidade do município. E o que é uma preocupação do vereador, também 

passa a ser a preocupação de todos, e todos possam recorrer a forma de resolver e ir 

buscar a solução para este problema independentemente de forma que venha ajudar a 

sociedade escolar. Prosseguindo, ressaltou sobre os requerimentos e indicações dos 

nobres vereadores de diversas indicações feitas, que queira ou não fica o vereador no 

exercício de sua função agraciado junto a sua população de quando sabe que uma obra 

no qual sua indicação ou seu requerimento foi feito ela vai ser executada. Depois, citou 

do Projeto de Lei, o qual estar em tramitação de uma das maiores importâncias do nosso 

município e todos têm que ser realistas para si mesmos, onde nós quanto população não 

nos preparamos e não queremos nos adequarmos e adaptar naquilo que é obrigação 

nossa. E o transito em Oeiras hoje ele é uma loucura, porque não se sabe de onde vem 

moto e nem para onde vai. E a questão do Ministério público, onde ele é muito claro na 

sua colocação, que em momento algum ele estar intervendo na gestão municipal, ele é 

muito claro ao fazer uma recomendação ao poder executivo e está recomendação do 

Ministério Público é exatamente pela preocupação e o promotor de justiça também é um 

fiscal nato dos atos públicos e acontecimento de nosso município e todos realmente têm 
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que analisar o Projeto de Lei. Na sequência, a vereadora Maria Nahum, pediu a parte no 

discurso para citar que no mês passado a mesma foi até ao hospital, onde tinha 

acontecido um acidente de moto e conversando com o diretor ele lhe falou que tinha 

aumentado muito os números de acidentes de motos e isso causa despesas para o 

município. Após, o vereador Paulo Miranda, citou que realmente a nossa cidade ela foi 

uma cidade que foi em termos urbanos desordenadas, até porque não temos calçadas de 

pedestres. Ademais, ressaltou que fica agradecido com a reforma do primeiro grau, onde 

o primeiro grau é uma das histórias do município, onde ele foi municipalizado na gestão 

da Floracy Ribeiro na época e assim parabenizou a administração a qual estar mandando 

recuperar. Continuando, também citou do Projeto de Lei que se encontrava em pauta e 

que será encaminhado para as Comissões e todos tem o dever e a obrigação de analisar. 

Disse ainda, que também estava em pauta para votação a Lei Orgânica que cuida da 

parte da iluminação pública, a qual não foi lida porque ela já estava com o parecer da 

Comissão e que estaria sendo votada em primeiro turno. Na sequência, o vereador José 

Siqueira pediu a parte no discurso para citar que as vezes os mesmo são muito criticados 

e jugados pela população de Oeiras e todos os demais representantes legislativos do 

Brasil. Mais os mesmos aqui em Oeiras, sempre deixam o que lhes interessa para o 

segundo plano e já era para os mesmos terem direito a decimo terceiro, já era para terem 

direito de aumento de salário este ano, mais as vezes se preocupam tanto em julgar as 

causas do município de Oeiras do Pará e se esquecem de si mesmos, mais com a graça 

de Deus já veio para cá e esperam usufruir com o benefício dessa lei. Após, o vereador 

Paulo Miranda, se desculpou com vossas excelências, até porque já estava no final do 

ano e veio uma série de situações, onde houve uma conversa aqui e foi o mesmo que 

sugeriu, em que estaria criando a nível da Câmara uma Comissão de vereadores para 

que os mesmos fizessem um levantamento dessas obras em andamento. E o mesmo irá 

criar a comissão, onde irá abaixar uma portaria e vai conversar com o assessor jurídico 

desta casa e irão fazer um levantamento de cada obra dessa, onde irão basear o repasse e 

irão pedir o acompanhamento do engenheiro concursado da prefeitura que é o Dr. 

Cheuse, porque é ele que tem lhes dá essa previsão. Finalizou agradecendo a Deus. 

Após, a palavra foi facultada ao vereador Serginho Barbosa, o qual inicialmente 
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saudou a mesa constituída, saudou as pessoas que se faziam presentes no salão plenário. 

Em seguida, iniciou seu pronunciamento pedindo para vossa excelência presidente 

Paulo Miranda, para que possa tomar alguma providência em relação a rádio, haja vista 

que é uma maneira dos mesmos prestarem conta com a população semanalmente de 

seus trabalhos. Na sequência, ressaltou que já falou anteriormente nesta casa que não 

veio para cá para fazer amigos e sim para fazer um trabalho e irá fazer dependente se irá 

ferir alguém ou não. E quando fala ferir, não fala fisicamente e sim de quando se fala 

algumas coisas que a pessoa se ofende e também não irá deixar de fazer seu trabalho se 

preocupando com a opinião de outros. Continuando, citou que na sessão anterior tinha 

começado a falar sobre o Dr. Raul, mais o tempo não foi suficiente, onde deixou claro 

que não tem nada com sua pessoa e sim como profissional como médico. Disse ainda, 

que existe vários relatos devido ao pagamento dele que atrasou e o mesmo procurou 

saber o motivo, e na secretaria de saúde lhe explicaram que é um repasse porque eles 

dependem desse repasse para pagar o médico, especificamente o Dr. Raul e que o estado 

não estava repassando e por isso estava atrasado o salário dele. Falou ainda, que não ver 

ética no Dr. Raul, quando ele vai de shortinho para a frente do hospital desmarcar todos 

os compromissos que ele tinha com os pacientes. E o mesmo se reportou para o 

secretário de saúde que possa ter uma conversa com o médico se é para manter a 

permanência dele, até porque o mesmo não tem nada contra a permanência dele, mais 

ver que ele não estar sendo ético nessas coisas. Depois, citou sobre a coordenação do 

PNATE, o qual mencionou na sessão anterior, onde deixou claro que era uma opinião e 

inclusive foi questionado pelo vereador presidente Paulo Miranda e o vereador Edson 

Farias sobre a questão da idade e também disse que não estava medindo a capacidade de 

ninguém, até porque não tem essa aptidão para medir a capacidade de ninguém. Mais o 

que levantou foi a questão da preocupação de quando se trata de um programa 

complexo e o mesmo como gestor não faria essa indicação, mais disse aqui preocupado 

como pai e se espelha nos outros pais que precisam. Também mencionou que tem uma 

filha que no dia doze de junho ela vai fazer dezoito anos onde já lhe procurou dizendo 

que quer trabalhar, e como deixou claro que jamais colocaria ela numa situação dessa. 

Mais, o mesmo espera que ela faça um bom trabalho e foi nesse tom que se pronunciou 
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em relação a moça e também não tem nada contra ela, mais a sua preocupação, 

realmente é no andamento do programa. E haja vista, a mesma coordenadora estava 

atrás do funcionário da secretaria de educação procurando informações de como fazer. 

E no seu ver, tem que colocar uma pessoa que já tenha habilidade com determinado 

assunto e não que vá levar seis meses ou um ano para aprender. Ademais, citou sobre o 

que o vereador falou, onde tem vereador que é servidor público e que estar recebendo 

diária, que poderia estar no seu local de trabalho. E o mesmo não tem nenhum problema 

que alguém fiscalize, até porque o mesmo sempre trabalhou e no momento que se 

afastou o mesmo teve que tirar sua licença prêmio e esse mês estar de férias e retorna no 

dia primeiro de março, onde se apresentou em tempo hábil ao secretário onde é lotado. 

E o que lhe entristece, que é a partir de hoje que o vereador vai fiscalizar, e aí lhe levar a 

pensar no que ele fez durante dois anos, ele não fiscalizou nada? Sendo que é a principal 

característica do vereador que é a fiscalização. E o mesmo espera que o vereador 

fiscalize lá na comunidade que ele reside, onde tem um cidadão pegando dinheiro de 

comunidade para comprar material elétrico o que não compete a nós cidadão comum 

estar gerenciando a questão elétrica que é uma coisa que vem acontecendo infelizmente 

na clandestinidade. Na sequência, o vereador Barriga, pediu a parte no discurso para 

citar que não quer ser um vereador que nem esse que fala para cima e depois engole. E 

se chegar uma denúncia até a si mesmo em relação a essa situação, o primeiro órgão que 

irá procurar é o Ministério Público para fazer a denúncia. E tem que fazer como fez, 

onde teve vereador que se declarou que vendeu seu voto e através de áudio denunciou 

no Ministério Público e na outra quarta-feira que tiver sessão estará trazendo a denúncia 

e ler o que diz os áudios e ler também a denúncia, onde irá fazer uma transmissão ao 

vivo já que a rádio não estar transmitindo. E também irá fazer isso, por entender quanto 

vereador que qualquer denúncia que receber se o mesmo achar viável trazer para a 

Câmara beleza, se não procura o Ministério Público, e se houver alguma denúncia, se 

precisarem da sua assinatura cm certeza irá ajudar para denunciar no Ministério Público. 

Após, o vereador Serginho Barbosa, citou que justamente quando o vereador Osvaldo 

Alves foi afastado e a vereadora Priscila assumiu, também entrou nesse mérito, onde 

deixou claro para ela, que todas as suas ausências elas são justificadas e cabe a 
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secretária ataca-las ou não. E o mesmo faz seu papel que é pedir o abono das suas faltas 

e também não tem nenhuma preocupação e se precisarem não precisa nem formalizar, 

basta pedir que já traz qualquer informação que seja necessário. Em seguida, o vereador 

pediu reiteradamente a parte no discurso para ressaltar que no começo do ano o mesmo 

foi se apresentar para o secretário Tatu e logo em seguida o mesmo adoeceu e teve que 

ir para Cametá, onde foi constatado que estava com desvio de coluna e bico de 

papagaio. E dois médicos lhe deram dois laudos, onde levou para o atual secretário 

Gracimar e ele disse na sua cara que os dois laudos não valia para ele, onde chamou o 

médico e o médico falou para ele que poderia até processar ele por essa atitude. Depois 

foi deu entrada na prefeitura e o seu contracheque veio zerado, então foi e deu entrada 

no Ministério Público contra o atual secretário e ele vai responder diante do juiz pelo o 

que ele fez. Após, o vereador Serginho Barbosa, citou que já esteve conversando com 

algumas comunidades e ajudou naquilo que foi possível, mais em nenhum momento 

tratou de está pegando dinheiro da mão de ninguém para resolver qualquer coisa que 

seja. Continuando, ressaltou que uma comunidade do Marapira lhe chamou para tratar 

desse assunto de ampliação de rede elétrica e o mesmo propôs para eles um projeto, 

onde já estar de posse desse projeto e irá apresentar futuramente. Ademais, citou sobre o 

Projeto de Lei da Municipalização do Trânsito, o qual é um projeto que vai trazer um 

certo transtorno mais é necessário e uma hora ou outra vão ter que regulamentar e 

adaptar a população. Mais irá votar não favorável na questão do regime especial de 

urgência e não pode concordar porque não teve posse do projeto e por isso no iria votar 

numa coisa que não tomou ciência. Em seguida, citou sobre as pontes, que desde o 

início todos vem ouvindo nessa casa e como sempre falou que o prefeito Dinaldo Aires 

ele recebeu uma herança maldita, mais infelizmente isso vai acontecer, onde todos os 

governos eles passam e deixam problemas assim também como eles resolvem 

problemas e esse foi um problema que ficou e tem que ser resolvido. E o mesmo pediu 

para o prefeito Dinaldo Aires, para que ele possa realmente dá prioridade nesse caso 

referente as pontes. Depois, parabenizou o vereador José Siqueira pela sua indicação, 

onde cabe ao prefeito, ao secretário de educação e todos aqueles que queiram ajudar 

partir para um bom senso de como já foi discutido. Finalizou agradecendo a Deus. 
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Encerrados os discursos, o Sr. Presidente, passou para a seguinte ordem do dia: 

(Votação em 1º turno, conforme o que preceitua o art. 74 do § 1º da Lei Orgânica 

do Município de Oeiras do Pará). Votação em 1º turno do Parecer Conjunto n° 

002/2018 – da COLEJURF E CFPFFO, sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica. A 

qual foi aprovado por unanimidade. Votação em 1º turno da Proposta de Emenda. A 

qual foi aprovada por unanimidade. Votação da Indicação nº 001/2019, de autoria do 

vereador José Siqueira. A qual foi aprovada por sete votos favoráveis e houve uma 

abstenção da vereadora Franciele Amaro. Após, o senhor presidente informou que na 

próxima quarta-feira seis de março, não haveria sessão devido ser quarta-feira de cinzas. 

Votação da Deliberação sobre o regime de urgência especial, para apreciação do 

Projeto de Lei nº001/2019 que, “Dispõe sobre a municipalização do Trânsito e 

Transporte no âmbito do município de Oeiras do Pará e dá outras providências”. (art. 

133 Regimento Interno). O qual foi rejeitado por seis votos não favoráveis e dois 

favoráveis. Houve a declaração de voto do vereador Serginho Barbosa, o qual citou que 

votou não, devido não ter posse do projeto e até o momento não tinha chego em suas 

mãos e por isso não podia votar no projeto de quando não tem a consciência do que 

realmente ele estar tratando. Após, o senhor presidente, solicitou ao Assessor Jurídico e 

a Diretora desta casa que possam seguir os tramites legais do Projeto de Leis hora 

encaminhado e que será encaminhado para as Comissões. Após, o Sr. Presidente, 

observando que não havia mais nada a ser tratado, deu por 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, 27 de fevereiro de 2019. 
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